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จากการจัดอันดับการแขงขันทางเศรษฐกิจโดย World Economic Forum ประเทศไทยนั่งอันดับ 31 ของโลก 
จาก 144 ประเทศ และอยูอันดับที่ 3 ของกลุมประเทศอาเซียน ทั้งนี้การจัดอันดับดังกลาวมีเกณฑชี้วัดหลายปจจัย 
ดวยกัน ประกอบดวย สถาบันตาง ๆ ภายในประเทศ ระบบโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณสุข การศึกษา ขนาด 
ตลาดตาง ๆ สภาพแวดลอมดานเศรษฐศาสตรมหภาค ซึ่งจากขอมูลพบวา ประเทศไทยยังดอยขีดความสามารถ 
โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานระบบราง และการศึกษาไทยของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน อยูที่อันดับ 
ที่ 6 จาก 9 (ไมรวมประเทศบรูไนในการจัดอันดับ) แรงงานของประเทศเอง มากกวารอยละ 67 ของแรงงานใน 
ปจจุบันสำเร็จการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน และคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอ GDP อยูที่รอยละ 
0.37 ฉบับนี้ จึงรวมภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับความทาทายบนการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก มาเปนรายงานพิเศษ 
เพื่อใหทราบถึงสถานการณของประเทศที่มีตอเศรษฐกิจโลก

ซึ่งความทาทายนี ้เอกชนไทยมีแผนการปรับตัวอยางไร ฉบับนี ้ไดรับเกียรติเขาสัมภาษณ คุณอิสระ วองกุศลกิจ  
ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย กับการชี้ทางรอดธุรกิจไทย ป ’59 แคกลา 
เปลี่ยน...โอกาสรอดจะเปนของคุณ เพราะความเสี่ยงของธุรกิจไมไดอยูแคปจจัยภายนอกวาเศรษฐกิจโตหรือรวง 
แตความเสี่ยงของเอกชน ณ ตอนนี้ อยูที่ผูประกอบการเองวา คุณเลือกที่ควาโอกาสใหมๆ หรือไม และโอกาสนี้คือ 
“นวัตกรรม” ….ซึ่งการประชุมหอการคาไทยทั่วประเทศในป 2558 ที่จังหวัดอุดรธานีนี้ไดชูธีม INNOVATE TO 
EXCELLENCE

และในคอลัมน Economic Review พบกับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
และ บทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ผศ. ดร.อัทธ พิศาลวานิช 
กับเรื่อง “อนาคตขาวและชาวนาไทย” และ China focus กับเรื่อง “เศรษฐกิจจีน...จากรอยละ 10 เหลือรอยละ 
7”โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“นวัตกรรมไทย กับการระดมทุนผาน Crowdfunding” นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธ 
การทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น นักธุรกิจเกษตรผสมผสานจาก 
Dairy Home ตอดวย ทายาทศรีณรงค ดร.ทวีเวท-กัญภัส-อริยา 3 พี่นองศิลปนจาก VIEMUS และฉบับนี้พบกัน 
ศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนธรรมนูญครอบครัว (ตอนจบ)” 
และกฎหมายสำหรับธุรกิจแฟรนไชส โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล และหลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
โดย ดร.จิตรัตน ชางหลอ และการสรางแบรนดบุคคล เพื่อสรางชื่อเสียงบุคคลและสรางชื่อเสียงใหธุรกิจ โดย ผศ.ดร. 
ตระหนักจิต ยุตยรรยง และปดทายดวย YEC Update ประธาน YEC “อางทอง” คุณนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ 

ฉบับพฤศจิกายนนี้กับหลายหลากเนื้อหาที่มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหา 
ในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณ 
เศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic 
and Business Review โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ศิลปกรรม: sankhacha@gmail.com  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

เศรษฐกิจโลกสอแววซึมยาวถึงป ‘59
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ฉุดดัชนีเติบโตคาดติดลบ 5%
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อิสระ วองกุศลกิจ  อิสระ วองกุศลกิจ  
ประธานกรรมการหอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ชี้ทางรอดธุรกิจไทย ป’59 
แคกลาเปลี่ยน…
โอกาสรอดจะเปนของคุณ

เศรษฐกิจโลกสอแววซึมยาวถึงป ‘59เศรษฐกิจโลกสอแววซึมยาวถึงป ‘59
เตือนเศรษฐกิจไทยปนี้อวม 
ฉุดดัชนีเติบโตคาดติดลบ 5%

นวัตกรรมไทยนวัตกรรมไทย
กับการระดมทุนผาน Crowdfunding

12

วันนี้ความเสี่ยงของธุรกิจไมไดอยูแคปจจัยภายนอกวา 
เศรษฐกิจโตหรือรวง แตความเสี่ยงของเอกชน ณ ตอนนี้ 
อยูที่ตัวผูประกอบการเองวา คุณเลือกที่จะหยุด หรือ 
เลือกที่จะอยูกับที่ หรือเลือกที่จะวิ่ง และวิ่งเร็วพอที่จะ

ควาโอกาสหรือไม เพราะสิ่งที่เราสำเร็จในอดีต 
จะไมใชสิ่งที่เราสำเร็จตอไปในวันขางหนา และ 

วันนี้มันถึงวันที่เราตองหาทางนำการ
เปลี่ยนแปลงไปสูโอกาสใหมๆ และ

คำตอบนั้นก็คือ “นวัตกรรม”

ครอบครัวที่มีขนาดใหญและ
ธุรกิจมีความมั่งคั่ง มีความจำเปนตองมี

สำนักงานครอบครัวเปนศูนยกลางการบริหารงาน
ตางๆ โดยมีสภาครอบครัว เปนผูจัดระบบระเบียบ 
และควบคุมดูแลงาน ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

สำนักงานครอบครัว เพื่อดูแลจัดสรรผลประโยชนทางการเงิน 
การจัดการดานภาษี การประกัน การวางแผนการลงทุน 
และแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย รวมถึงการใหคำปรึกษา 
ดานอาชีพและหัวขออื่น ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสนใจ

เศรษฐกิจไทยผูกพันกับเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งมีแนวโนมวา 

ราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกจะลดต่ำลง 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคเกษตรของไทย 
ทำใหราคาผลผลิตตกต่ำ สงออกไมได

จุดประสงคของการวิเคราะหงบการเงิน
คือ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

และฐานะการเงินของกิจการ
วาเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
และมีทิศทางในอนาคตเปนอยางไร  

“Crowdfunding” หรือการระดมทุนของกิจการ 
ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจเกิดใหม (Startup)
จากบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนรายยอย

ที่สนใจในสินคานวัตกรรมนั้น
และพรอมสนับสนุนเงินทุน

เพื่อใหมีการผลิตสินคาออกสูตลาด

คำวา “New Normal”
นับเปนศัพทเทคนิคหนึ่งที่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) 
กลาวถึงเปนคร้ังแรกในชวงเดือนพฤษภาคม 2557 

นัยวาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชคำวา “New Low” ซึ่ง 
เปนการสื่อในเชิงลบถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง 

อยางไรก็ดี คำวา “New Normal” ไดกลายเปน 
“คำฮิต” อยางรวดเร็วในหมูชาวจีน จนมีคำใหมผุดขึ้น 
มากมายตามมา อาทิ “New Financial Normal”  
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ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผูกพันกับเศรษฐกิจโลก หลายธุรกิจ “ดับ” ในขณะที่มีอีก 
หลายธุรกิจ “เกิด” เพราะอะไร? ในป 59 ทิศทางธุรกิจไทยจะเปนอยางไร? คุณอิสระ วองกุศลกิจ  
ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย กลาวถึงวิสัยทัศนการสรางขีดความ 

สามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการไทยวา วันนี้ความเสี่ยงของธุรกิจไมไดอยูแคปจจัยภายนอกวาเศรษฐกิจ 
โตหรือรวง แตความเสี่ยงของเอกชน ณ ตอนนี้อยูที่ตวัผูประกอบการเองวา คุณเลือกที่จะอยูกับที่ หรือเลือกที่จะเดิน 
หรือเลือกที่จะวิ่ง และวิ่งเร็วพอที่จะควาโอกาสหรือไม เพราะสิ่งที่เราสำเร็จในอดีต จะไมใชสิ่งที่เราสำเร็จตอไปในวัน 
ขางหนา และวันนี้มันถึงวันที่เราตองหาทางนำการเปลี่ยนแปลงไปสูโอกาสใหมๆ และคำตอบนั้นก็คือ “นวัตกรรม”

อิสระ
ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ชี้ทางรอดธุรกิจไทย ปี’59 แค่กล้าเปลี่ยน…โอกาสรอดจะเป็นของคุณ

แค่กล้าเปล่ียน ... 
โอกาสรอดจะเป็นของคุณ

ทุกวิกฤตสรางโอกาสเสมอ ถึง 
เวลาที่ผูประกอบการไทยทุกภาคสวน  
ควรหันมาทบทวนธุรกิจตนเอง เพื่อหา 
หนทางรอด และกาวไปสูธุรกิจที่ยั่งยืน 
ทามกลางวิถีชีวิต และโลกที่เปลี่ยน 
ไปแลว ในยุคสังคมกมหนา ยุค Digital 
Economy ทุกคนตองหันกลับมามอง 
ธุรกิจตนเอง คิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาธุรกิจ และกลาที่จะกาวไป 
สูแนวทางใหมที่สอดคลองกับยุคสมัย  
เน่ืองจากโลกของธุรกิจการคาลวนมีการ 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามทิศทาง 
ของกระแสเทคโนโลยีและการขับเคล่ือน 
ทางสังคม ทั้งในยุคปจจุบันและกาวล้ำ 
ไปในยุคหนาทั้งสิ้น

คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการคาไทย และประธาน 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ไดนำ 

เสนอแนวคิดหลัก ‘INNOVATE TO  
EXCELLENCE’ ในการทำธุรกิจการคา 
ในป 2559 ซ่ึงเปนปแหงความทาทายอีก 

ปของประเทศไทย ซึ่งหากเราพิจารณา 
จากประโยคดังกลาวนี ้คงเขาใจไดวา 
เรากำลังใหความสำคัญกับนวัตกรรม 

ใหม ๆ หรือ สิ่งใหม ๆ  ที่จะกอใหเกิด 
ความเปนเลิศในการทำธุรกิจการคา

แตอยางไรก็ตามในประเด็นนี้ได

วันน้ีความเส่ียงของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่ปัจจัยภายนอก 
ว่าเศรษฐกิจโตหรือร่วง แต่ความเสี่ยงของเอกชน 
ณ ตอนนี้อยู่ที่ตัวผู้ประกอบการเองว่า คุณเลือกที่ 
จะอยู่กับท่ี หรือ เลือกท่ีจะเดิน หรือเลือกท่ีจะว่ิง และ 
ว่ิงเร็วพอท่ีจะคว้าโอกาสหรือไม่ เพราะส่ิงท่ีเราสำเร็จ 
ในอดีต จะไม่ใช่ส่ิงท่ีเราสำเร็จต่อไปในวันข้างหน้า และ 
วันนี้มันถึงวันที่เราต้องหาทางนำการเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่โอกาสใหม่ๆ  และคำตอบนั้นก็คือ “นวัตกรรม”

ท
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คุณคาและกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งนวัตกรรมสามารถพัฒนา 
จากผลิตภัณฑและการบริการ (Product  
& Service) พัฒนาดวยกระบวนการ  
(Process) และพัฒนานวัตกรรม โดย 
แบบรูปแบบการทำธุรกิจ (Business  
model)  

ในสวนน้ีเองท่ีคุณอิสระ ยกตัวอยาง 
ใหเราเขาใจวา “หากตอนนี้ผมอยากซื้อ 

ผลไมดีๆ ก็สามารถดูจาก  Instagram  

(IG) แลวก็โทรสั่งไดเลย จะเห็นไดวา 

สื ่อออนไลนเปนการผลักดันใหเกิด 

รูปแบบของการกระจายสินคาในทาง 

หนึ่ง  และถือวาเปนการใชสื่อที่ทำให 

เก ิดความพึงพอใจและสร างความ 

รวดเร ็วในการนำเสนอส ินค าหร ือ 

บริการไดอยางดี”

การใชสื่อออนไลนในการเปนสื่อ
กลางของการสื ่อสารระหวางผู ผลิต 
สินคากับผูบริโภค หรือการใชส่ือออนไลน 
ในการสรางความรวดเร็วในการสั่งซื้อ 
ผลิตภัณฑตาง ๆ สิ่งเหลานี้ หากธุรกิจ 
ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย 
และตองสนองความตองการของผู  
บริโภคไดก็จะเปนสวนเสริมที ่สำคัญ 
ของการสรางวิธีการสื่อสารใหม ๆ  ให 
แกผูประกอบการไดดีเชนกัน

นอกเหนือเรื ่องสื ่อออนไลนแลว  
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผูประกอบการไดคำนึง 
ถึงก็คือ เรื่องของ  INNOVATION  กับ  
BRAND โดยคุณอิสระ กลาวไววา “ใน 

เรื่องของการ INNOVATION ตองใสใจ 

ในเร่ืองของ BRAND ไปดวยในคราวเดียว 

กัน เพราะถึงแมวาการ INNOVATION  

จะเปนสิ ่งสำคัญในการทำใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจการคา  

แตเรื่องของ BRAND ก็เปนสิ่งที่ขาด 

หายไปจากธุรกิจการคาไมไดเชนกัน  

ซ่ึงส่ิงน้ีเอง ผูประกอบการควรมองวาจะ 

ทำอยางไรใหการสราง INNOVATION 

ไปพรอม ๆ กับการสราง BRAND ของ 

ธุรกิจไดดวย และหากทำไดก็เชื่อแนวา 

จะเปนสวนทำให BRAND มีความเปน 

หนึ่งในเรื่องของการทำ INNOVATION  

ซ่ึงก็จะสงผลตอความกาวหนาของธุรกิจ 

ไดอยางมั่นคงและเปนที่รู จักในกวาง 

มากขึ้น”

และถาสังเกตธุรกิจใหมๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
ยุคนี้ อาทิ Grabtaxi ธุรกิจที่ใหบริการ 
เร ียกแท็กซี ่..โดยที ่บร ิษ ัทไมไดเปน 
เจาของรถแท็กซี่แมแตคันเดียว นี่คือ  
Business Model ท่ีนำการเปล่ียนแปลง  
เห็นไดวาธุรกิจใหมจะมีโอกาสมากขึ้น 
สำหรับคนที่สรางโอกาสใหกับตนเอง  
สวนธุรกิจเดิม ตองตระหนักถึงความ 
เรงดวนในการหาหนทางไปสู โอกาส 
ใหมๆ

ก่อนจะเร่ิมเดินทาง
ต้องรู้จุดหมายปลายทาง

นอกจากแนวคิดแบบนวัตกรรม
แลว กระบวนการขั้นตอนการเดินไปสู 
จุดหมาย กอนเดินทางตองถามตัวเอง 
กอนวาอะไรคือจุดหมายปลายทาง  
คุณอิสระ กลาววา “ผูประกอบการตอง 

รู ถึงความตองการของตนเอง ตองมี 

วิสัยทัศนที่ชัดเจนกอน ลองถามตัวเอง 

วา ‘รูหรือยังวาธุรกิจที่ทำอยู ตองการ 

อะไร’ เมื่อรูเปาหมายปลายทาง ถึงจะ 

วางแผนการเดินทางได การวางแผนนี้ 

ก็คือ ธรรมนูญชีวิต ที่เปนแผนที่นำทาง 

เพื่อเดินไปสูเปาหมายของชีวิต”

อธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจมากยิ่งขึ้นวา  
“ในทุกวันนี ้โลกมีการเปลี ่ยนแปลง 

เกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะทั้งเรื่องของ 

เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

เวลา  หรือ  ในปจจุบันเรื่องของดิจิทัล  

(Digital)  ก็นับเปนองคประกอบสำคัญ 

อยางหนึ่งที่เขามาอยูในชีวิตประจำวัน 

ของพวกเราอยางรวดเร็ว  และในอีก 

หลากสิ่งหลายอยางทั้งที่ตัวเราสัมผัส 

ไดหรืออาจจะเปนคนใกลตัวสัมผัสได 

ลวนแตเปนเร่ืองใหม ๆ  ท้ังส้ิน ในจุดน้ีเอง 

หากเราไมมีเรื ่องของ INNOVATION  

เขามาอยูในความรูสึกหรือความคิดที่จะ 

ริเริ่มสิ่งตาง ๆ ก็คงจะทำใหธุรกิจการ 

คาของเราดูจะลาสมัยและไมสามารถ 

ตามกระแสการปรับเปลี่ยนของโลกได 

อยางตอเนื่อง”

นอกจากนี้  คุณอิสระยังไดกลาว 
วา “ในโลกของการทำธุรกิจการคานั้น 

มีแนวคิดมากมายที ่สามารถนำใชใน 

การขับเคลื่อนธุรกิจ และสรางความ 

แตกตางของธุรกิจ จนกลายเปนที่รูจัก 

และนิยมมากขึ้นไดกับผูบริโภค รวมไป 

ถึงสามารถดึงดูดใหผูบริโภคเกิดความ 

สนใจและมีความตองการที่จะบริโภค 

สินคา ผลิตภัณฑ หรือ บริการตาง ๆ  

ที่มีอยูไดมากขึ้น”

Innovate to  
Excellence…
นวัตกรรม คือทางรอด

นวัตกรรม ถือเปนยุทธศาสตรใน 
การพัฒนาประเทศเพ่ือสรางคุณภาพชีวิต  
และยกระดับชีว ิตความเปนอยู ของ 
คนใหดีข้ึน นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด  
การปฏิบัติ หรือสิ่งตาง ๆ ที่ใหมและมี 
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ธุรกิจครอบครัว  
ต้องผนึกกำลัง 2 รุ่น  
ยอมรับพลังรุ่นใหม่

กลุมคนรุนใหม ก็นับเปนอีกกลุม 
หนึ่งที่ธุรกิจตองใหความสำคัญ เพราะ 
ยังเปนกลุมมีพลังที่จะชวยขับเคลื่อน 
ธุรกิจรุ นใหมใหเกิดการพัฒนาไปได 
อีกในระดับหนึ่ง

และสำหรับธุรกิจครอบครัวเอง  
การสงมอบธุรกิจจากรุนพอแมสูรุนลูก  
และรุ นลูกรับมอบธุรกิจจากพอแม  
ทั้งสองรุ นตองยอมรับความแตกตาง 
และรับนำจุดดีทั้งสองรุนมาปรับในการ 
ดำเนินธุรกิจใหราบรื่น ผูสงมอบธุรกิจ 
ตองสรางแผนการสืบทอดธุรกิจ ทั้ง 
ทัศนคติ ทักษะความรู ความสามารถ  
โดยนำไปประกอบการวางแผนการ 
ถายโอนธุรกิจใหเกิดผลสำเร็จ นี่ก็คือ 
แผนของธุรกิจครอบครัว

อนาคตประเทศไทย  
..สู่ความสำเร็จ  
ทุกภาคส่วนต้อง 
ช่วยเหลือกัน

อีกมุมมองหนึ ่งที ่น าสนใจและ 
นับเปนเรื ่องสำคัญดังที ่คุณอิสระได 
กลาวไวในการสัมภาษณครั ้งนี ้ก ็คือ  
เรื ่องของการผนึกกำลังระหวางภาค 
สวนตาง ๆ เพื่อเปนสิ่งที่แสดงถึงการ 
ดูแลซึ่งกันและกัน โดยคุณอิสระ กลาว 
ไวอยางดียิ่งวา “ในการเปลี่ยนแปลง 

เรื ่องของธุรกิจการคาใหเขาสูรูปแบบ 

ใหม ๆ นั้น คงไมไดหมายความวาเรา 

จะไปอยางโดดเดี่ยว หรือตางคนตางไป  

แตการกาวไปสูส่ิงใหม ๆ ของโลกธุรกิจ 

สมัยใหมจะตองพึ่งพากันและกันดูแล 

กันและกันเปนอยางดีในแตละภาคสวน  

ซึ่งภาคสวนประกอบดวยภาครัฐ  ภาค 

เอกชน ภาคประชาชน และภาคการ 

ศึกษา ตองไปดวยกัน” 

ในประเด็นนี ้เราคงเห็นไดวาใน 
เวลาที ่ธ ุรก ิจมีการปรับเปลี ่ยนและ 
ขยายตัวไปได แตในขณะเดียวกันใน 
สวนของประชาชนก็อาจจะตองการ 
ความชวยเหลือ ซ่ึงหากภาครัฐบาลและ 

ภาคเอกชนสามารถเขาไปสนับสนุนได 
ก็จะเปนผลดีในการสรางความเขมแข็ง 
ใหแกภาคประชาชนไดอ ีกทางหนึ ่ง  
หรือสามารถพูดไดวา เราควรดูแลไป 
ยังตนน้ำถึงปลายน้ำ เพราะนั่นจะเปน 
การแสดงถึงกลไกของภาครัฐบาลที่จะ 
ชวยเชื ่อมตอประสานใหภาคเอกชน 
และประชาชนไดเห็นความสำคัญของ
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและธุรก ิจ 
การคา อีกทั้งยังแสดงถึงความเขมแข็ง 
ของภาคเอกชนท่ีจะชวยเปนแรงผลักดัน 
ใหเกิดการพัฒนาไปยังภาคประชาชน 
ที่จะมีความยั่งยืนไดดีขึ้นตอไป”

ฉบับน้ี ไมเพียงแตเปดมุมมองใหมๆ  
ในเชิงธุรกิจการคา แตยังคงเปนการ 
เปดประเด็นในการสรางความแตกตาง 

เพ ื ่อการทำธ ุรก ิจสม ัยใหมให แก ผ ู  
ประกอบการที่ตองสรางแนวคิดใหม ๆ  
และสรางกระบวนการใหม ๆ  ใหแกธุรกิจ 
รวมทั้งขอมูลตาง ๆ  ขางตนที่ไดจาก 
คุณอิสระนั้น ลวนแตเปนสวนสำคัญ 
ทั้งสิ้นที่ทำใหเห็นแนวคิดและมุมมอง
ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่จะสอดคลอง 
ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 
สิ่งหนึ ่งที ่เห็นไดชัดก็คือ “ธุรกิจ ณ  

ตอนนี้มี 2 ทางเลือก คือ เลือกที่จะ 

ฉวยโอกาส หรือเลือกที่จะอยูแบบเดิม  

แตหากคุณเลือกที่จะฉวยโอกาส และ 

กลาที่จะเปลี่ยนเพื่อตัวคุณและธุรกิจ 

ของคุณ ดวยองคประกอบหลักของการ 

เปลี่ยนแปลง...”นวัตกรรม” แลวนั้น  

โอกาสและความสำเร็จยอมเกิดขึ้นกับ 

คุณ และปนี้หอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทยเราจะเดินหนา 

ไปกับแนวคิดที่เรียกวา  ‘INNOVATE 
TO EXCELLENCE’ เพ่ือนำภาคเอกชน 

ส ู การเปล ี ่ยนแปลงและเพ ื ่อนำพา 

เศรษฐกิจไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ 

และยั่งยืน”

ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจการค้า
ให้เข้าสู่รูปแบบใหม่ ๆ นั้น คงไม่ได้หมายความว่า 
เราจะไปอย่างโดดเดี่ยว หรือ ต่างคนต่างไป 
แต่การก้าวไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ของโลกธุรกิจสมัยใหม่ 
จะต้องพึ่งพากันและกันดูแลกันและกันเป็นอย่างดี 
ในแต่ละภาคส่วน ซึ่งภาคส่วนประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคการศึกษา ต้องไปด้วยกัน
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หลังจาก ผศ.ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูอำนวยการศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและ 

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เดินทาง 
กลับจากดูงานที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือน 
ตุลาคมที่ผานมา  ในชวงเวลาเดียวกันที ่
อาจารยอยูท่ีสหรัฐฯ ก็เกิดปรากฎการณ 
ที ่จีนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี ้ย 
เงินกูในชวงเดียวกัน ผานทางเว็บไซดของ 
ธนาคารกลางของจีน เหตุการณนี้สง 
สัญญาณตอเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยอยางไร ไดยินคำตอบ 
สุดทายจากอาจารยอาจตองตกใจ แต 
เปนสิ่งที่เลี่ยงไมไดดวยปจจัยภายนอก 
ที่ไมอาจควบคุมได

ความสำคัญของ
เศรษฐกิจโลก 
ต่อเศรษฐกิจไทย

ทุกครั ้งเมื ่อเศรษฐกิจโลกมีการ 
เคล่ือนไหวไมวาจะข้ึนหรือลง เศรษฐกิจ 
ไทยก็หนีไมพนที่จะตองรับผลกระทบ

เศรษฐกิจโลก
ส่อแววซึมยาวถึงปี ,59
เตือนเศรษฐกิจไทยปีนี้อ่วม 
ฉุดดัชนีเติบโตคาดติดลบ 5%

นั้นตามไปดวย เพราะอะไร? คำตอบ 
คือ ประเทศไทยคาขายกับตางประเทศ 
หรือสงออกคิดเปน 135% ของ GDP 
ของประเทศ ทั้งการสงออกและการ 
ทองเที่ยว มีรายไดรวมกันคิดเปน 70% 
ของเศรษฐกิจไทย อาจเทียบงายๆวา 
สมมุติผลผลิตท่ีผลิตได 100% ใชบริโภค 
ในประเทศ 50% สงออกตางประเทศ 
50% อาทิ ประเทศไทยผลิตขาวได 9 
ลานตันตอป บริโภคในประเทศ 4.5 
ลานตัน และสงออก 4.5 ลานตัน

สินค้าเกษตรไทย
กระทบอย่างเล่ียงไม่ได้

ประเด ็นที ่ เราจำเปนตองร ู ถ ึง 
เศรษฐกิจโลกที่กระทบเศรษฐกิจไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได และประเทศไทย 
เราตองสนใจติดตามเรื่องนี ้ โดยเฉพาะ 
ระยะหลัง เศรษฐกิจไทยผูกพันกับ 
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร 
ซึ่งมีแนวโนมวา ราคาสินคาโภคภัณฑ 
ในตลาดโลกจะลดต่ำลง ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอภาคเกษตรของไทย ทำให 
ราคาผลผลิตตกต่ำ สงออกไมได ชาวนา 
มีปญหา ขาดรายได

แม้แต่เศรษฐกิจจีน
ยังเกินต้านทาน

เศรษฐกิจโลกมีปญหาสงผลให 
การสงออกไมดี สถานการณลาสุด คน 
ทั้งโลกผิดคาด ผิดหวัง จากการที่ 
เศรษฐกิจโลกไมฟนตัว ในครึ่งปหลัง 
ตามที่คาดการณ เพราะหนึ่งในปญหา 
หลักคือ ปญหากรีซที่กินเวลายาวนาน 
มาจนเขาสูชวงปลายป สงผลกระทบถึง 
เศรษฐกิจจีนจนตองลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูอีก 0.25% เหลือ 4.35% และ 
ลดดอกเบี้ยเงินฝากจากเหลือ 1.50% 
ซึ่งถือเปนการลดครั้งที่ 6 ในรอบ 1 ป 
หลังจากลดคาเงินหยวนไปเมื่อเดือน 
สิงหาคมที่ผานมา ยิ่งทำใหคาเงินหยวน 
ออนแอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
จีนยังไมดีขึ้น และอาจจะซึมยาวไปถึง    
ป ,59 ก็เปนได

ห
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หยวนลดลง เศรษฐกิจจีนยังไมมีทีทา 
จะฟน ทำให GDP สอเคาปนี้ไมนาจะ 
ถึง 6% และไมรูวาจะฟนเมื่อไหรดวย 
ทุกคนกำลังจับตามอง สำหรับสหรัฐฯ 
คงจะฟนแนแตไมกลาขึ้นดอกเบี้ย

ยุโรปซึมหนัก
จากปัญหากรีซ 

ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังไมดี 
เทาที่ควร หลายประเทศยังไดรับผล 
กระทบจากปญหากรีซ ที่คาดวาจะจบ 
เดือนสิงหาคม แตก็ลากยาวมาจนไตรมาส 
สุดทาย ฉุดดัชนีการเติบโตใหยังอยูใน 

จุดต่ำสุด รอการฟน ดังนั้นในปนี้ เมื่อ 
เศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวงายๆ จะสง 
ผลใหดัชนีการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
นาจะติดลบ 5% แนนอนในปนี้ จาก 
ที่เราหวังวา การสงออกจะชวยเคลื่อน 
เศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็คงจะ 
เปนไปไดยากซะแลว จากปจจัยของ 
เศรษฐกิจโลกดังกลาวขางตน แตอยา 
เพิ่งหมดหวังซะทีเดียว หากนโยบาย 
ร ัฐบาลในการข ับเคล ื ่อนเศรษฐกิจ 
เห็นผล ก็นาจะเปนสวนสำคัญในการ 
เยียวยาเศรษฐกิจไทยไดไมมากก็นอย

สหรัฐฯโตเด่ียว 
สัญญาณรอดสูง

แมวา สหรัฐฯดูจะเปนประเทศ 
เดียว ที่เศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณเติบโต 
ขึ้น แบบ Stand Alone โตคนเดียว 
แบบไมเกี่ยวกับใคร และถูกคาดการณ 
วา สหรัฐฯจะข้ึนดอกเบ้ียต้ังแตชวงเดือน 
กันยายนที่ผานมา แตทาทีของสหรัฐฯ 
ยังเงียบเฉย จึงคาดการณวา อาจจะ 
เปนไปไดที ่จะขึ ้นตนปหนามากกวา 
ในขณะที่จีนมาชิงลดดอกเบี้ยซะกอน 
สรางความประหลาดใจ เพราะเปนการ 
ลดตอเนื่องถึง 6 ครั้ง สงผลใหคาเงิน 
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ซึ ่งคาดวาจะมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นเปน 
300 ลานคนในป พ.ศ. 2558 อีกทั้งการ 
บริโภคสินคาของผูบริโภคยังสอดคลอง 
กับสังคมสมัยใหมที ่เข าสู ความเปน 
เมือง จึงเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการ 
คาปลีกไทยที่คาดวาจะไดรับประโยชน 
ภายหลังจากการเปดเสรี AEC ท้ังโอกาส 
จากการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
ที่กวางขึ้น อันเนื่องจากกำลังซื้อของ 
ประชากร และจำนวนนักทองเที่ยว 
อาเซียนท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกัน 
ธุรกิจคาปลีกที่อยู ในแนวชายแดนยัง 
นาจูงใจใหผูบริโภคอาเซียนโดยเฉพาะ 
ในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เดินทาง 
เขามาใชจายในประเทศไทยมากขึ ้น 
นอกจากนี้ผู ประกอบการคาปลีกที ่มี 
ศักยภาพในการแขงขันยังมีโอกาสรุก 
ตลาดขยายธุรกิจไปยังประเทศอาเซียน 
ที่มีศักยภาพดานการตลาด โดยเฉพาะ 
เวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งเปนตลาด 
ที่นาสนใจในการลงทุน ถึงกระนั้น ผล 
จากการเปดเสรีดังกลาวนำมาซึ่งการ 
แขงข ันที ่ม ีแนวโนมร ุนแรงมากขึ ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกซึ ่งถือวาเปน 
ธุรกิจบริการที่แตละประเทศคอนขาง 
ใหความสำคัญ เพราะเปนธุรกิจที่มี 
ความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศ และเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่ 

สำคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่ง 
ของประชาชนและความมั ่นคงของ 
ประเทศ

การเปดเสรี AEC เอื้อใหธุรกิจ 
คาปลีกและคาสงมีโอกาสขยายตลาด 
ภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการ 
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกตามแนว 
ชายแดน ซึ่งปจจุบันการคาระหวาง 
ไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมา 
สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เปน 
รูปแบบการคาผานชายแดนไมต่ำกวา 
รอยละ 60 ของการคาทั้งหมด จึง 
คาดการณวา ธุรกิจคาปลีกและคาสง 
ของไทยที ่อยู ตามแนวชายแดนจะมี 
โอกาสขยายตัวไดอีกมากหลังจากการ 
เปดเสรี AEC

ผู ประกอบการคาปลีกของไทย 
โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค 
ไดม ีการวางแผนรับมือกับโอกาสที ่ 
คาดวาจะไดรับจากการขยายตัวของ 
ตลาดภายหลังการเปดเสรี AEC แลว 
กลาวคือ ผูประกอบการคาปลีกรายใหญ 
เริ่มมีการขยายการลงทุนเขาไปยังพื้นที่ 
ตาง ๆ ที่อยูตามแนวชายแดน จังหวัด 
เชียงใหม - เชียงราย (ติดกับประเทศ 
เมียนมาและสปป.ลาว) จังหวัดอุดรธานี - 
หนองคาย - นครพนม (ติดกับประเทศ 
สปป.ลาวและเวียดนาม) จังหวัดสงขลา 
(ติดกับประเทศมาเลเซีย) จังหวัดตาก 

จากตอนท่ี 2 ท่ีไดวิเคราะห 
ขอมูลธุรกิจคาสงและคา 
ปลีกของแตละประเทศ 

อาเซียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงาน 
วิจัยเรื ่องการแสวงหาประโยชนและ 
โอกาสจากความตกลงการคาบริการ 
ของอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Service: AFAS) ใน 
ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก สำหรับ 
ตอนที่ 3 นี้จะนำเสนอขอมูลโอกาส 
และอุปสรรคของผูประกอบการคาสง 
และคาปลีกของไทย และขอเสนอแนะ 
แนวนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพรอม 
ใหผู ประกอบการธุรกิจคาสงและคา 
ปลีกไทยโดยเฉพาะ SMEs ไดปรับตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอกาสและอุปสรรคของ 
ผู้ประกอบการค้าส่งและ 
ค้าปลีกของไทย

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสู AEC ที ่
กำลังมาถึงในระยะอันใกล สงสัญญาณ 
การตื ่นตัวของผู ประกอบการธุรกิจ 
คาปลีกไทยมากขึ้น เพราะภายหลัง 
จากการเปดเสรี AEC จะทำใหตลาด 
ขยายใหญขึ้น จากจำนวนประชากรใน 
อาเซียนที่มีการรวมกันกวา 600 ลาน 
คน และเปนกลุมที่มีรายไดปานกลาง 

จ

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (ตอนที่ 3)  
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- กาญจนบุรี - ระนอง (ติดกับประเทศ 
เมียนมา) จังหวัดสระแกว - ตราด (ติด 
กับประเทศกัมพูชา) เนื่องจากมองเห็น 
โอกาสจากการขยายต ัวของตลาด 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ในประเทศสปป.ลาว เมียนมา และ 
กัมพูชา รวมทั้งกำลังซื้อของประชาชน 
ในประเทศดังกลาวที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น

ผูประกอบการคาปลีกของไทยที่ 
มีความพรอมและมีศักยภาพในการ 
แขงขันยอมมีโอกาสกาวออกไปขยาย 
การลงทุนในเอเชียไดดวย เพื่อแยงชิง 
สวนแบงตลาดที่มีมูลคาตลาดคาปลีก 
อาเซียนรวมกันไมต่ำกวา 320 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 6 เทา 
ของตลาดคาปลีกของไทย อีกทั้งจาก 
แนวโนมของกลุมประชากรที่มีรายได 
ปานกลางขึ้นไป (Middle Income) 
คาดวาจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเปน 300 ลาน 
คนในป พ.ศ. 2558 จึงนับวาเปนอีก 
หนึ่งภาคธุรกิจที่ไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุน

สรุปข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
และเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ค้าส่งและค้าปลีกไทย

สำหรับผูประกอบการไทยซึ่งเปน 
ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (Small 
to Medium Size) ซึ่งเปนกลุมผู 
ประกอบการสวนใหญของธุรกิจคาสง 
และคาปลีกท่ีมีขอจำกัดเร่ืองของเงินทุน 
บุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 
การขยายหรือการเพิ ่มบริการใหแก 
ลูกคา การนำเสนอบริการในราคาที่ 

สามารถแขงขันกันได และการตอบสนอง 
ความตองการของลูกคา ที่อาจจะดอย 
ประสิทธิภาพกวาเมื ่อเทียบกับผู ให 
บริการรายใหญซึ่งเปนบริษัทจากตาง 
ประเทศหรือมีการลงทุนกับบริษ ัท 
ตางชาติ การดำเนินการใหองคกรบรรลุ 
เปาประสงคและเติบโตอยางยั่งยืนโดย 
อาศัยเพียงการดำเนินธุรกิจอยางที่เปน 
อยูในปจจุบันยอมเปนไปไดยาก ดังนั้น 
ผูประกอบการไทยจึงตองมีการปรับตัว 
เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน 
และสามารถตอบสนองความตองการ 
ของลูกคาได จากผลการศึกษาวิจัยมี 
ขอเสนอแนะดังนี้

 การสรางมาตรฐานสำหรับ 
ดำเนินธุรกิจคาสงและคาปลีก รานคา 
ปลีกดั้งเดิมหรือรานโชหวยเปนรานคา 
ที่จำหนายสินคาอุปโภคและบริโภคที่
ยังคงไวซึ่งลักษณะการจำหนายสินคา
และบริการรูปแบบเดิม การจัดวาสินคา 
ไมทันสมัย สวนใหญเปนรานหองแถว 
ที่มีพื้นที่ไมมาก ลูกคาทั้งหมดอาศัยอยู 
บริเวณใกลเคียงกับรานคา การบริหาร 
จัดการเปนแบบครอบครัว การลงทุน 
นอย มีระบบการจัดการท่ีไมไดมาตรฐาน 
ซ่ึงประเทศไทยตองกำหนดมาตรฐานใน 
การดำเนินงานของธุรกิจคาสงและคาปลีก 
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหผูประกอบการ 
ทุกราย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ สามารถนำแนวทางการ 
ปฏิบัตินี ้ไปใชในการดำเนินงานแบบ 
เดียวกัน

 การกำหนดเสนทางการเติบโต 
ในสายอาชีพคาสงและคาปลีก เน่ืองจาก 
อาชีพคาสงและคาปลีกยังไมไดรับการ 
ยอมรับวาเปนวิชาชีพสาขาหนึ่ง ทำให 
เสนทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career 

Path) นี้ยังไมมีความชัดเจน ซึ่งการ 
จัดทำเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
ถือเปนเครื ่องมือที่ถูกนำมาใชในการ 
สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร ใหมีขวัญ 
กำลังใจ มองเห็นอนาคตของตนเอง ที่ 
สามารถเติบโตในสายอาชีพ เมื่อเขามา 
ปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งจะนำไปสูการ 
สรางบุคลากรที่มีคุณคาใหแกองคกร
ระยะยาว ทำใหบุคลากรสามารถกำหนด 
แนวทางการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย 
ทั ้งยังเปนตัวชวยใหองคกรวางแผน 
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยและแนววาง
แผนกำลังคนใหตรงกับงานที่องคการ
ตองการ โดยสงผลใหองคกรไดงานที่ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การเพ่ิมความสามารถทางการ 
แขงขันใหแกผูประกอบการ จากการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสู AEC ที่กำลัง 
มาถึงในระยะอันใกล สงสัญญาณให 
เห็นถึงการตื ่นตัวของผู ประกอบการ 
ธุรกิจคาปลีกไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ 
เขตพื้นที่ชายแดน อีกทั้งการบริโภค 
สินคาของผู บริโภคยังสอดคลองกับ 
สังคมสมัยใหมที ่เขาสู ความเปนเมือง 
จึงถือเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการ 
คาปลีกไทยที่คาดวาจะไดรับประโยชน 
ภายหลัง จากการเปดการคาเสรี AEC 
ทั้งโอกาสจากการขยายตัวของตลาด 
ในประเทศที่กวางขึ้น อันเนื่องมาจาก 
กำลังซื้อของประชากร และจำนวนนัก 
ทองเที่ยวอาเซียนที่คาดวาจะมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจคาปลีก 
ที่อยู ตามแนวชายแดนยังนาจะจูงใจ 
ใหผูบริโภคอาเซียนโดยเฉพาะในกลุม
ประเทศ CLM (กัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา) เดินทางเขามาใชจายในประเทศ 
ไทยสะดวกมากขึ้นตอไป
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ผมเขียนบทความเกี่ยวกับ 
ขาวหลายครั้ง และครั้งนี้ 
ก็เปนอีกครั ้งหนึ ่งที ่ตอง 

เขียนเพราะวาในวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 ท่ีผานมาผมไดรับเชิญจากกระทรวง 
พาณิชยใหไปบรรยายในหัวขอ “อนาคต 
ขาวและชาวนาไทยในยุค AEC” ผม 
จึงขอนำสิ่งที ่ไดไปพูดในเวทีดังกลาว 
มาถายทอดใหทานผูอานไดรับทราบ 
เพราะมีขอมูลที่นาสนใจหลายประเด็น 

ผมไดเริ ่มบรรยายประเด็นเรื ่อง 
สถานการณการสงออกขาวไทยระหวาง 
ป 2556 กับ 2557 ตนทุนการผลิตขาว 
ไทยแบงแยกตามประเภทขาว นโยบาย 
ขาวของประเทศผูสงออกที่สำคัญของ
อาเซียน รวมทั้งผูนำเขาขาวดวย และ 
สุดทายเปนขอเสนอแนะที่ประเทศไทย 
ตองดำเนินการ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ 
ของผมจะนำเสนอขอมูลขาวที่ละเอียด 
กวาหลายครั้งๆ ที่ผานมา เพราะผม 
ไดทำการแยกประเภทการสงออกขาว
ที่สำคัญๆ ไปยังตลาดโลก โดยแบงออก 
เปนขาวขาว (White Rice) ขาวหอม 
(Fragrant Rice) ขาวเหนียว (Glutinous 
Rice) และขาวนึ่ง (Parboiled Rice) 
และเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตขอ
งอาเซียนที่สำคัญๆ คือ ไทย เวียดนาม 
เมียนมา และกัมพูชา ในระหวางป 
2556 กับป 2557 พบวา ในชวง 2 ป 

ที่ผานมา ขาวที่นาเปนหวงคือขาว 
หอมและขาวเหนียวเพราะสัดสวน 
ในตลาดของขาวหอมไทยลดลงจาก

รอยละ 50 เหลือรอยละ 42 โดยที่ 
สัดสวนของขาวหอมเวียดนามและ 
กัมพูชาเขามาแยงสวนแบงตลาดขาว 
หอมของไทยในตลาดโลก ในขณะที่ 
สัดสวนขาวเหนียวของไทยเดิมมีสวน
แบงอยูที่รอยละ 11 เหลือรอยละ 9 
ในขณะที่สวนแบงออกเวียดนามเพิ่ม
จากรอยละ 44 เปนรอยละ 57  สวน 
ขาวขาวและขาวน่ึงของไทยสถานการณ 
คอนขางดีเพราะมีสวนแบงในตลาด 
โลกเพิ่มสูงขึ้น ที่ผานมาตลาดขาวไทย 
มีการเปลี่ยนโฉมหนาไปจากเดิมในป 
2556 ตลาดอันดับหน่ึงถึงสามเปนตลาด 
อิรัก อัฟริกาใตและอเมริกา แตในป 
2557 เปนตลาดในไนจีเรีย จีน และ 

โกตติวัว เนื่องจากผูสงออกบางรายสง 
ขาวไมมีคุณภาพไปขาย ซึ่งเปนเรื่องที่ 
ไมควรทำเปนอยางยิ่งเพราะจะทำให

ชื่อเสียงของขาวไทยเสียหาย 
หากเปรียบเทียบขาวทั้งสี่ประเภท 

พบวา ตลาดขาวขาวของไทยขณะนี้ 
เปนประเทศโกติวัว แคเมรูนและจีน 
สวนตลาดขาวขาวของเวียดนามเปนจีน 
และอาเซียน ซึ่งขาวขาวไทยมีสวนแบง 
ตลาดนอยมากขณะนี้ ในขณะที่ตลาด 
ขาวขาวของกัมพูชาและเมียนมานั ้น 
เปนตลาดในยุโรปและรัสเซีย สรุปตรงน้ี 
คือวาตลาดขาวขาวของไทยมีการ 
แขงขันกันมาในตลาดจีน สำหรับตลาด 
ขาวหอมนั้นเปนการแขงขันกันสาม
ประเทศคือ ไทย เวียดนามและกัมพูชา 
โดยตลาดขาวหอมของไทยเปนสหรัฐ 
อเมริกา ฮองกงและจีนในขณะท่ีตลาด 

ผ

อนาคตข้าวและชาวนาไทย
ในยุค AEC

เงินที่เหลือในกระเป๋าของชาวนาไทย พบว่า 
ไม่ว่าจะเป็นข้าวประเภทใดก็ตาม ต้นทุนการผลิต 
ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2555 ถึง 
2557 ทำให้เงินเหลือของชาวนาติดลบ 
ทุกประเภทข้าว และหากนำตัวเลขของต้นทุนกับ 
ราคาขายของไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศ 
เวียดนามและเมียนมาพบว่าชาวนาเหลือเงินใน 
กระเป๋าน้อยที่สุด พูดง่ายๆ คือ “จนสุดในอาเซียน”  
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ขาวหอมของเวียดนามสวนใหญเปน 
ตลาดในประเทศอาเซียน สวนตลาด 
ขาวเหนียวกำลังซื้อสวนใหญอยูใน 
ตลาดอาเซียน มีประเทศผูซื้อสำคัญ 
คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร 
และจีน ซึ่งเปนการแขงกันของสาม 
ประเทศคือ ไทย เวียดนามและ 
เมียนมา และสุดทายคือ ตลาดขาว 
นึ ่งเปนการแขงขันกันระหวางไทย 
กับเวียดนามในตลาดอัฟริกา 

สวนท่ีสองท่ีผมนำเสนอเงินท่ีเหลือ 
ในกระเปาของชาวนาไทย พบวาไมวา 
จะเปนขาวประเภทใดก็ตาม ตนทุน 
การผลิตของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ในชวงป 2555 ถึง 2557 ทำใหเงิน 
เหลือของชาวนาติดลบทุกประเภทขาว 

และหากนำตัวเลขของตนทุนกับราคา 
ขายของไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศ 
เวียดนามและเมียนมาพบวาชาวนา 
เหลือเงินในกระเปานอยที่สุด พูดงายๆ 
คือ “จนสุดในอาเซียน”  

สำหรับนโยบายขาวของประเทศ
ผูผลิตขาวและประเทศผูซ้ือขาว ประเทศ 
ผูซื้อขาว เวียดนามใชนโยบายที่สำคัญ 
สำหรับขาวสองสวนคือ นโยบายราคา 
ขั้นต่ำ  (Floor Price) และนโยบาย 
สนับสนุนภายใน นโยบายเหลานี้ผาน 
ทางหนวยงานที่สำคัญสองหนวยงาน 
คือสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam 
Food Association : VFA) ซึ่งแยก 
เปน Vinafood1 และ Vinafood2 และ 
สหภาพชาวนา (Vietnam National 

Farmer Union : VNFA) การกำหนด 
ราคาขั้นต่ำจะดำเนินการโดย VFA โดย 
ราคาข้ันต่ำท่ีเกษตรกรขายเทากับตนทุน 
+ ตนทุนคูณดวย 30% ตัวอยางเชน 
ปจจ ุบ ันต นทุนข าวเว ียดนามอยู ท ี ่ 
6,000 บาทตอตัน ฉะนั้นราคาขั้นต่ำที่ 
เกษตรกรขายไดตองเทากับ 6,000 + 
1,800 (6,000 x .3) เทากับ 7,800 
บาทตอตัน สวนนโยบายภายในประเทศ 
ที่ตองการชวยเหลือชาวนาไดแก การ 
กำหนดพื้นที่ 24 ลานไรไวสำหรับทำ 
นา ที่ตองทำอยางนี้เพราะดวยจำนวน 
เม็ดเงินลงทุนจากตางชาติที ่หลั ่งไหล 
เข ามาในเว ียดนามอย างมากมาย 
มหาศาลทำใหหลายพื ้นที ่ถูกเปลี ่ยน 
ใหเปนโรงงานแทน การใหเงินอุดหนุน 
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การทำนาโดยตรงแกชาวนา นอกจากนี้ 
เวียดนามเนนพันธุขาวที่เปน Hybrid 
(ประมาณ 1.5 พันตัน) และ Super 
Hybrid (ประมาณ 2 ตัน) สวนบทบาท 
ของ VNFA สวนใหญเปนเรื่องการมี 
สวนรวม การอบรม การใหขอมูล การ 
จัดหาเงินทุน และจัดหาตลาดขาว 

สวนนโยบายขาวของประเทศ 
เมียนมาก็มีหลากหลายนโยบายสำคัญๆ 
แตไมมีนโยบายการกำหนดราคาขั้นต่ำ 
นโยบายที่นาสนใจคือ การตั้งสมาคม 
อุตสาหกรรมขาวเมียนมา (Myanmar 
Rice Industry Association : MRIA) 
ที่เปนการรวมทุกภาคที่เกี ่ยวของทั ้ง 
ชาวนา โรงสี และผูสงออก โดยที่ 
รัฐบาลกำกับดูแลอยูหางๆ ปลอยให 
สมาคมดำเนินการทั้งหมด ที่นาสนใจ 
ก็คือวาสมาคมไดดึงนักลงทุนตางชาติ 
เขามาชวยพัฒนาพันธุ ทดสอบที่ดิน 
และทำการตลาด เชน ขณะนี้ใหนัก 
ลงทุนญี่ปุนปลูกขาว Japonica เพื่อ 
สงกลับไปญี่ปุน สวนนโยบายขาวของ 
กัมพูชาก็ไมมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ 
เชนกัน สวนใหญเนนเรื่องขาวคุณภาพ 
และขาวออเกนิก 

หันไปดูนโยบายขาวของประเทศ 
ผูซ้ือขาวท่ีสำคัญของอาเซียน 3 ประเทศ 
คือ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟลิปฟนส 
กันบาง เริ่มจากมาเลเซียกอน การ 
บริหารขาวทั ้งประเทศของมาเลเซีย 
ขึ้นกับหนวยงานที่ชื่อวา “Padiberas 
Nasional Berhad : BERNAS” ที่ 
ดูแลอุตสาหกรรมขาวทั้งประเทศตั้งแต 
ชาวนาตองขายขาวใหไดที่ราคา 998 
ริงกิตตอตัน หรือประมาณ 10,000 บาท 
ตอตัน และกำหนดใหสตอกขาวของ 
ประเทศอยูที่ 3 แสนตัน กำหนดราคา 

ขาวสารในประเทศตองอยูระหวาง 15 
ถึง 25 บาทตอ กก. การนำเขาขาวเขา 
มาในประเทศไดตองไมเกินรอยละ 35 
ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ 

อินโดนีเซียมีการกำหนดการจัดการ 
ขาวขึ้นกับหนวยงานที่ชื่อวา “Badan 
Urasan Logistik : BULOG” มีหนาที่ 
สำคัญหลักๆ นาจะอยูที่การกำหนด 
Iron Stock Level ของประเทศกับ 
สตอกขาวไวที่ 1 ลานตัน ถา Iron 
Stock มากกวา 1 ลานตัน จะไม 
อนุญาตใหมีการนำเขาขาวเขามาใน 
ประเทศ และถา Iron Stock มีนอยกวา 
1 ลานตัน แสดงความตองการในประเทศ 
มีมากจำเปนเหลือเกินที่ตองนำเขาขาว 
เขามาในประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนด 
ใหราคาขาวสารในประเทศไมเกิน 9 บาท 
ตอ กก. (3,500 รูเปยตอกก.) เมื่อไร 
ก็ตามที ่ราคาขาวสารในประเทศเกิน 
กก. ละ 9 บาท จำเปนตองนำเขาขาว 

คราวนี้ลองหันมาดูวาแลวอนาคต 
ขาวและชาวนาไทยจะอยู ไหนกันแน 
ผมคิดวาเรื่องเรงดวนที่จะทำใหชาวนา 
ไทยรอดในยุค AEC ตองเรง “ปฎิรูป 
ขาวไทยทั้งระบอบ” ในจำนวนจังหวัด 
ของไทยมี 59 จังหวัดที่ปลูกขาวนาป 
และ 30 จังหวัดที่ปลูกขาวนาปรัง มี 

แนวทางใหดำเนิน 2 แนวทางคือ 
ลดพื้นที่เพาะปลูก หรือ หันไป 

เรงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ท่ีสำคัญ 
ประเทศไทยตองหันไปเนนศักยภาพ 

ปลูกขาวของแตละภูมิภาค เชน ภาค 
อีสานตองเนนการปลูกขาวหอมมะลิ 
ภาคเหนือปลูกขาวเหนียวและขาวเจา 
และภาคกลางเนนการปลูกขาวขาว 
สวนภาคใตเนนปลูกขาวที ่บ งชี ้ทาง 
ภูมิศาสตร (GI) เปนตน 

เรื่องน้ำจะเปนปญหาของการทำ
การเกษตรกรรมในอนาคตรวมทั้งขาว 
ดวย ชาวนาตองจัดสรรที่ดินของตนเอง 
ในการขุดบอ ขุดสระเพื่อเก็บน้ำไวใช 
ในชวงหนาแลงหรือแมกระทั่งหนาฝน 
ที่มีปริมาณน้ำฝนนอยกวาปกติ ใน 
อนาคตเกษตรกรตองเนนขาวที ่เปน 
ออแกนิกและขาวที่มีคุณภาพดีเพื่อขาย 
ใหกับประเทศที่มีกำลังซื้อสูงๆ การลด 
การใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆา 
หญา เปนสิ่งที่ตองเรงลดลง และไม 
ตองใชอีกแลว ผมทำการคำนวณวาหาก 
ลดสิ่งเหลานี้จะทำใหรายไดของชาวนา 
กลับมาเปนบวกทันท ี“หนึ่งพันบาทตอ 
ตัน” การสรางมูลคาเพิ่มขาว ถือวาเปน 
อีกหนึ่งทางรอดเพราะเทากับวาทำให 
ชวยราคาขาวในประเทศสูงขึ้น

อนาคตข้าวและชาวนาไทยจะอยู่ไหนกันแน่ 
ผมคิดว่าเรื่องเร่งด่วนที่จะทำให้ชาวนาไทยรอดใน 
ยุค AEC ต้องเร่ง ”ปฎิรูปข้าวไทยทั้งระบอบ” ใน 
จำนวนจังหวัดของไทยมี 59 จังหวัดท่ีปลูกข้าวนาปี 
และ 30 จังหวัดที่ปลูกข้าวนาปรัง มีแนวทางให้ 
ดำเนิน 2 แนวทางคือ ลดพื้นที่เพาะปลูก หรือ 
หันไปเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
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ในระยะหลัง เศรษฐกิจจีน 
นับวาเปล่ียนแปลงไปอยาง 
มาก จากการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจในอัตรารอยละ 10 ตอปใน 
ชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ลงเหลือ 
ระดับรอยละ 7 ตอปในชวง 3 ปที่ 
ผานมา จนนำไปสูคำศัพทใหมๆ  ท่ีรัฐบาล 
และน ักว ิชาการของจ ีนนำออกมา 
ใชสื ่อสารกับภาคประชาชนกันอยาง 
กวางขวาง อาทิ Quality Growth 
(การเติบโตในเชิงคุณภาพ) Flexible 
Growth (การเติบโตแบบยืดหยุ น) 
Economic Restructure (การปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจ) และการปรับสมดุล 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Rebalanc- 
ing) 

คำวา “New Normal” นับเปน 
ศัพทเทคนิค หน่ึงท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
(Xi Jinping) กลาวถึงเปนครั้งแรก ใน 
ชวงเดือนพฤษภาคม 2557 นัยวาเพื่อ 
หลีกเลี่ยงการใชคำวา “New Low” 
ซึ่งเปนการสื่อในเชิงลบถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดลง อยางไรก็ด ีคำวา 
“New Normal” ไดกลายเปน “คำฮิต” 
อยางรวดเร็วในหมูชาวจีน จนมีคำใหม 
ผุดขึ้นมากมายตามมา อาทิ “New 
Financial Normal” 

เมื ่อถามถึงความหมายที่แทจริง

ของคำวา “New Normal” ก็พบวา 
เจาหนาที่ของรัฐจำนวนมากยังสับสน
และไมอาจอธิบายไดอยางถองแท ผม 
ลองศึกษาดูก็ขอใหคำจำกัดความที ่ 
เขาใจงายวาหมายถึง “การเติบโตทาง 
เศรษฐกิจในอัตราใหมที ่เปนปกติ” 
ซึ่งโดยทั่วไปแลว เมื่อเศรษฐกิจของ 
ประเทศใดกาวมาถึงจุดดังกลาวก็หนี 
ไมพนความจำเปนท่ีจะตองเพ่ิมผลิตภาพ 
ผานการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ทั้งนี ้เพื่อ 
ปองกันมิใหอ ัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจลดลงเร ็วฮวบฮาบเกินไป 
ประเด็นที่นาสนใจคือ เศรษฐกิจของจีน 
ในปแพะนี ้จะเติบโตในอัตราที ่ลดลง 
เชนนี ้ตอไปหรือจะแกวงตัวมากนอย 
เพียงไร ไทยเราจะไดรับผลกระทบและ 
เตรียมรับมืออยางไร ...

เศรษฐกิจปี 57 ... ช้า 
แต่มั่นคง 

เติบโต ... ชาลง พลาดเปา ขอมูล 
จากสำนักงานสถิติแหงชาติจีน (The 
National Bureau of Statistics) 
ระบุวา ในป 2557 จีดีพีของจีนมีมูลคา 
เพิ่มขึ้นเปน 63.65 ลานลานหยวน 
หรือราว 10.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 7.4 
เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งนับเปนการ 

พลาดเปาหมายอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที ่รัฐบาลจีนตั ้งไวที ่ร อยละ 
7.5 เปนครั้งแรกในรอบ 16 ป

ภาคบริการ ... ขยายอิทธิพล 
ตอเนื่อง ในป 2557 ผลผลิตภาคการ 
เกษตรของจีนเพิ่มขึ้นเปน 607.1 ลาน 
ตัน ขยายตัวรอยละ 0.9 เมื่อเทียบ 
กับของปกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของ 
ผลผลิตทางการเกษตรตอเนื ่องเปน 
ปที่ 11 อยางไรก็ดี มูลคาผลผลิตทาง 
การเกษตรตอจีด ีพ ีก ็ย ังมีส ัดสวนที ่ 
ลดลงอยางตอเน่ือง สวนหน่ึงเปนเพราะ 
ตนทุนคาใชจายการเพาะปลูกที่สูง และ 
การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
รวมทั้งการเติบโตของภาคการเกษตร 
ในระดับที่ต่ำกวาของภาคอุตสาหกรรม 
และบริการของจีน ซ่ึงน่ันอาจเปนเหตุผล 
สำคัญที่ทำใหรัฐบาลจีนตองเรงสานตอ 
การปฏิรูปภาคการเกษตรครั้งใหญ

ขณะที่ความพยายามในการเปด
เสรีภาคบริการ และการผลักดันนโยบาย 
และมาตรการใหม ๆ อยางตอเนื่องใน 
ชวง 2-3 ปที่ผานมา ไดเริ่มสงผลดีให 
ภาคบริการของจีนยังคงเติบโตไดอยาง 
ตอเนื่อง และมีแนวโนมที่สดใส กลาว 
คือ ในป 2557 สัดสวนของภาคบริการ 
ตอจีดีพีขึ้นแตะรอยละ 48.2 เพิ่มขึ้น 
ตอเนื่องจากรอยละ 44.6 และรอยละ 

น

เศรษฐกิจจีน ... 
จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 
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ในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงและตัวเลข 
ดัชนีราคาสินคาผู บริโภคและผู ผลิต 
ที ่ไมสวยนักในปที ่ผานมา โดยการ 
ลงทุนในสินทรัพยคงที่ (Fixed-Asset 
Investment) ของจีนเติบโตในอัตรา 
ที่ลดลงลดลงจากรอยละ 33 ในป 

2552 เหลือรอยละ 20 ในป 2555 
และเหลือเพียงรอยละ 15.1 ในป 
2557 สงผลใหอิทธิพลของการลงทุน 
ตอจีดีพีลดหายไปเกือบครึ่งหนึ่งในชวง 
เวลาดังกลาว

เงินเฟอ ... ต่ำเกินคาด สำนักงาน 
สถิต ิแหงชาติจ ีนเปดเผยถึงต ัวเลข 
ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค (Consumer 
Price Index) วา อัตราเงินเฟอของ 
ภาคการคาปลีกจีนในป 2557 อยูที่ 
รอยละ 2 เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่ง 
ต่ำกวาอัตราเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด 
ไวที่รอยละ 3.5 อยูคอนขางมาก แถม 
อัตราเงินเฟอในชวงปลายป โดยเฉพาะ 
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็อยู  
ในระดับที่ต่ำเพียงรอยละ 1.4 และ 
รอยละ 1.5 ตามลำดับ จนทำเอาหลาย 

ฝายกังวลใจเกี ่ยวกับการหดตัวทาง 
เศรษฐกิจของจีน สงผลใหรัฐบาลและ 
ธนาคารกลางตองออกมาตรการรองรับ 
อยางเรงดวน อาทิ การประกาศลด 
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกวา 2 ป 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อเรง 

กระตุ นการจับจายใชสอยของภาค 
ประชาชน

ขอมูลลาสุดยังระบุวา การคาปลีก 
ออนไลนในจีนยังคงไดรับความนิยม 
อยางสูง โดยยอดขายในป 2557 มี 
มูลคาอยูที่ราว 12 ลานลานหยวน 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ 
ของปกอน ทำใหจีนกลายเปนตลาด 
อีคอมเมิรซที ่ใหญและนาสนใจที ่สุด 
ในปจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 
เดือน 11 ที่ผานมา ซึ่งวัยรุนจีนเรียกวา 
เปน “วันคนโสด” กลุมธุรกิจอาลีบาบา 
(Alibaba Group) ก็ยังทำสถิติยอด 
ขายผาน tmall.com และ taobao 
.com เพียงวันเดียวครั้งใหมคิดเปน 
มูลคารวมถึง 57,600 ลานหยวน 
เพิ่มขึ้นจาก 35,000 ลานหยวน หรือ 

46.1 ในป 2555 และป 2556 ตาม 
ลำดับ

การบริโภคและการผลิตภายใน
ประเทศ ... เติบโตลดลง กระทรวง 
พาณิชยจีนเปดเผยตัวเลขการคาปลีก
ของจีนในป 2557 วามีมูลคาราว 26.6 
ลานลานหยวน ขยายตัวรอยละ 11.9 
เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งต่ำกวาของ 
ป 2555 และ 2556 ที่ขยายตัวรอยละ 
14.3 และรอยละ 13.1 ตามลำดับ 
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากตัวเลข 
สัดสวนมูลคาการคาปลีกตอจีดีพ ี ก็พบ 
วาสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
48.2 ในป 2556 เปนรอยละ 51.2 
ในป 2557 ซึ่งสะทอนถึงความสำเร็จ 
ของรัฐบาลจีนในการเพิ่มบทบาทของ
การบริโภคภายในประเทศ

อยางไรก็ดี จากขอมูลของแบงค 
ชาติจีนระบุวา ในป 2557 อุปทานเงิน 
M2 มีมูลคาถึง 122.8 ลานลานหยวน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับของ 
ปท่ีผานมา ขณะท่ีการปลอยสินเช่ือใหม 
ของธนาคารพาณิชยมีมูลคา 9.8 ลาน 
ลานหยวน เพิ่มขึ้นจาก 8.9 ลานลาน 
หยวนในป 2556 ขณะเดียวกัน สินเชื่อ 
ทางสังคมโดยรวม (Total Social 
Financing) มีมูลคา 16.46 ลานลาน 
หยวนในป 2557 ลดลงจากที่เคยทำ 
สถิติไวในป 2556 ที่ 17.29 ลานลาน 
หยวน ซึ่งสะทอนวา เม็ดเงินในระบบ 
เศรษฐกิจในป 2557 เหือดหายลงไป 
มากโข จึงไมนาแปลกใจที่เราเห็นภาค 
การบริโภคขยายตัวในอัตราที่ลดลง

ขณะเดียวกัน ผลผลิตภาคอุตสาห- 
กรรมก็เติบโตในอัตรารอยละ 7.9 ใน 
ป 2557 ลดลงจากรอยละ 9.7 ในป 
2556 ซึ่งสอดคลองกับจำนวนแรงงาน 

คำว่า “New Normal” นับเป็นศัพท์เทคนิคหน่ึง 
ที่ประธานาธิบดีส ี จิ้นผิง (Xi Jinping) 
กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2557 นัยว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “New 
Low” ซ่ึงเป็นการส่ือในเชิงลบถึงการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่ลดลง อย่างไรก็ด ี คำว่า “New 
Normal” ได้กลายเป็น “คำฮิต” อย่างรวดเร็ว 
ในหมู่ชาวจีน จนมีคำใหม่ผุดขึ้นมากมายตามมา 
อาท ิ “New Financial Normal”  
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ราวรอยละ 65 ของปกอน
ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาสินคา 

ผูผลิต (Producer Price Index) ซึ่ง 
เปนตัววัดการขยายตัวของภาคการ 
ผลิตและการคาสง ลดลงรอยละ -1.9 
ในป 2557 โดยภาคการผลิตของจีนใน 
เดือนธันวาคมลดลงรอยละ -3.3 เมื่อ 
เทียบกับระดับเดียวกันของปกอน ซึ่ง 
นับวาต่ำสุดในรอบ 34 เดือน (นับแต 
เดือนกันยายน 2555) และลดลงตอ 
เนื ่องจากเดือนพฤศจิกายนที่รอยละ 
-2.7 ซ่ึงสวนหน่ึงอาจเน่ืองจากการลดลง 
ของราคาน้ำมันดิบโลก และสะทอนวา 
กำลังการผลิตสวนเกินในอุตสาหกรรม 
หนักของจีนเปนปญหาที่รุนแรง  ซึ่งจะ 
เปนปญหาสำคัญใหร ัฐบาลจีนตอง 
ปวดเศียรในป 2558

การคาในภาพรวม ... แกวงตัว 
ผลจากสถานการณเศรษฐกิจที่รุมเรา
รอบดานในชวงหลายปหลังนี้ ทำให 
ภาพการคาระหวางประเทศของจีนได
เปล่ียนจาก “เติบโตแรง” ในชวง 7-8 ป 
กอนเปน “เติบโตปานกลาง” ในปจจุบัน 
โดยขอมูลของสำนักงานบริหารการ 
ศุลกากรแหงชาติจีน (The General 
Administration of Customs) ระบุ 
วา การคาฯ ในป 2557 มีมูลคารวม 
4.26 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับของปกอน 

ซึ่งเปนอีกปหนึ่งที่จีนไมสามารถบรรลุ
เปาหมายการคาฯ ที่ตั้งไวรอยละ 7.5 
ได อยางไรก็ดี จีนยังคงสามารถเกิน 
ดุลการคาไดถึง 0.38 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 45.9 เมื่อเทียบ 
กับของปกอน

ทั้งนี ้ การคาของจีนกับกลุมตลาด 
หลักสงสัญญาณที ่ส ับสน กลาวคือ 
สหภาพยุโรป ซึ่งเปนคูคารายใหญสุด 
ของจีน ขยายตัวถึงรอยละ 8.9 และ 
สหรัฐฯ คูคาอันดับ 2 ของจีน เติบโต 
รอยละ 5.4 แตการคากับญี่ปุนและ 
ฮองกงกลับลดลง ขณะเดียวกัน การคา 
กับตลาดใหมท ี ่ม ีศ ักยภาพสูงย ังคง 
เติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยการคากับ 
อาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 แอฟริกา 
รอยละ 4.3 รัสเซียรอยละ 5.6 และ 
อินเดียรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับของ 
ปกอน

การสงออก-นำเขา ... ทรงตัว 
สถานการณการสงออกของจีนกำลัง 
เขาสู “Export New Normal” เชน 
เดียวกับเศรษฐกิจในภาพรวม กลาวคือ 
มูลคาการสงออกที่เคยเติบโตในอัตรา 
เฉลี่ยเกือบรอยละ 30 ตอปในระหวาง 
ป 2544-2551 ไดลดลงเหลือระดับ 
“เลขตัวเดียว” ตอปในชวง 3 ปที่ผาน 
มา โดยการสงออกของจีนในป 2557 
มีมูลคา 2.32 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับของ 
ปกอน โดยมีสหรัฐฯ เปนแชมปตลาด 
สงออกใหญสุดของจีน 

ขณะเดียวกัน การนำเขาของจีน 
ในป 2557 มีมูลคา 1.94 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -0.6 เมื่อ 
เทียบกับของปกอน สวนสำคัญเปน 
เพราะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ 
อุปสงคของจีน และการลดลงของราคา 
สินคาน้ำมันดิบ สินแรเหล็ก ถานหิน 
และแรธรรมชาติอื่นในตลาดโลก 

การลงทุน ... ODI จี้กน FDI ใน 
ป 2557 การลงทุนโดยตรงตางประเทศ 
ในจีน (Foreign Direct Investment) 
มีมูลคา 119,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ยึดตำแหนงอันดับ 2 ของโลกไดอยาง 
เหนียวแนน เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.7 
เมื ่อเทียบกับของปกอน ซึ่งแมวาสูง 
กวาของเศรษฐกิจหลักอยางสหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป รัสเซีย และรัสเซีย แต 
ก็นับเปนอีกปหนึ่งที่ FDI ที่เขาสูจีน 
เติบโตในอัตราเลขตัวเดียว และยังเปน 
ระดับท่ีต่ำสุดนับแตป 2555 ท้ังน้ี อาจมี 
สาเหตุสำคัญจากหลายปจจัย อาทิ ตนทุน 
การผลิตในจีนท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของ 
คาเงินหยวน และการชะลอตัวดาน 
เศรษฐกิจโลก สงผลใหจีนมิใชประเทศ 
ที่รองรับการลงทุนจากตางประเทศที่ 
“หวือหวา” ดังเชนในทศวรรษท่ีผานมา
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ขณะที่การลงทุนโดยตรงของจีน
ในตางประเทศ (Outward Direct 
Investment) ในป 2557 ก็ยังคง 
พุงทะยานในอัตราที่สูง โดยมีมูลคา 
102,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 14.1 เมื่อเทียบกับของปกอน 
ซึ่งนับเปนปแรกที ่ ODI ของจีนขึ้นแตะ 
หลัก 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และสงผลใหจีนกลายเปนประเทศที ่ 
ออกไปลงทุนในตางประเทศอันดับที่ 
3 ของโลก หากเทียบกับ ODI ในป 
2550 ซึ่งมีมูลคาเพียง 22,500 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ก็เทากับวา ODI ของ 
จีนขยายตัวเกือบ 5 เทาตัวในชวงเวลา 
เพียง 7 ปที่ผานมา 

นอกจากน้ี ODI ของจีนในป 2557 
ย ังขยายต ัวในประเทศพัฒนาแล ว 
คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 และสหภาพยุโรป 
ขยายตัวรอยละ 45 ขณะเดียวกัน ราว 
รอยละ 64.6 ของ ODI โดยรวมเปน 
การลงทุนในภาคบริการ ขณะที่การ 
ลงทุนในเหมืองแรลดลงรอยละ 4.1 
เหลือรอยละ 18.8 ของ ODI ของจีน 
โดยรวม

เศรษฐกิจจีนในป ี2558 
... ช้า แต่พยายามลด 
ความสับสน

เปาหมาย ... ลดลง การแกวงตัว 
ของเศรษฐกิจและการเมืองโลกในชวง
ปที ่ผ านมาไดส งผลใหเศรษฐกิจจีน 
ชะลอตัวในเกือบทุกมิติ จนทำเอาหลาย 
ฝายไมอาจคาดเดาถึงผลกระทบที่จะ 
เกิดขึ้นกับจีนไดในอนาคต อยางไรก็ดี 
ในชั้นนี ้รัฐบาลจีนไดกำหนดเปาหมาย 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2558 ไว 
ที่รอยละ 7 เมื่อเทียบกับของป 2557 
ขณะท่ีนักวิชาการหลายสำนักคาดการณ 
การเติบโตในอัตราใกลเคียงกัน

นอกจากนี้ หลายฝายยังคาดหวัง 
วา รัฐบาลจีนยังคงตองยึดแนวทางการ 
กำหนดมาตรการเศรษฐกิจของปกอน
เปนสำคัญ อาทิ การสงเสริมการจาง 
งาน และการควบคุมความเสี่ยงทาง 
เศรษฐกิจและการเงิน เพื่อใหสามารถ 
สานตอการปฏิรูปและความเปนอิสระ
จากการดำเนินมาตรการตามนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคระยะสั้น ซึ่งจะชวย 
ใหสถานการณเชิงลบในระยะสั้นที่เคย 
เปนปญหาในชวงหลายปหลัง อาท ิการ 
ชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย 
และตนทุนการเงินท่ีสูง อาจเร่ิมพลิกฟน 
มาสูดานบวก 

ปญหาเกา ... ไดรับการเหลียวแล 
ในชวงกวา 2 ปที่ผานมานับแตทาน   
สี จิ้นผิงกาวขึ้นรับตำแหนงผูนำจีนรุน 
ที่ 5 ผมเห็นวามี 2 เรื่องสำคัญที่ 
รัฐบาลจีนไดกำหนดเปนนโยบายและ
เดินหนาอยางจริงจัง เร่ืองแรกก็คือ การ 
ตอตานและปราบปรามคอรัปชั่นครั้ง 
ใหญของจีนชนิดไมเลือกหนาอินทร 
หนาพรหม อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การวาง 
แนวทางหลักสูการปฏิรูปครั้งใหม ซึ่ง 

เปนการวางพื้นฐานสำคัญสำหรับการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูอีกระดับ
หนึ่งในอนาคต โดยยอม “กลืนเลือด” 
ใหเศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่ลดลง
ในระยะสั้น แตยังคงไมละทิ้งเปาหมาย 
ใหญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ป 2558 ก็ไดรับการคาดหมายวา 
จะเปนปของการกาวเขาสู “การปฏิรูป 
รอบใหม” ของจีนทามกลางปญหาใน 
เชิงโครงสรางที่คั่งคางและรอการแกไข 
มากมาย นายหลู ถิง (Lu Ting) หัวหนา 
ทีมเศรษฐกิจของแบงคออฟอเมริกา 
เมอรรีลลินช (Bank of America 
Merrill Lynch) ประจำจีนแผนดินใหญ 
ใหขอคิดเห็นวา ในปแพะนี้ จีนตอง 
เผชิญกับประเด็นปญหาคุณภาพการ 
เติบโตควบคูไปกับการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ การเรงพัฒนาระบบ 
และโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง และการแกไข 
ปญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลทองถิ่น 
ใหเกิดเปนรูปธรรม

แลวไทยตองปรับเปลี่ยนอยางไร 
กับ New Normal ของจีน...
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เมื ่อประเทศใหมๆ ที ่มี 
ตนทุนการผลิตต่ำเขาสู  
สนามแขงขันทางการคา 

ผูเลนรายเดิมในตลาดอยางไทยจึงตอง
ปรับตัวรับความทาทายดวยการพยายาม 
ลดตนทุน เพื่อรักษาสถานะของการ 
เปนฐานการผลิตสินคาของอาเซียน 
ซึ่งที่ผานมาการใหความสำคัญกับการ
พัฒนาสินคาและกระบวนการผลิต 
เล็กๆ นอยๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
สินคาชนิดเดิม ทำใหผูประกอบการ 
ไทยละเลยความสำคัญของการลงทุน
คนควานวัตกรรมอยางจริงจัง และกลาย 
เปนขอจำกัดของการยกระดับการผลิต 
สินคาไทยสูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่ม 
สูง สะทอนใหเห็นไดจากการสงออก 
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป ซ่ึงเปน 
สินคาสงออกสำคัญของไทย ที่มีมูลคา 
ราว 1.2 ลานลานบาท ในป 2557 
คิดเปนเพียง 1 ใน 5 ของรายไดของ 
หนึ ่งบริษัทนวัตกรรมชั ้นนำของโลก 
อยาง Apple ที่สูงราว 6 ลานลานบาท 
ในปเดียวกัน

แมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตาง 
เห็นความสำคัญของการสรางนวัตกรรม 
แตอุปสรรคหลายดานกดดันใหการ 
พัฒนาเปนไปคอนขางชา และเนนแก 
ปญหาเดิมๆ จึงไมกอใหเกิดนวัตกรรม 
ที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงสำคัญ หนึ่ง 
ในขอจำกัดสำคัญของการทำนวัตกรรม 

ในเชิงพาณิชยคือการขาดแคลนเงินทุน 
เนื่องจากของใหมหรือการเปลี่ยนแปลง 
มักขัดแยงกับความรูสึกของคนทั่วไป 
ทำใหการยอมรับในสังคมมีนอยในชวง 
เร่ิมตนเปดตัวสินคานวัตกรรม คนท่ัวไป 
มักคิดวาสิ่งที่คุ นเคยคือสิ่งที่ดีอยูแลว 
ประกอบกับเจาของนวัตกรรมสวนใหญ 
เปนผูท่ีไมมีประสบการณในการทำธุรกิจ 
ซึ ่งขอจำกัดดังกลาวสงผลใหการทำ 
ตลาดสินคานวัตกรรมเชิงพาณิชยมี 
โอกาสประสบความสำเร็จคอนขางต่ำ 
นอกจากนั้น ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตนมักหา 
ผูสนับสนุนดานเงินทุนไดยาก ไมวาจะ 
เปนเงินกูจากสถาบันการเงินหรือการ
ระดมทุนจากผูรวมทุนผาน Venture 
Capital เน่ืองจากขาดสินทรัพยค้ำประกัน 
การกูยืม จนกลายเปนขอจำกัดที่ทำให 
ตลาดสินคานวัตกรรมในหลายๆ ประเทศ 
เติบโตชา 

Crowdfunding เปนทางออก 
ลาสุดของการหาแหลงเงินทุนสำหรับ
ผูประกอบการท่ีม่ันใจวาสินคานวัตกรรม 
ของตนสามารถดึงดูดความสนใจของ
สังคมได “Crowdfunding” หรือการ 
ระดมทุนของกิจการ ซึ่งสวนใหญเปน 
ธุรกิจเกิดใหม (Startup) จากบุคคล 
ทั่วไปหรือนักลงทุนรายยอยที่สนใจ 
ในสินคานวัตกรรมนั้น และพรอม 
สนับสนุนเงินทุนเพื ่อใหมีการผลิต 
สินคาออกสูตลาด โดยสินคานวัตกรรม 

ที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน
ผาน Crowdfunding มักมีจุดเดนที่ 
ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค
ไดชัดเจน ในขณะเดียวกัน ธุรกิจก็อาจ 
ใช Crowdfunding เปนเคร่ืองมือในการ 
ทดสอบความสนใจของตลาดตอสิ ่ง 
ประดิษฐของตน ทั้งนี ้Crowdfunding 
มักสื่อสารและเปดชองทางการระดม
ทุนผานทางอินเทอรเน็ต เนื ่องจาก 
เปนการระดมทุนในวงกวาง โดยมี 
Crowdfunding Platform ซึ่งอาจ 
จะอย ู  ในร ูปแบบของเว ็บไซต หร ือ 
Application เปนประตูเช่ือมโยงระหวาง 
เจาของนวัตกรรม หรือบริษัทที่เขามา 
ระดมทุนกับบุคคลทั ่วไปที ่สนใจใน 
สินคานั้น

รูปแบบ Crowdfunding แบง 
ออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

• Donation-Based Crowd- 
funding เปนการบริจาคเงิน โดยผู 
บริจาคไมไดรับผลตอบแทนโดยตรง 
จากเจาของนวัตกรรม

• Reward-Based Crowd-
funding เปนรูปแบบการระดมทุน 
ผาน Crowdfunding ที่รูจักกันมาก 
ที่สุด โดยผูลงทุนจะไดรับสินคา หรือ 
สิทธิประโยชนที่เกี ่ยวของกับสินคาที่
กิจการจะผลิตในอนาคต ซ่ึงอาจเปรียบ- 
เท ียบได ก ับการชำระเง ินล วงหนา 
เพื่อซื้อสินคา ทั้งนี้ Crowdfunding 

ม

นวัตกรรมไทย
กับการระดมทุนผ่าน Crowdfunding
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Platform ที่เปนตัวกลางในการระดม 
ทุนในรูปแบบนี ้ท ี ่สำคัญคือเว็บไซต 
Kickstarter และเว็บไซต Indiegogo 
ตัวอยางสินคาที ่ประสบความสำเร็จ 
ในการระดมทุนผานชองทางนี้ อาทิ 
Coolest Cooler (กระติกน้ำแข็งสารพัด 
ประโยชน ประกอบดวยอุปกรณอำนวย 
ความสะดวกในการปกนิก ทั้งเครื่อง 
ปนน้ำผลไม ลำโพงกันน้ำที่เชื่อมตอกับ 
Bluetooth ไฟสองสวางแบบ LED 
ชองเสียบ USB สำหรับชารจอุปกรณ 
ไฟฟา ชองเก็บจานและมีดปกนิก) โดย 
บริษัทสามารถระดมทุนผานเว็บไซต 
Kickstarter ไดสูงถึง 13.3 ลานดอลลาร 
สหรัฐ หรือประมาณ 430 ลานบาท 
ซึ่งสูงกวาที่บริษัทตั้งเปาหมายไวตอน
เริ่มตนกวา 250 เทา ซึ่งแสดงใหเห็น 
วาสินคานวัตกรรมที่ตอบโจทยผูบริโภค 
เปนปจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จ
ในการระดมทุนในรูปแบบนี้ สำหรับ 
เว็บไซตตัวกลางท่ีเปนของไทยในปจจุบัน 
อาทิ เว็บไซต Perdmurk และเว็บไซต 
DreamDriveProject นับวายังไดรับ 
ความสนใจเฉพาะกลุม ซึ่งสวนหนึ่ง 
อาจเปนเพราะสินคานวัตกรรมของไทย 

ยังมีอยูนอยมาก ประกอบกับบุคคล 
ทั่วไปยังไมคอยคุนเคยกับการระดมทุน 
ในรูปแบบนี้

• Peer-to-Peer Lending 
Crowdfunding หรือการที่ธุรกิจกูยืม 
จากผูลงทุนรายยอย และจะคืนเงิน 
พรอมดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ตกลง 
กันไว เปนรูปแบบที่สามารถระดมทุน 
ไดมากที่สุดราวรอยละ 70 ของเงินที่ 
ระดมผาน Crowdfunding ทั้งหมด 
ในสหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลักของการ 
ระดมทุนผาน Crowdfunding ของ 
โลก อยางไรก็ตาม ธุรกิจที่จะระดมทุน 
ในรูปแบบนี้ตองมีสินทรัพยและความ
นาเชื่อถือที่สามารถอางอิงได จึงเหมาะ 
กับธุรกิจท่ีดำเนินกิจการมาระยะหน่ึงแลว 

• Equity Crowdfunding คือ 
การระดมทุนโดยการเสนอหุนตอบแทน 
แกผูลงทุน และผูลงทุนรับผลตอบแทน 
ในรูปของเงินปนผลและสวนแบงกำไร 
โดยรูปแบบการระดมทุนน้ีเหมาะสำหรับ 
ธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาแลวเชนเดียว
กับการระดมทุนแบบ Peer-to-Peer 
Lending  ทั้งนี้ ลาสุด คณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ได ประกาศขอกำหนดเกี ่ยวกับการ 
เสนอขายหลักทรัพยที่ผานระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส อาทิ หลักเกณฑ 
การเสนอขายหลักทรัพย ชองทางการ 
เสนอขาย คุณสมบัติและหนาที่ของ 
ตัวกลางระหวางกิจการกับผูลงทุน มูลคา 
ลงทุน เพื่อใหเหมาะสมสำหรับการทำ 
Equity Crowdfunding ในประเทศ 
ไทย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่ 16 
พฤษภาคม 2558 อยางไรก็ตาม จนถึง 
เดือนกรกฎาคมที่ผานมา ยังไมมีบริษัท 
ใดแสดงความตองการที ่จะระดมทุน 
ผานรูปแบบนี้

การเติบโตของ Crowdfunding 
ชวยเพิ ่มโอกาสการหาเงินทุนในการ 
พัฒนาสินคาใหมๆ ของผูประกอบการ 
ไทย แตในโลกไรพรมแดนเชนในปจจุบัน 
ผูสนใจมีโอกาสลงทุนในนวัตกรรมของ 
โลก ไมใชเพียงของไทย สินคานวัตกรรม 
ที่ตองการเงินทุนจึงตองแขงขันกันใน 
ระดับโลกเพ่ือดึงดูดความสนใจของสังคม 
เพือ่สรางโอกาสรับเงินสนับสนุนกอนโต 
อยางไรก็ตาม แมการมี Crowdfunding 
จะสามารถตอบโจทยดานเงินทุนของ 
การเริ ่มตนการสรางสินคานวัตกรรม 
แตย ังไม เพ ียงพอในการตอบโจทย 
ใหญของการพัฒนานวัตกรรมของชาต ิ
Crowdfunding จึงยังไมใชคำตอบ 
สุดทาย เพราะนวัตกรรมดีๆ ไมไดขึ้น 
อยูกับงบประมาณของโครงการเทานั้น 
แตตองเริ่มตนจากการคนพบความลับ 
ของความตองการของผู บริโภค จน 
สามารถหาวิธีตอบโจทยไดตรงใจสังคม 
เปนสำคัญ
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หางหายเรื ่องแฟรนไชส 
ไปหลายวัน หวังวาทานที ่
ติดตามอยูจะไมงอนนะครับ 

เมื ่อตอนสองผมไดเลาเกี ่ยวกับ 
อาย ุส ัญญาและการต ออาย ุส ัญญา 
วามีแงมุมลึกลับซับซอนเปนเขาวงกต
อยางไร ยังแถมเคล็ดวิชาเปลี่ยนราง 
ไรเงาที่ฮารวารดสอนไมได สอนไมเปน 
ถาจำไมไดกรุณาไปหยิบเลมเกามาเปด 
อานรื้อฟนความทรงจำหนอยก็ดีครับ

เงื ่อนไขในสัญญาแฟรนไชสที ่จะ
มาเปนพระเอกของเราในวันนี ้คือ การ 
บังคับซื้อสินคาและวัตถุดิบ ครับ ก็ 
คงเปนตัวอยางของเงื ่อนไขสุดทายที่ 
จะเขียนถึง อันที่จริงมีเงื่อนไขอีกเปน 
กระตั๊ก เอาเปนวาจะทยอยมาเลาให 
ฟงตามแตโอกาสจะอำนวยครับ

ในระหวางท่ีแฟรนไชซี และพนักงาน 
กมหนากมตาฝกอบรมหนาดำคร่ำเครียด 
แนวรบอีกดานหนึ่งของแฟรนไชซอร 
คือ ตกแตงรานใหเรียบรอย จัดหาสินคา 
และวัตถุดิบสำหรับรานของแฟรนไชซี
ใหพรอม 

แฟรนไชซอรท่ีแผนงานดี  แฟรนไชซี 
ฝกจบหลักสูตร รานแตงเสร็จ สินคา 
พรอม เปดรานไดทันที 

“เวลาเปนสิ่งมีคา แตละนาทีที ่
หายไป รายไดก็หดตามไปดวย” ใคร 
บางคนเคยบนใหฟง

สินคาจะตองมีอะไร มีมากแคไหน 
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เปนอยางไร  

รายละเอียดพวกนี ้แฟรนไชซอรเขา 
จะทำรายการใหแฟรนไชซีทราบโดย 
ละเอียดอยูแลว  สวนใหญแฟรนไชซอร 
เปนผู กำหนดตามประสบการณของ 
ตนเองวารานนี ้ สาขานี้จะมีสินคาอะไร 

มากนอยแคไหน 
แฟรนไชซีส วนใหญจะเช ื ่อฟ ง 

แฟรนไชซอรแตโดยด ี แตแฟรนไชซีก็ม ี
สิทธิสอบถาม หรือเปลี่ยนแปลงไดบาง 
เหมือนกัน  แตอยางวาละครับ สวนใหญ 
แฟรนไชซีคงจะเกร็งๆ อยู เพราะยัง 
ใหมแฟรนไชซอรวาไงก็วาตามกัน

สุภาษิตไทย “เดินตามผูใหญสุนัข 
ไมกัด”  ยังพอใชไดอยู

เรื่องสินคา หรือวัตถุดิบในราน 
แฟรนไชสนั้น  มีขอที่ตองพูดถึงอยู 2-3 
เรื่อง

อันแรก คือ ประเภท หรือชนิด 
ของสินคาในรานนั้น  แฟรนไชซอรจะ 
เปนผูกำหนดวาจะขายสินคาอะไร หรือ 
ย่ีหออะไรไดบาง สวนใหญก็จะเปนย่ีหอ 
ของแฟรนไชซอร  แตไมแนเสมอไปดู 

รานเซเวนสิครับ
“สินคารอยแปดย่ีหอ” แบบน้ีเขา 

จะกำหนดอีกทางหนึ่ง คือ แฟรนไชซี 
ตองซื้อสินคาพวกนี้จากแฟรนไชซอร 
เทานั้น คือแฟรนไชซอรจะซื้อมาจาก 

ผูผลิต หรือยี่ปวใหญแลวมาสงตอให 
สาขาแฟรนไชสอีกตอหนึ่ง

บางคนอาจคิดวา “ทำอยางน้ีราคา 
ตนทุนสินคาของแฟรนไชซีก็สูงนะสิ” 
แลวจะไปขายแขงกับคนอื่นไดเหรอ

มองตรงๆ แบบนั้นก็ไมผิดครับ 
แตพลาด...

การรวมศูนยในการสั่งซื ้อสินคา
จากผูผลิต ทำใหสั่งซื้อไดครั้งละจำนวน 
มากๆ  ทำใหตนทุนสินคาถูกลงกวาการ 
ใหแฟรนไชซีแยกซื้อเปนรายๆ ลองคุย 
กับคนที่สงของเขาไปขายในหางอยาง 
โลตัส บ๊ิกซีดูก็ได เขาส่ังล็อตหน่ึงสำหรับ 
ขายทุกสาขาท่ัวประเทศ  อำนาจตอรอง 
ของเขามีมากแคไหน   ถึงจะกำไรนอย 
แตผมก็เห็นผูผลิตหลายรายแขงกันวิ่ง 
100 เมตรเพื่อใหสินคาของตัวเองไดไป 

ห

ริจะรัก(แฟรนไชส์)3 
â´Â
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ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

ในมุมของแฟรนไชซอร์จะต้องคัดเลือกว่าท่ีแฟรนไชซี 
ให้ดี เหมือนเลือกคนท่ีจะมาเป็นแม่ของลูกเราเลย 
เม่ือเลือกเขามาแล้วก็ต้องคอยดูแลทะนุถนอมไป 
ตลอด แน่นอนว่าอาจมีปัญหาทะเลาะกันบ้าง 
ประหน่ึงล้ินกับฟัน อันน้ีเป็นธรรมดา แต่อย่าบ่อย 
มากนักจะเบ่ือหน้าและเลิกร้างกันไปก่อนเวลาอันควร 
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สินคาเหมือนกันไปทุกอยางหรอกครับ  
ดูอยางรานโชหวยชื่อดังก็ไดสินคาไมได 
เหมือนกันทุกอยางทุกสาขา แตพูดได 
วาเกือบเหมือนกัน โดยเฉพาะสินคา 
หลักๆ จะมีเหมือนๆ กัน บางรายก็มี 
เหตุผลจากที่แฟรนไชซอรเรียกเก็บเงิน 
เพื่อจะไดเปนยี่หอเดียวของสินคาชนิด 
นั้นที่เขามาวางขายในรานได

ไดยินวาสินคาอะไรที่เขาไปขายใน 
เซเวน  บางครั้งถึงกับตองประมูลแขง 
กันเลยทีเดียววาใครเสนอผลประโยชน 
ใหสูงกวากัน

สุดทายของสุดทายคือ แฟรนไชซอร 
ม ักจะได กำไรจากส ินค าท ี ่ขายให  
แฟรนไชซี  ถือเปนรายไดอีกสวนหนึ่ง 
ของแฟรนไชซอร

ส ัญญาแฟรนไชสจ ึงกำหนดให 
แฟรนไชซอรเปนคนกำหนดประเภท 
ชนิด ตลอดจนยี่หอของสินคาที่จะเขา 
มาวางขายในราน แฟรนไชซีจะเสนอ 
สินคาที ่แตกตางไปก็ได  แตสัญญา 
สวนใหญจะกำหนดวาตองไดรับความ 
เห็นชอบจากแฟรนไชซอรกอนจึงจะ 
เอาเขามาขายได 

รานแมคโดนัลดสาขาทางภาค 
อีสานก็อาจขายปลาราไดครับ... ถา 
แฟรนไชซอรเขายอม

พอทอดเนื ้อเสร็จปาดหนาดวย 

ปลารารสเลิศ ประกบขนมปง เทานั้น 
เบอรเกอรรสเด็ดก็เร ียบรอยพรอม 
เสิรฟลูกคา... 

เซเว นจะลองก ็ ไม สงวนส ิทธ ิ ์  
และจะใหขายดีตองวางไหปลาราไว 
ขางเครื่องคิดเงิน “บักเดวเลาวา จะ 
กินปลาราใหอรอยจะตองเริ ่มตั ้งแต 
ทาจกปลาราจากไห…”

“หานิ้วกางออกพอควร ไมมาก 
เกินไป อยาใหเกินขนาดปากไห”

“งอขอศอกขึ้น จนเกือบตั้งฉาก 
แลวจกลงในไหอยางรวดเร็ว...”

ปญหาอยางหนึ่งที ่ผมยังนึกทาง
แกไมออก คือ “กลิ่นอันหอมหวนชวน 
อวกสำหรับใครบางคน”

โดยเฉพาะเซเวนเปนรานติดเคร่ือง 
ปรับอากาศ เย็นเฉียบ แลวกลิ่นที่วา...

นอกจากที ่กำหนดใหแฟรนไชซี 
ตองซื้อสินคาจากแฟรนไชซอรเทานั้น 
แลว แฟรนไชซอรบางรายอาจกำหนด 
ใหแฟรนไชซีซื้อสินคาและวัตถุดิบจาก 
บุคคลภายนอก  เพ่ือลดภาระของตัวเอง 
ในการบริหารจัดการเร่ืองพวกน้ี  รูปแบบ 
ที่ใหซื ้อสินคาและวัตถุดิบจากบุคคล 
ภายนอกนั้นแบงเปน 2 วิธี 

วิธีแรกจะกำหนดใหแฟรนไชซีซื้อ 
สินคา หรือวัตถุดิบจากซัพพลายเออร 
ที่แฟรนไชซอรกำหนดตัวไวก็ไดครับ 

วางอวดโฉมในหางพวกนี้
เคยไดยินมาวา เฟรนฟรายที่ใช 

ในรานแมคโดนัลดทั่วโลกนั้น  สั่งซื้อ 
โดยสำนักงานใหญ ลองคิดดูวาปริมาณ 
ที่สั่งซื้อจะมหาศาลขนาดไหน  และไม 
มีทางที ่แฟรนไชซีแตละรายจะซื ้อได 
ในราคาถูกกวา

ขอดีอีกอยางของการสั่งซื ้อรวม
ศูนย คือ สินคาจะไมคอยขาด แฟรนไชซี 
มั่นใจวามีสินคาขายตลอด ไมตองมัว 
พะวักพะวนวาชวงขายดีสินคาจะพอ 
ขายไหม 

เวลาเขาไปซ้ือของในราน แลวเด็ก 
ในรานบอก อันนั้นก็ขาด อันนี้ก็ยังไม 
มา นั่นก็หมด คุณๆ จะรูสึกหงุดหงิด 
ไหม  สถานการณแบบนี้แฟรนไชซอร 
ไมอยากใหเกิดหรอกครับ

“มันเสียชื่อรานโมด...”  
เปนอยางน้ีบอยๆ เขาลูกคาจะขาด 

เหมือนกัน “ตัดขาดรานนี้ตลอดไป”
ขอดียังมีอีกครับ  การบังคับใหซื้อ 

สินคาจากแฟรนไชซอรเทาน้ัน  จะทำให 
แฟรนไชซอรคุมมาตรฐานไดงาย  เพราะ 
สินคาทุกอยางผานจากแฟรนไชซอร  
เทากับแฟรนไชซอรไดตรวจสอบกอน 
แลว

เห็นโฆษณาใหมของไกยางหาดาว 
หรือเปลา ไกตัวใหญข้ึน แตถาแฟรนไชซี 
หัวใสซื้อไกตัวเล็กหนอย เพราะกะฟาด 
กำไรเพิ่มขึ้น หรือไปเหมาไกติดหวัดนก 
ใกลตายมายางขาย คุณลองนึกดูวาไก 
ที่วาจะเหลือดาวกี่ดวง... 

สินคามาจากแหลงเดียวกัน ดังน้ัน 
สินคาในรานแฟรนไชสแตละสาขาจึง 
ไมคอยตางกัน ทำใหรานมีมาตรฐาน 
เหมือนกัน นี่เปนประโยชนอีกอยางของ 
ระบบรวมศูนย  

อันที่จริงบางแฟรนไชสก็ไมไดมี
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แบบนี้แฟรนไชซอรจะคัดเลือกกอนวา 
ซัพพลายเออรเจาไหนที่โอเค หรือเวิรค 
ที่สุด บางรายอาจทำสัญญาผูกมัดกันก ็
ได  วาตองรับคำส่ังซ้ือตรงจากแฟรนไชซี 
ตองจัดสง เก็บเงินเอง และบางครั้ง 
อาจตกลงใหตองแบงเปอรเซ็นตจาก 
การขายให แฟรนไชซอร ด วยก ็ ได   
“แฮม... แมไมขายเองก็ยังมีทางใหหา 
รายไดเพิ่มเติมได” 

การบังคับซื้อไมวาจะซื้อตรงจาก
แฟรนไชซอร หรือจากซัพพลายเออรที ่
แฟรนไชซอรกำหนด ปญหาที่เกิดเปน 
ประจำ คือ ราคาสินคาจะถูกบวกเพิ่ม 
เขาไป ทำใหแฟรนไชซีรูสึกถูกเอาเปรียบ  
แตอยางที่วาไวบางครั้งแมบวกแลวก็ 
ยังอาจจะถูกกวาแฟรนไชซีซื้อเอง และ 
ตองไมลืมเรื ่องการควบคุมมาตรฐาน 
ตามระบบของแฟรนไชซอร 

การซื้อจากบุคคลภายนอกอีกวิธี
หนึ่ง  จะไมคอยรูสึกวาเปนการบังคับ 
มากนัก  แตก็มักใชกับส่ิงท่ีไมคอยกระทบ 
ตอคุณภาพและมาตรฐานของแฟรนไชส 
เทาใดนัก วิธีนี้แฟรนไชซอรจะยอมให 
แฟรนไชซีซื้อสินคา หรือวัตถุดิบบาง 
อยางไดเอง แตจะซื้อจากเจาไหนตอง 
ผานความเห็นชอบของแฟรนไชซอรกอน 

วิธีการใหความยินยอมนั้นก็อาจ
นำสินคา หรือวัตถุดิบมาตรวจสอบวาม ี
คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีแฟรนไชซอร 
กำหนดหรือไม  วิธีการนี้ใชกันในบาน 
เราเหมือนกัน  

เฮียเมงแฟรนไชสบะหม่ีเปดรสเลิศ 
เจาหน่ึงก็ใชวิธีน้ี  เฮียจะบังคับแฟรนไชซี 
ใหซื้อเฉพาะหัวเชื้อน้ำซุป กับเปดพะโล 
เทานั้น  แตเสนบะหมี่แมเฮียจะไมได 
บังคับใหซื้อกับเฮียแตก็กำหนดวาตอง 
ใชของเจาไหน สวนผักบุง ถั่วงอกนั้น 
เฮียเมงบอก “ใหเดินไปซื้อจากตลาดได 
เองตามสะดวก”  

วิธ ีแบบนี ้ เหมาะกับแฟรนไชส 

เอสเอ็มอ ี ที่รูสึกวายุงยากเกินกวาที่จะ 
ทำเอง จึงใชวิธีบังคับซื้อสินคา หรือ 
วัตถุดิบที่สำคัญๆ บางอยางเทานั้น  

สัญญาแฟรนไชสบางรายจะกำหนด 
เปนรายการไวทายสัญญาเลยวาอะไร 
บางตองถูกบังคับซื้อ อะไรบางที่ซื้อ 
เองได  จะไดไมตองเถียงกันตอนหลัง

แฟรนไชซีอาจรูสึกไมคอยดีที่ถูก
บังคับ แตผมเห็นวาถาเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 
คุณภาพ และมาตรฐานของแฟรนไชส 
ก็เปนเรื่องจำเปนอยูเหมือนกัน สวน 
อะไรเปนสิ ่งจำเปนตอคุณภาพและ 
มาตรฐาน  คงบอกเปนหลักตายตัวไมได 
คงตองพิจารณาแตละธุรกิจไป

เอาละ เราก็มาถึงบทสรุปของการ 
เปนแฟรนไชส ในมุมของแฟรนไชซอร 
จะตองคัดเลือกวาที ่แฟรนไชซีใหด ี 
เหมือนเลือกคนที่จะมาเปนแมของลูก 
เราเลย เมื่อเลือกเขามาแลวก็ตองคอย 
ดูแลทะนุถนอมไปตลอด แนนอนวา 
อาจมีปญหาทะเลาะกันบางประหนึ่ง 
ลิ้นกับฟน อันนี้เปนธรรมดา แตอยา 
บอยมากนักจะเบื่อหนาและเลิกรางกัน 
ไปกอนเวลาอันควร 

ในสวนแฟรนไชซีก็อยาโลภ จะ 
เร ิ ่มทำแฟรนไชสก ็ต องเล ือกดูให ด ี 
มองหาอันที่เหมาะกับลักษณะ บุคลิก 
ของเราเอง รวมทั้งสตังคในกระเปาเรา 
ดวย ตัวเลขทั้งหลายที่แฟรนไชซอร 
ทำใหดูนั้น โปรดจำไววามันเปนการ 
ประมาณการภายใตประสบการณของ 

แฟรนไชซอรเขา แนนอนมีโอกาสผิด 
ไดเหมือนกัน จึงตองดูใหดี และคิด 
ดวยตนเองเสมอ ถาไมรูก็ตองหาผูรู 
นักบัญชี นักกฎหมายมาชวยกันดูทั้ง 
สัญญาและตัวเลขทั้งหลายนั่น ที่สำคัญ 
เราจะทำธุรกิจภายใตระบบและเงื่อนไข 
เยอะแยะไปหมดไดหรือไม ถาทำใจไมได 
กรุณากลั ้นหายใจแลวกาวถอยหลัง 
ออกมาสักสามกาว  

คนบางคนพระเจาใหเกิดมาเปน 
ลูกจางเขาไดเทานั้น

คนบางคนพระเจาใหเกิดมาเปน 
เถาแก เปนลูกจางเขาไมได

แตคนบางคนพระเจาใหเกิดมา
เปนเถาแกแฟรนไชส

แลวคุณละเปนคนประเภทไหน
ครับ

ในส่วนแฟรนไชซีก็อย่าโลภ จะเริ่มทำแฟรนไชส์ 
ก็ต้องเลือกดูให้ดี มองหาอันที่เหมาะกับลักษณะ 
บุคลิกของเราเอง รวมทั้งสตังค์ในกระเป๋าเราด้วย 
ตัวเลขทั้งหลายที่แฟรนไชซอร์ทำให้ดูนั้น โปรดจำไว้ 
ว่ามันเป็นการประมาณการภายใต้ประสบการณ์ 
ของแฟรนไชซอร์เขา แน่นอนมีโอกาสผิดได้เหมือนกัน 
จึงต้องดูให้ดี และคิดด้วยตนเองเสมอ ถ้าไม่รู้ 
ก็ต้องหาผู้รู้นักบัญชี นักกฎหมายมาช่วยกันดู 
ท้ังสัญญาและตัวเลขท้ังหลายน่ัน ท่ีสำคัญ เราจะทำ 
ธุรกิจภายใต้ระบบและเงื่อนไขเยอะแยะไปหมด 
ได้หรือไม่ ถ้าทำใจไม่ได้ กรุณากลั้นหายใจ 
แล้วก้าวถอยหลังออกมาสักสามก้าว  
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จุดประสงคของการว ิเคราะห 
งบการเงิน คือ เพื่อประเมินผลการ 
ดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ 
วาเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
และมีทิศทางในอนาคตเปนอยางไร  
ซึ่งในการที่จะบรรลุเปาหมายกิจการ

ตองมีการบริหารจัดการที่ดีในสามสวน 
คือ 1. Operational Management 
หรือการบริหารการดำเนินงานเพ่ือใหเกิด 
กำไร 2. Investment Management 
หรือการบริหารการใชทรัพยากรหรือ
สินทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพ และ 3. 
Financing Decision หรือการบริการ 
จัดการสภาพคลองและจัดโครงสราง
ทุน (สัดสวนหน้ีสินและสวนของผูถือหุน) 
ที่เหมาะสม อัตราสวนทางการเงินเปน 
เครื่องมือหนึ่งที่ชวงเราประเมินความ
สามารถของกิจการในการบริหารจัดการ 
สามสวนดังกลาว

อ ัตราส วนท ี ่ช วยเราประเม ิน 

Operational Management คือ 
อัตราสวนที่บอกความสามารถในการ 
ทำกำไร (Profitability Ratio) ไดแก 
ROE (Return on Equity) ซึ่งเกิด 
จากการนำกำไรสุทธิไปหารดวยสวนของ 
ผูถือหุน เพื่อบอกอัตราผลตอบแทนตอ 

สวนของผูถือหุน (หรือสวนของเจาของ) 
ROA (Return on Asset) เกิดจาก 
กำไรสุทธิหารดวยสินทรัพยรวม บอก 
ความสามารถในการกอกำไรจากสินทรัพย 
ทั้งหมดของกิจการ และ Net Profit 
Margin ซึ่งเกิดจากการนำกำไรสุทธิไป 
หารดวยยอดขาย เพ่ีอบอกความสามารถ 
ในการควบคุมคาใชจายและสรางกำไร 
จากการขาย 

อัตราสวนในกลุมนี้ ยิ่งสูงก็ยิ่งดี 
เพราะหมายความวากิจการมีความ 
สามารถในการทำกำไรสูง นักลงทุนซึ่ง 
ไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผลและ 
สวนตางของราคาตลาด จะไดรับผล 

เวลาเราเปดดู Financial 
Highlight ของบริษัทใด 
บริษัทหน่ึง นอกจากตัวเลข 

สรุปยอดผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินที่ดึงมาโดยตรงจากงบการเงิน 
เชน รายไดจากการขาย กำไรสุทธิ 
สินทรัพยรวม และหนี้สินรวมแลว เรา 
มักจะเห็นอัตราสวนทางการเงิน เชน 
ROE ROA  Debt-to-Equity Ratio 
และ Profit Margin แสดงอยูดวย 
อัตราสวนทางการเงินมีประโยชนใน 
การวิเคราะหมากกวาตัวเลขที ่ดึงมา 
โดยตรงจากงบการเงิน เพราะบริษัท 
แตละบริษัทมีขนาดและการดำเนินงาน 
ที่ไมเหมือนกัน เราไมสามารถบอกได 
วาบริษัทมีกำไรสุทธิ 10 ลานบาท ดี 
หรือไมดีถาไมมีตัวเลขที่ระบุถึงขนาด
ของกิจการมาเปรียบเทียบ แตถาหาก 
เรามีขอมูลเพิ่มเติมวากิจการมีสวนของ 
ผูถือหุนหรือสินทรัพยสุทธิ 100 ลาน 
บาท ทำใหกิจการมี ROE หรือ อัตรา 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 10% 
ตัวเลขจึงจะความหมายและมีประโยชน 
ในการวิเคราะหมากขึ้น นักการเงินจึง 
นำเอารายการในงบการเงินสองรายการ 
มาสัมพันธกัน แลวเกิดเปนอัตราสวน 
ทางการเงิน (Financial Ratios)

ว

อัตราส่วนทางการเงิน
The Annual Report – and 
what underlies it

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน คือ 
เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ 
กิจการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และ 
มีทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไร  
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ตอบแทนดี ถากิจการมีกำไรดี นักลงทุน 
จึงมักสนใจอัตราสวนในกลุมน้ีเปนพิเศษ

อ ัตราส วนท ี ่ช วยเราประเม ิน 
Investment Management คือ 
อัตราสวนที่บอกประสิทธิภาพในการ 
บริหารสินทรัพย (Efficiency Ratio) 
ไดแก Asset Turnover (อัตราหมุน 
ของสินทรัพย) ซึ่งเกิดจากการนำยอด 
ขายไปหารดวยสินทรัพยรวม เพื่อบอก 
ความสามารถในการกอใหเกิดยอดขาย 
จากสินทรัพยทั้งหมด Fixed Asset 
Turnover (อัตราหมุนของสินทรัพย 

ถาวร) เกิดจากยอดขายหารดวยสินทรัพย 
ถาวร เชนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ือ 
บอกความสามารถในการกอยอดขาย 
จากสินทรัพยถาวรที่กิจการลงทุนไป 

อัตราหมุนของสินทรัพยสูงเพราะ 
หมายความวากิจการบริหารสินทรัพย 
หรือทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารมักใหความสำคัญกับอัตราสวน 
ในกลุมนี้ เพราะชวยบอกคุณภาพของ 
สินทรัพยและประสิทธิภาพในการใช 
ทรัพยากรของกิจการ

อ ัตราส วนท ี ่ช วยเราประเม ิน 

Financing Decision คือ อัตราสวนท่ี 
บอกสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
และอัตราสวนที ่บอกโครงสรางทุน 
(Leverage Ratio) อัตราสวนที่บอก 
สภาพคลองชวยเราวิเคราะหความ 
สามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของ 
กิจการ อัตราสวนในกลุมนี้ ไดแก 
Current Ratio (อัตราสวนเงินทุน 
หมุนเวียน) เกิดจากสินทรัพยหมุนเวียน 
หารดวยหนี้สินหมุนเวียน และบอก 
กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอ 
ที ่จะชำระหนี ้ส ินหมุนเว ียนหรือไม 
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Current Ratio สูง หมายความวา 
กิจการมีสภาพคลองด ี เจาหนี้ระยะสั้น 
มักใหความสนใจกับอัตราสวนในกลุม 
นี้เปนหลัก 

สวนอัตราสวนที่บอกโครงสราง
ทุน ไดแก Debt-to-Equity Ratio 
(อัตราสวนหนี้สินตอทุน) ซึ่งเกิดจาก 
หนี้สินหารดวยสวนของเจาของ เพื่อ 
บอกสัดสวนการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจาก 
ภายนอก(หนี้สิน)และจากทุน(สวนของ 
เจาของ)และความสามารถในการชำระ 
หนี้สินระยะยาว กิจการที่มี Debt-to- 
Equity Ratio สูง แสดงวากิจการ 
พึ่งพิงเงินทุนจากการกูยืมสูง กิจการ 
เหลานี้จะมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถ 
ชำระหนี ้เงินกู และดอกเบี ้ยเมื ่อครบ 
กำหนดสูงกวากิจการที่มี Debt-to- 
Equity Ratio ต่ำ สถาบันการเงิน 
และเจาหนี้ระยะยาวมักใหความสนใจ 
อัตราสวนในกลุมนี้เปนหลัก เพราะ 
มันบงบอกถึงความเสี ่ยงมากนอยที ่ 
พวกเคาจะไดรับเงินคืนจากการใหกูยืม 

ในบรรดาอัตราสวนทั้งหมด เรา 
มักเห็น ROE (Return of Equity) 
บอยที่สุดและมักไดยินวา ROE เปน 
Ultimate Ratio หรือเครื่องมือหลัก 
ในการเลือกลงทุน สาเหตุเพราะ ROE 
ควบรวมการวิเคราะหการบริหาร 
จัดการท้ังสามสวนเอาไว กลาวคือตาม 

หลัก Du Pont Analysis เราสามารถ 
แยก ROE (กำไร/สวนของเจาของ) 
ออกเปนสามอัตราสวน คือ 1. Net 
Profit Margin (กำไร/ยอดขาย) ซึ่ง 
แสดงความสามารถในการดำเนินงาน 
“Operational Management” 2. 
Asset Turnover (ยอดขาย/สินทรัพย) 
ซ่ึงแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย 
“Investment Management” และ 
3. Asset-to-Equity Ratio (สินทรัพย/ 
สวนของเจาของ) ซ่ึงแสดงการจัดโครงสราง 
ทุนของกิจการ “Financing Decision”

ในการจะบอกวาอัตราสวนท่ีคำนวณ 
ไดดีหรือไมด ี เราตองมีตัวเปรียบเทียบ 
ที่เหมาะสม (Benchmark) การ 
เปรียบเทียบทำไดสามลักษณะ 1. 
เปรียบเทียบปปจจุบันกับปที ่ผานมา 
(กิจการเดียวกัน) 2. เปรียบเทียบกับ 
กิจการอื ่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ปเดียวกัน) 
และ 3. เปรียบเทียบกับเปาหมายหรือ 
งบประมาณที่กิจการตั้งไว 

อยางไรก็ตามอัตราสวนคำนวณ
ขึ้นจากตัวเลขในงบการเงิน ดังนั ้น 
อัตราสวนจะถูกตองหรือไมนั้น ขึ้นอยู 
กับความถูกตองเชื่อถือไดของตัวเลขใน 
งบการเงิน เราจึงตองมั่นใจกับคุณภาพ 
ของงบการเงินเสียกอน อีกทั้งงบการ 
เงินเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ถาเราตองการ 

วิเคราะหหรือพยากรณวากิจการจะ 
เดินไปในทิศทางไหนในอนาคต เรา 
ตองศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพประกอบ 
ไปดวย เชน รายงานประจำป แบบ 
ฟอรม 56-1 MD&A (Management 
Discussion & Analysis) ขาวสาร และ 
บทวิเคราะหจากนักวิเคราะห เอกสาร 
เหลานี ้จะชวงใหขอมูลอื ่นๆที่จำเปน 
ในการวิเคราะห เชนแผนการในอนาคต 
ที ่มาที ่ไปของการเพิ ่มขึ ้นหรือลดลง 
ของผลการดำเนินงานในอดีต และ 
สถานการณการแขงขันในตลาด 

ดังนั้นในการวิเคราะหกิจการเรา
ต องทราบกอนว าเราต องการตอบ 
คำถามวาอะไร เชน นักลงทุนตองการ 
ดูผลประกอบการ เจาหนี้ตองการดู 
ความสามารถในการชำระหนี้ แลวใช 
เครื่องมือในการวิเคราะหที่เหมาะสม 
โดย Pick the right ratio! Pick 
the right benchmark! และ 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบ 
ไปดวยคะ

ขอมูล
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การสรางแบรนด (Brand 
Building) ไมจำกัดเฉพาะ 
สินคาและบริการเทานั้น  

แตบุคคลแตละคนนั ้นสามารถสราง 
แบรนดหรือสรางตัวตน สรางเอกลักษณ 
ของตนไดเชนกัน การสรางแบรนดบุคคล 
(Personnel Branding)  เปนศาสตร 
ที่มีการศึกษาในตะวันตกมาสักระยะ
หนึ่งแลว ในชวงแรกการสรางแบรนด 
บุคคลนั้นจะมุ งเนนไปยังกลุ มคนที่มี 
ชื่อเสียง อาทิ ดารา นักแสดง  นักกีฬา  
นักการเมือง คนช้ันสูง แตในยุคส่ือสังคม 
ออนไลน บุคคลธรรมดาก็สามารถสราง 
แบรนดบุคคลสรางตัวตน สรางชื่อเสียง 
ซ่ึงนำมาซ่ึงประโยชนทางธุรกิจ และการ 
สรางความโดดเดนในการทำงาน

Gad และคณะ ไดศึกษาการพัฒนา 
ของแบรนดของบุคคล จะพัฒนาใน 4 
มิติ คือ 1. เกี่ยวกับหนาที่ คือ ความ 
สามารถในการฝกหัด การสรางความ 
ชำนาญตางๆ กับกับตนเอง 2. เก่ียวกับ 
สังคม คือ วิธีที่เราปฏิบัติกับผูอื่น 3. 
เกี่ยวกับจิตใจ คือ ความสามารถทาง 
ปญญาของบุคคล 4. เกี่ยวกับใจ คือ 
วิธีการที่เราใชในการเชื่อมตอสังคมกับ 
บทบาทของเรา นอกจากนี้ Gad  และ 
คณะ ไดเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมวา แบรนด 
ของบุคคล คือ การจัดการบุคลิกดวย 

ตัวคุณเองและสื ่อสารใหผ ู อ ื ่นร ับร ู  
ตัวอยางการนึกถึงแบรนดของบุคคล 
ในเมืองไทย ก็เชน ถานึกถึงนักธุรกิจ 
ที่มีความกลาคิด มีไอเดียการตลาดที่ 
เนนความหวือหวา จะคิดถึงคุณตัน อิชิตัน   
เปนตน การท่ีเรานึกถึงบุคคลดังกลาวน้ีก็ 
เกิดจากส่ิงท่ีเรียกวา “การสรางแบรนดของ 
บุคคล” (Personal Brand Building)  
ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรืออาจ
จะดวยบทบาทหนาที่ การงาน เปนตัว 
หลอหลอมใหเกิดแบรนดของบุคคล 
นั้น ๆ ในใจ ในความรูสึกคนในสังคม

การกำหนดชื่อตัวตนของแบรนด
บุคคล  หลายคนอาจใชชื่อที่เปนชื่อตน 
แตดั้งเดิม เชน นักการเมือง หรืออาจ 
จะใชฉายา หรือชื่อที่คนรูจัก เชน คุณ 
ตัน อิชิตัน ก็เปนชื่อที่มาจากชื่อเลน 
ผนวกกับตราสินคา ซึ่งชวยในการสราง 
ภาพลักษณใหกับองคกร นอกจากนี้ 
อาจเปนชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหมเพื่อใชเฉพาะ 
ในสายอาชีพ หรือ บอกแหลงที่มาของ 
ชื่อเสียง ซึ่งที่ไดมาจากกระบวนการ 
ในการสรางแบรนดหรือเมื่อมีชื่อเสียง 
เชน แกม เค พี เอ็น กระตาย แม็กซิม  
ก็มีคำวาเดอะสตาร หรือแม็กซิมมาตอ 
ทายชื่อเหมือนเปนนามสกุล แตจริง ๆ 
แลวบอกถึงที ่มาของการไดร ับการ 
ยอมรับหรือมีชื่อเสียงเกิดมาที่ใด  

กรอบแนวคิด
การจัดการสร้าง
แบรนด์ของบุคคล

David  McNally  & Karl D. 
Speak ไดอธิบายเรื่องการสรางแบรนด 
ของบุคคลวาประกอบไปดวยกรอบ 
แนวคิดสำคัญ 6  ประการ คือ

1. ตองบอกกลาวถึงแบรนดของ 
บุคคล (Personal Brand Manifesto)  
วาคุณเปนใคร มีลักษณะอยางไร ซึ่งใน 
แตละแบรนดจะมีกุญแจสำคัญ 3 ดอก 
คือ จากการสรางมิติของแบรนด สราง 
แนวทางหรือนโยบายของแบรนดและ
คำมั่นสัญญาของแบรนด โดยกุญแจทั้ง 
3 ดอกนี้ไดจัดอยูในกรอบแนวคิดการ 
สรางแบรนดของบุคคล เชนถาตองการ 
จะเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องความสวยงาม
ก็ควรจะสรางมิติเรื ่องราวที่เกี ่ยวของ
กับความงามและปูแนวทางและใหคำม่ัน 
สัญญาวาจะนำเสนอมิติเรื ่องนี้ใหเดน
จนผูคนจดจำได  

2. แบรนดของบุคคลตองมีมิติ 
(Personal Brand Dimensions) 
ซึ่งประกอบไปดวย บทบาทและความ 
สัมพันธที่มีกับบุคคลตาง ๆ การสราง 
มาตรฐานการยอมรับในสิ ่งที ่ค ุณทำ 
และล ักษณะหร ือความเป นต ัวค ุณ 
ดังที่ David McNally & Karl D. 

ก

การสร้างแบรนด์บุคคล
เพื่อสร้างชื่อเสียงบุคคลและ
สร้างชื่อเสียงให้ธุรกิจ  

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÑÂμÃÒÊÔ¹¤ŒÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
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ออกมา และแสดงออกถึงความเปนผู 
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอยางชัดเจน ไมวา 
จะเปนบุคลิกภาพ การแตงกาย การ 
พูดจา การวางตัวในสังคมท่ีเหมาะสม กับ 

บทบาทหนาที่ที่คุณเปนอยูในขณะนั้น 
เปนตน

3. แบรนดของบุคคลตองมีนโยบาย 
หรือแนวทางที่ชัดเจน (Personal 
Brand Platform) ดวยบุคลิกภาพที่ 
ชัดเจนจากมิติของแบรนดที ่กำหนด 
เอาไว แนวทางการสรางนโยบายหรือ 
แนวทางของแบรนดวาจะตองคำนึงถึง 
การหาตำแหนงของแบรนด (Brand 
Positioning) ตองหาแนวทางในการ 
สรางความชัดเจนและแนนอน ใหกับ 

ตำแหนงแบรนดของบุคคลทามกลาง
แบรนดตาง ๆ ซึ่งแบรนดจะมีโอกาส 
ประสบความสำเร็จ แข็งแรงหรือยืนหยัด 
อยูได การวางตำแหนงที่ดีและถูกตอง 

ใหแกแบรนดเปนสิ ่งที ่มีความสำคัญ 
แบรนดบุคคลก็มีความจำเปนจะตอง
กำหนดตำแหนงของตนเองดวยเชนกัน 
วาทามกลางมืออาชีพมากมาย เรา 
ตองการโดดเดนในดานใด สิ่งที่ควร 
คำนึงในการวางตำแหนงตัวตนมีดังนี้ 

• เก่ียวของกับตัวตน (Relevance) 
แบรนดบุคคลที่จะยืนหยัดอยูไดนั้นจะ 
ตองมีการติดตอกับกลุมเปาหมาย บุคคล 
ที่เกี่ยวของและองคกรตาง ๆ ภายใต 
พื้นฐานของความเขาใจ เพื่อใหแบรนด 

Speak นำเสนอไวดังนี้
2.1 บทบาทความสัมพันธกับบุคคล 

ตาง ๆ (Role , Our relationship 
with others) กลาวคือ ในชีวิตประจำวัน 
หรือการใชชีวิตของคุณมีบุคคลใดบาง
ท่ีคุณเก่ียวของสัมพันธดวย และมีความ 
เกี่ยวของสัมพันธในรูปแบบใด สิ่งที่คุณ 
แสดงออกก็ม ีความแตกตางไปตาม 
ลักษณะของความสัมพันธนั้น ๆ แต 
อยางไรก ็ตามในความเปนตัวตนที ่ 
แสดงออกถึงลักษณะแบรนดของคุณ 

2.2 การสรางมาตรฐานการยอมรับ 
ในสิ่งที่คุณทำ (Standards , How 
we do it?) ไดแก ความสม่ำเสมอ 
แสดงความเหนือกวาหรือดีกวา การ 
นำเสนอผลงาน เตรียมความพรอมอยู 
เสมอ และมีความพรอมในการทำงาน 
รวมกับผูอื่น

2.3 ลักษณะหรือความเปนตัวคุณ 
(Style, How we relate to others?) 
ไดแก การอางเหตุผล แสดงความ 
กระตือรือรนหรือประสิทธิภาพของเรา 

ภาพประกอบ

การสร้างแบรนด์ (Brand Building) 
ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าและบริการเท่าน้ัน 
แต่บุคคลแต่ละคนน้ันสามารถสร้างแบรนด์หรือ 
สร้างตัวตน สร้างเอกลักษณ์ของตนได้เช่นกัน   
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ดำรงอยูและสรางศักยภาพของแบรนด 
โดยตองหาบุคลิกท่ีตรงกับความเปนคุณ 
ใหไดเพื่อสรางการรับรูที่ตรงประเด็น 
เชนถาเปนอาจารยก็ควรสรางตัวตน 
ในการใหความรู เปนผูเชียวชาญใน 
ศาสตรนั้นๆ 

• หาความแตกตาง (Differentia- 
tion) ทำใหแบรนดบุคคลแข็งแกรง 
และมีค ุณคาเราจะตองย ืนอย ู ด วย 
ความแตกตางจากแบรนดอื่น ๆ โดย 
หาอัตลักษณที่จะสรางโอกาสไปสูความ 
เปนผูนำ ตองสำรวจใหไดอะไรดานใด 
ที่ยังไมมีใครโดดเดนชัดเจน ถามีคนที่ 
ชัดเจนหรือเดนแลวนั้น เราไมควรจะไป 
สรางตัวตนใหเหมือนเขา ถาตองการ 
จะเปนใหเหมิอนตองทำใหดังและดีกวา 

• ไดรับความเชื่อถือ (Credibility) 
มีการสื ่อสารเรื ่องราวอยางตอเนื ่อง 
สรางตนและความรูใหนาเชื่อถือ มีการ 
ติดตอบริการ ทางสังคมกับกลุมเปาหมาย 
อยางตอเนื่อง 

• พัฒนาอยางตอเนื่อง (Stretch) 
แบรนดบุคคลที ่ประสบความสำเร็จ 
ตองมีการขับเคลื ่อนไมหยุดอยู กับที ่ 
ตองวางแผนอนาคต มองหาทิศทางการ 
กาวยางของตนเองในแตละป ตราบใด 
ที่เรายังตองการที่จะดำรงแบรนดบุคคล 
นั้นใหเปนที่ยอมรับในสังคม 

4. คำมั่นสัญญาของแบรนดของ 
บุคคล (Personal Brand Promise) 
หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่คุณบอกวาคุณเปน 
คุณตองเปนดังที่บอกออกไป คำสัญญา 

ที่ดีจะตองเปนเรื่องที่เขาใจงาย เมื่อ 
สื ่อสารเรื ่องราวของผลประโยชนที ่ 
ประชาชนจะไดรับออกไปแลว ประชาชน 
จะตองเขาใจไดโดยไมตองใชเวลาคิด
นาน ดังน้ันเน้ือหาสาระท่ีตองการส่ือสาร 
ตองชัดเจน เขาใจงาย ใชภาษาและ 
สำนวนที่คุนเคยสำหรับประชาชนกลุม 
เปาหมาย เชน หมอลักษณ ฟนธง 
คำสัญญาที่ใหจะตองเปนคำสัญญาที่ม ี
ความแตกตางอยางชัดเจน วาเราโดดเดน 
ในเรื่องใด คำสัญญาที่ใหจะตองเปน 
คำสัญญาที่นาเชื่อถือ เปนคำสัญญาที่ 
ไดรับการกลั่นกรองแลววาทำไดจริง 

5. มีระบบการจัดการแบรนดของ 

บุคคล (Personal Brand Manage- 
ment) เมื่อสรางตัวตนสรางเรื่องราว 
และพันธะสัญญาแลว ขั้นตอนตอไป 
คือ การจัดการ ซึ่งเกี่ยวของกับการ 

กำหนดวัตถุประสงค การกำหนดกลุม 
เปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน การใช 
สื่อ งบประมาณ การประเมินผล การ 
จัดการที ่ดีจะชวยรักษาชื ่อเสียงของ 
แบรนดบุคคลไดอยางยืนยาว 

การสรางแบรนดบุคคล จึงเปน 
เรื่องสำคัญสำหรับนักธุรกิจ หรือบุคคล 
ที่ตองการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 
เปนที่ยอมรับในสังคม ชื่อเสียงแบรนด 
บุคคลสรางยากแตไมยากเกินถามีการ 
วางแผนอยางมีกลยุทธ สิ่งที่ยากกวา 
การสรางแบรนดบุคคลคือการรักษา 
ชื ่อเสียงของแบรนดบุคคลใหยืนยาว 
และยั่งยืน 

การพัฒนาของแบรนด์ของบุคคล จะพัฒนาใน 
4 มิติ คือ 1. เก่ียวกับหน้าท่ี คือ ความสามารถในการ 
ฝึกหัด การสร้างความชำนาญต่าง ๆ กับ ตนเอง 
2. เกี่ยวกับสังคม คือ วิธีที่เราปฏิบัติกับผู้อื่น 
3. เกี่ยวกับจิตใจ คือ ความสามารถทางปัญญา 
ของบุคคล 4. เกี่ยวกับใจ คือ วิธีการที่เราใช้ในการ 
เชื่อมต่อสังคมกับบทบาทของเรา  
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ถ้าจะปลูกต้นไม้ ต้องปลูกจากเมล็ด 
ทำธุรกิจให้ยั่งยืน ควรเริ่มจากเล็กๆ 
แล้วค่อยฟูมฟักไป ถึงจะโตช้า แต่พอหยั่งรากแล้ว 
ลำต้นจะแข็งแรง และที่สำคัญคือ ต้องรู้จริง 

ถ
¶ŒÒ¤Ø³μÔ´ã¨ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇÊØ´ÎÔμ ·Õèà¢ÒãËÞ‹ »Ò¡ª‹Í§ ËÃ×ÍÁÇ¡àËÅç¡ ÃÑºÃÍ§Ç‹Ò ÃŒÒ¹â»Ã´ 

ÍÑ¹´ÑºμŒ¹æ μŒÍ§ÁÕª×èÍ á´ÃÕèâÎÁ (Dairy Home) μÔ´â¼ÃŒÒ¹μŒÍ§áÇÐá¹‹¹Í¹ à¾ÃÒÐºÃÃÂÒ¡ÒÈÃŒÒ¹μ¡áμ‹§ 

ÊÕÊÑ¹Ê´ãÊ ÁÕ¹ÁÊ´¾ÒÊà¨ÍÃ�äÃÊ� âÂà¡ÔÃ�μ áÅÐäÍÈ¡ÃÕÁËÅÒ¡ÃÊ ÊØ´ÍÃ‹ÍÂ ÊäμÅ�âÎÁàÁ´ ä»¨¹¶Ö§ÃÊªÒμÔ 

ÍÒËÒÃ½ÃÑè§ÃÊàÅÔÈ ÊäμÅ�¤Ñ¹·ÃÕ áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³±�¢¹Á áÅÐ¢Í§½Ò¡ÁÒ¡ÁÒÂ Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ŒÍ§¶Ôè¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ 

â´Â¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹àº×éÍ§ËÅÑ§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ØÃ¡Ô¨ á´ÃÕèâÎÁ ¤×Í “¤Ø³¾Ä²Ô à¡Ô´ªÙª×è¹” Ë¹Ø‹ÁãËÞ‹¼ÙŒ¼‹Ò¹¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉμÃÁÒáÅŒÇ 

ÍÂ‹Ò§âª¡âª¹ ¨¹à¢ŒÒã¨Ë‹Ç§â«‹ÅÖ¡«Öé§ ¨¹àÃÔèÁ¡‹ÍμÑé§¸ØÃ¡Ô¨¹Áà»š¹¢Í§μ¹àÍ§ ÀÒÂãμŒáºÃ¹´� “á´ÃÕèâÎÁ” (Dairy Home) 

ÊÓàÃç¨ ¹Í¡¨Ò¡¾º Ø̈´¢ÒÂ¤ÇÒÁà»š¹ “ÍÍÃ�á¡¹Ô¤” (Organic) ¹Á»ÅÍ´ÊÒÃà»š¹ÃÒÂáÃ¡æ áÅŒÇ ÂÑ§ÂÖ´ÁÑè¹ã¹á¹Ç¤Ô´·Õè¨Ð 

·Ó¸ØÃ¡Ô¨ãËŒâμä»¾ÃŒÍÁæ¡ÑºªØÁª¹ à¡ÉμÃ¡Ã ¼ÙŒàÅÕéÂ§â¤¹ÁáÅŒÇ ªÒÂ¤¹¹ÕéÂÑ§¤Ô´μ‹Ò§ ÍÕ¡Ç‹Ò ¡ÒÃ·Ó CSR ·Õè´Õ μŒÍ§·Ó 

CSR in process ¤×Í·Ó·Ø¡¢Ñé¹μÍ¹ä»¾ÃŒÍÁæ¡Ñ¹ àÃÒÍÂÙ‹ä´Œ ·Ø¡¤¹·Õèà¡ÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñ¹ã¹Ë‹Ç§â«‹ ¡çμŒÍ§ÍÂÙ‹ä´Œ áÅÐÍÂÙ‹ä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ 

àμ Ôºâμä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ μÒÁá¹Ç¤Ô´à¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ � ËÃ×ÍÍÍÃ �á¡¹Ô¤ “ÃÒÂä´Œà·‹ÒäËÃ‹äÁ‹ÊÓ¤ÑÞà·‹Ò¡ÑºàËÅ×Íà·‹ÒäËÃ‹” 

à»‡ÒËÁÒÂÊÙ§ÊØ´¤×Í ¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹ Social Enterprise ¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÂÑè§Â×¹ áÅÐà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡ÑºÊÑ§¤Á

เพื่อจะไดกำไรมากๆ ในขณะที่แนวคิด 
ออรแกนิคยังไมเปนท่ีรูจักนัก จึงเปนท่ีมา 
ของการริเริ่มธุรกิจตนแบบ กับ Dairy 
Home เมื่อป 2542 โดยผลิตภัณฑ 

แรก คือ นมพาสเจอรไรส “แดรี่โฮม”
“ท่ีน่ีผมนำความรูและประสบการณ 

ท้ังหมด มาสังเคราะห และเร่ิมใชทฤษฎี 
ถาจะปลูกตนไม ตองปลูกจากเมล็ด ทำ 
ธุรกิจใหยั่งยืน ควรเริ่มจากเล็กๆ แลว 
คอยฟูมฟกไป ถึงจะโตชา แตพอหยั่ง 
รากแลว ลำตนจะแข็งแรง และที่สำคัญ 
คือ ตองรูจริง”

เส้นทางธุรกิจ 
สายออร์แกนิค

คุณพฤฒิ เลาใหฟงวา เริ่มตน 
ธุรกิจ นมพาสเจอรไรส แดรี่โฮม โดย 
ผานชองทางรานอาหาร และขายสินคา 
ของฝาก ชื่อ แดรี่โฮม การแบงหนาที่ 

ภายในราน เปนแบบทำเอง ชวยกัน 
ภายในครอบครัว คุณพฤฒิ ดูแลการ 
ผลิตนม ดูแลเครื่องจักร ภรรยาดูแล 
สูตรอาหาร จะใชวิธีจดสูตรอาหารแปะ 
ขางฝา แบบไมหวงความรู ถึงแมครัว 
จะมีจำกัด ถาเกิดขาดไปก็สามารถหา 
ทดแทนได การบริหารงานใชวิธี Seeding 
กับทุกอยาง ไมวาจะเปนการชงกาแฟ 
ถึงแมไฟดับก็ไมเปนอุปสรรค เคร่ืองปรุง 
ประเภทซอส ก็ทำเอง โดยมีจุดเปล่ียน 
ท่ีถือเปนจุดท่ีคุณพฤฒิเรียกวา “TAKE 

ที่มาของ แดรี่โฮม
คุณพฤฒิ เกิดชูช่ืน เปนชาวกรุงเทพ 

โดยกำเนิด จบการศึกษาดานสัตวบาล 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มทำ 
ธุรกิจแรกหลังเรียนจบ ดวยการเริ่มงาน 
ที่ฟารม โคนมไทย-เดนมารก สอน 
ชาวบานใหเล้ียงวัว ไดเรียนรูการทำงาน 
ในองคกรรัฐวิสาหกิจ เปนเวลา 10 ป 
จึงออกมาทำธุรกิจของตัวเอง เรียนรู 
เอง ทำมาหลายธุรกิจเรียนรู มาเรื่อย 
จนเปดบริษัทชื่อ Dairy Supply & 
Services สงเสริมเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 
ขายอาหารใหฟารมโคนม ขายผลิตภัณฑ 
การเกษตรตางๆ ท่ีเฟนหาสินคาดีทุนต่ำ 
เพื ่อชวยตนทุนการผลิตใหเกษตรกร 
ขณะที่ชวงป 2540 ที่เกิดเศรษฐกิจ 
ฟองสบู หลายธุรกิจตองปดตัวลง ใน 
ขณะที่บริษัทนี้ยังทำกำไรงามมาก แต 
หลังจาก 2 ปผานไป ไดพบวา เกษตรกร 
แขงกันผลิตนมออกมามาก ลดตนทุน 
บางอยาง แตไปเพิ่มตนทุนบางอยาง 

นักคิดนมออร์แกนิค คิดต่าง คิดดี แห่ง แดรี่โฮม
พฤฒิ เกิดชูชื่น
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องค์กรต้องมี "หัวคิด" เป็นนวัตกรรม 
และมี "หัวใจ" เป็น CSR ร่วมกับความรู้ที่ต้อง
รู้จริง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น 
ทำธุรกิจให้โตไปพร้อมๆ กับสังคมที่อยู่รอบตัว 
แบบ CSR in Process  โดยวางเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนคนของประเทศไทยให้เป็นออร์แกนิค
และพร้อมส่งมอบให้แก่คนรุ่นถัดไป
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OFF” คือ การประกาศสูการเปนเกษตร 
อินทรีย  จากการศึกษาตามโมเดลที่ 
ริเริ่มมา เชื่อวา ทางรอดของเกษตรกร 
คือ เกษตรอินทรีย โดยเมื่อป 2546 
ที่ไทยทำสัญญา FTA แลกเปลี่ยนทาง 
การคากับประเทศนิวซีแลนด โดยไทย 
ตองยอมนำเขาน้ำนมจากนิวซีแลนด 
ทำใหเกษตรกรไทยตื่นตกใจ ถาอยูเฉย 
ไมทำอะไร คงจะมีสภาพไมตางจาก 
ปลาตมในน้ำเย็น เมื่อถึงคราวน้ำรอน 
ก็จะถูกตมโดยไมรูตัว

ทำอย่างไรจะสู้นม 
นำเข้าได้

ถาแขงดวยราคา ทำใหราคานม 
ในประเทศถูกกวา อาจจะตองกลับมา 
ลดตนทุน โดยทำฟารมในพื้นที่ขนาด 
เล็กลง ดวยจำนวนวัวนอยลง แตอีก 
ทางเลือกถาทำใหนมคุณภาพดีกวา 
ดวยวิธีทำฟารมออรแกนิค จะทำให 
ค ุณภาพน้ำนมส ูงกว าฟาร มท ั ่วไป 
วิตามิน A และ D ก็มากกวา และคน 
จะเชื่อวา ดื่มนมออรแกนิค ทำให 
สุขภาพดี และทำใหสิ่งแวดลอมดีดวย 
ดวยทางเลือกหลังที ่ดูจะเปนหนทาง 
รอดท่ีดีท่ีสุด จึงเปนท่ีมาของการเร่ิมตน 
ทำฟารมออรแกนิค การเล้ียงโคนม โดย 

จุดขาย และพัฒนาสินคาทุกอยางใน 
ราน Dairy Home ใหเปนออรแกนิค 
โดยเริ่มจากขาวเปนอันดับแรก 

นอกจากทำฟารมออรแกนิคเอง
แลว ยังสรางเครือขายฟารมรอบ Dairy 
Home ระยะ 20 กม. จำนวน 17 ฟารม  
เพื่อสงนมออรแกนิคใหโรงงาน Dairy 
Home นำไปผลิตนมพาสเจอรไรส ที่ 
มีการพัฒนารสชาติถึง 12 รส ผลิต 
เปนโยเกิรต 8 รส รวมโยเกิรตพรอมดื่ม 
และไอศกรีม ที่มีมากที่สุดถึง 44 รส 
รวมถึงสินคาเบเกอรี่ที่ใชแปงออรแกนิค 
เปนสวนผสม นอกจากน้ียังขยายชองทาง 
การจัดจำหนายผาน Modern Trade 
ทั่วประเทศ

สร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ด วยความเช ื ่อเร ื ่องการสร าง 
Innovation อยูตลอดเวลา คุณพฤฒิ 
ไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
ตางๆ เพื่อทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
อยางตอเนื่อง หนึ่งในงานวิจัยที่ถือวา 
ประสบความสำเร็จ และไดรับการ 
ตอบรับดีมาก คือ สูตรนมสำหรับดื่ม 
กอนนอน เพ่ือตอบโจทยคนนอนไมหลับ  
เปนนวัตกรรมของนมพาสเจอรไรส 

ไมใชสารเคมี คำนึงสุขภาพ ไมกักขัง 
24 ชม. ไมอัดอาหาร ใหวัวกินอาหาร 
กินหญาอยางที่อยากกิน เลี้ยงบนพื้นที ่
ขนาดกำลังพอดี  เพ่ือทำใหวัวมีความสุข 
วิธีนี้จะทำใหวัวแข็งแรง ไมปวย และ 
ใหนมสม่ำเสมอ เกิดเปน Happy Cow 
และ Happy Milk วัวมีความสุข ก็ให 
น้ำนมดี คนดื่มก็มีความสุข

“เราเปนรายแรกๆที่เริ่มทำตอน 
ที่ยังไมมีกฎเกณฑ หรือ การรับรอง 
อยางเปนทางการ เพราะเรื่องนี้เปน 
เรื่องใหม โครงการนี้จึงเปน Pilot 
project ใหคนอื่นไดเรียนรูรวมกัน 
เริ่มทำตั้งแต 2546-2547 สำเร็จในป 
2555 จึงไดมีการออกกฎระเบียบ และ 
การรับรองคุณภาพจากทางราชการ”

การขยายตลาดใหม่ให้
ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิค

ในชวงเริ ่มตนของการทำฟารม 
ออรแกนิค นอกจากวางจำหนายที่หนา 
ราน Dairy Home แลวยังขายสงให 
รานสะดวกซ้ือ Lemon Farm ในสถานี 
บริการน้ำมันบางจาก ท่ีเนนสินคาแนว 
อนุรักษสิ่งแวดลอม หลังประสบความ 
สำเร็จกับผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส 
แลว คุณพฤฒิจึงยึดเรื่องออรแกนิคเปน 
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Dairy Home เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Innovation 
อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ 
ลูกค้าเป็นหลัก เมื่อเทียบกับรายใหญ่ ถึง Market 
share เราจะน้อย แต่เราตั้งงบประมาณงานวิจัย 
ในระดับเดียวกับบริษัทใหญ่ๆ และเราถือว่า 
เราครองความเป็นผู้นำนมออร์แกนิครายใหญ่ที่สุด 

ที่มีสารเมลาโทนิน สารแหงความสุข 
ในปริมาณพอเหมาะที่ชวยใหนอนหลับ 
ได จนทำใหชื่อ “Bedtime Milk” ของ 
Dairy Home เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
และยังมีงานวิจัยที่เตรียมเปดตัวสินคา 
ใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่องทุกป

“Dairy Home เปนผลิตภัณฑ 
ที่มี Innovation อยูตลอดเวลา เพื่อ 
ตอบโจทยความตองการของลูกคาเปน 
หลัก เม่ือเทียบกับรายใหญถึง Market 
share เราจะนอย แตเราต้ังงบประมาณ 
งานวิจัยในระดับเดียวกับบริษัทใหญๆ 
และเราถือวา เราครองความเปนผูนำ 
นมออรแกนิครายใหญที่สุด ”

CSR ที่ดี 
ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ในทุกขั้นตอน

หลายองคกรอาจมีความคิดวา 
เมื่อทำธุรกิจไดกำไรแลว ก็ปน 20% 

นำไปชวยเหลือสังคม สำหรับคุณพฤฒ ิ
กลับคิดตาง เขามองวา องคกรตองมี 
"หัวคิด" เปนนวัตกรรม และมี "หัวใจ" 
เปน CSR และการทำธุรกิจตองรูจริง 
และพรอมสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้น 

และทำใหธุรกิจ โตไปพรอมกับสังคม 
ที่อยูรอบตัว แบบ CSR in Process  
โดยวางเปาหมายที่จะเปลี่ยนคนของ 
ประเทศไทยใหเปนออรแกนิค และ 
พร อมส งมอบให แก คนร ุ นถ ัดไป  
และตั้งเปาใหองคกรเติบโตเปน Social 

Enterprise ที่เติบโตไปพรอมกับสังคม 
ที่อยูรอบตัว และการเจริญเติบโตทาง 
การเกษตรจะมีเรื่อง ออรแกนิค หรือ 
เกษตรอินทรีย เปนหัวใจสำคัญ “รายได 
เทาไหรไมสำคัญเทากับเหลือเทาไหร” 

และคุณพฤฒิ เกิดชูกลิ่น กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท แดรี ่โฮม จำกัด 
เช่ือม่ันวา ดวยการเกษตรอินทรียจะทำให 
เกษตรกรไทยดีขึ้น
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ลาสุดกับบทบาทการบริหารธุรกิจครอบครัว 
โรงเรียนดนตรี VIEMUS ในฐานะผู 
กอตั ้ง และหนาที ่ครูผู สอนควบคูกับ 
งานโชวสวนตัว กับธุรกิจที่เติบโตยิ่งขึ้น 
จากการขยายพื้นที่ทั้งสาขาแหงแรกที่ 
ศูนยการคา Esplanade ถนนรัชดาภิเษก  
เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

และหันมาจับกลุมเปาหมายใหม กับ 
โรงเรียนแหงที่ 2 ยานซอยทองหลอ 
ที่จะเปดตัวเปนทางการในปหนานี้ ยิ่ง 
เปนความทาทายของธุรกิจครอบครัว 
ดนตรีที ่เติบโตรวดเร็วตามกระแสคา 
นิยมที่เปลี่ยนไป และจะมีวิธีการรับมือ 
อยางไร

ที่มาของโรงเรียนดนตรี 
VIEMUS กับ 
3 ทายาทศรีณรงค์

คุณพอภูกร ศรีณรงค เปนนัก 
ดนตรีคลาสสิคที่มีชื ่อเสียง ในฐานะ 
หัวหนาวง Bangkok Symphony 
Orchestra สุดยอดดนตรีคลาสสิคของ 
เมืองไทย ไดปลูกฝง DNA ทางดนตรี 
คลาสสิคใหแก ทายาททั้ง 3 คน คือ 
ดร.ทวีเวท – คุณกัญภัส – คุณอริยา 
ศรีณรงค จนทั้ง 3 ทายาทกาวหนาไป 
ไกล และเปนสวนสำคัญที่ทำใหคนรุน 
ใหม หันมาสนใจดนตรีคลาสสิคอยาง 
กวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปด 
ตัวในฐานะ 3 ศิลปนนักดนตรีแหงวง 
VIETRIO ที่เลนดนตรีคลาสสิก สไตล 
ปอบ จนมีช่ือเสียงโดงดังในระดับประเทศ 
และนานาชาติ กลายเปน IDOL ของ 
วัยรุน คนรุนใหมท่ีหลงใหลเพลงสไตลน้ี 

3 ศิลปิน VIETRIO สู่ธุรกิจ Music Community – VIEMUS

ทายาทศรีณรงค์ 
ดร.ทวีเวท-กัญภัส-อริยา

ã¹ÂØ¤·Õȩ̀ ØÃ¡Ô̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ·Ñ¡ÉÐãËŒºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¤¹ä·Â·ÕèÁÕ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ 

áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ä»ã¹áμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á ã¹ÂØ¤·ÕèÊÑ§¤ÁÁÕ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÙ§¢Öé¹ »ÃÐ¡Íº¡Ñº¤‹Ò¹ÔÂÁ¢Í§¼ÙŒ¤¹ã¹ÊÑ§¤Á·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ 

¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾μ¹àÍ§ áÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ã¹¡ÒÃ»ÅÙ¡½̃§·Ñ¡ÉÐμ‹Ò§æ ÊÓËÃÑººØμÃËÅÒ¹ à¾×èÍ¤Œ¹ËÒ 

¤ÇÒÁ¶¹Ñ´ áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ ̈ Ö§àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËŒºØμÃËÅÒ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ½ƒ¡ÊÁÍ§ §Ò¹ÈÔÅ»Ð ́ ¹μÃÕ áÅÐ¡ÕÌÒ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 

ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÃÒÂ§Ò¹μÑé§áμ‹»‚ 2557 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒÇ‹Ò ¸ØÃ¡Ô¨àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐ ÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃμÅÒ´¶Ö§ 19,275 

ÅŒÒ¹ºÒ· âμ¨Ò¡»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¶Ö§ 15.43% â´ÂμÅÒ´âÃ§àÃÕÂ¹´¹μÃÕ ÁÕÁÙÅ¤‹Ò¶Ö§ 600 ÅŒÒ¹ºÒ·μ‹Í»‚ áÅÐÂÑ§¤§àμÔºâμμ‹Íä» 

¨Ò¡ÊÑ§¤Á·ÕèãËŒ¡ÒÃÂÍÁÃÑºÁÒ¡¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¼ÙŒ¹ÓμÅÒ´ 2 ÃÒÂãËÞ‹·Õè¤ÃÍ§μÅÒ´ÅÑ¡É³Ðá¿Ã¹äªÊ�áÅŒÇ ÂÑ§ÁÕÊ¶ÒºÑ¹ 

ÊÍ¹´¹μÃÕ ÊÍ¹ÃŒÍ§à¾Å§ ÊÍ¹àμŒ¹ ·Õè¡‹ÍμÑé§â´ÂÈÔÅ»�¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ â´ÂË¹Öè§ã¹¹Ñé¹ÁÕâÃ§àÃÕÂ¹ÊÍ¹´¹μÃÕ VIEMUS ·Õè 

àÃÔèÁμŒ¹áºº Ø̧Ã¡Ô̈ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡‹ÍμÑé§â´Â »ÃÁÒ¨ÒÃÂ�́ ¹μÃÕ¤ÅÒÊÊÔ¤ â´Â ÍÒ¨ÒÃÂ�ÀÙ¡Ã ÈÃÕ³Ã§¤� áË‹§Ç§ BSO = Bangkok 

Symphony Orchestra à»�́ à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÍ¹´¹μÃÕ¤ÅÒÊÊÔ¤ ·ÕèÁṎ Ǿ ¢ÒÂ·Õèâ´´à ‹́¹ áÅÐáμ¡μ‹Ò§¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ÊÍ¹´¹μÃÕ 

»ÃÐàÀ·¹Õé·ÕèÂÑ§ÁÕäÁ‹ÁÒ¡ μÍ¡ÂéÓ´ŒÇÂª×èÍàÊÕÂ§¢Í§¤ÃÙÊÍ¹ áÅÐ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÃØ‹¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ ´Õ¡ÃÕáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¤Ñºá¡ŒÇ 

ÍÂ‹Ò§Ç§´¹μÃÕ VIETRIO ¢Í§ 3 ÈÔÅ»�¹ “à»‡ »†Ò¹ »ØÂ” ¨Ò¡¤‹ÒÂExact ṎàÍçÁàÍçÁ á¡ÃÁÁÕè ÂÔè§·ÓãËŒâÃ§àÃÕÂ¹áË‹§¹ÕéÁÕ 

Magnet ·Õè¨ÑºμÒÁÍ§ 

น
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Education vs Music Background 

เปดประวัติการศึกษา และประสบการณ 3 ทายาท ที่โดดเดน และ 
เปนจุดแข็งทางดนตรีคลาสสิคที่ชัดเจน ขอเสนอขอมูลโดยสังเขป ดังนี้ 
ดร. ทวีเวท ศรีณรงค (คุณเป)  พี่ชายคนโต ชำนาญเครื่องดนตรีไวโอลิน 
เปนนักเรียนดนตรีคนไทยคนแรก ที่ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจา 

พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงประทาน 
ทุนการศึกษาใหเรียนในระดับปริญญาตรี ณ Royal Academy of 

Music กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาเกียรตินิยม 
อันดับ 1 นอกจากไดรับ Graduate Diploma with 
Distinction ยังไดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก 
มหาวิทยาลัย Yale School of Music และจบการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ดานไวโอลิน จาก Stony Brook 
University นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเปน 
“ด็อกเตอรดานไวโอลิน” คนแรกของประเทศไทย  
ลาสุด ดร.ทวีเวทไดรับเลือกใหเปนนายกสมาคม 
สมาคมนักเรียนเกาอังกฤษ
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กัญภัส ศรีณรงค หรือคุณปาน ชำนาญเครื่องดนตรี 
Cellist และรองประสาน เริ่มเรียน Piano และ Violin 
ตั้งแต 6 ขวบ กอนเลน Cello เปนเมื่ออายุ 14 ป 
เคยรับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาดนตรีและนาฏศิลป 
และเกียรติบัตรดานผลการเรียนดี  และรับหนาที่ 
หัวหนากลุม Cello จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับทุนการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี จนไดรับเกียรตินิยม ดาน Cello ที่ Hong Kong 
Academy for Performing Arts, Hong Kong ขณะท่ีเรียน 
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณประทานทุนดนตรีสงเสริมดนตรี 
คลาสสิก จากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
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อริยา ศรีณรงค หรือคุณปุย ชำนาญเครื่องดนตรี Violin 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มเลนไวโอลิน 
ครั้งแรกกับบิดา อาจารยภูกร (สุทิน) ศรีณรงค เมื่ออายุ 8 ขวบ 
ตอมาสอบเขาเปนสมาชิกวงดุริยางคเยาวชนไทย และไดรับเลือก 
ใหเปนหัวหนาวง เคยเดินทางแสดงในประเทศ และตางประเทศ 
อยางตอเนื่องตั้งแตอาย ุ13 ป เคยรับราชการในกระทรวง 
การตางประเทศ
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ครอบครัวเราทำงานกันเอง มีคุณพ่อ เป้ ป่าน ปุย 
เป็นครู และช่วยบริหารงานสอน งาน back office 
ส่วนคุณแม่ดูแลบัญชี และทำหน้าท่ี Guest relations 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียน 
ซึ่งเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะสอน 
ให้เด็กๆ เล่นดนตรีเป็น มีบุคลิกภาพ การวางตัวดี 
และต้องมีสัมมาคารวะ มารยาทอ่อนน้อม  

จากหมวกศิลปิน 
VIETRIO สู่หมวกนัก 
บริหาร ธุรกิจครอบครัว 
VIEMUS 

เดิมโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิค  
VIEMUS กอตั้งเมื่อป 2551 เปดสาขา 
แรกที่ศูนยการคา Esplanade ถนน 
รัชดาภิเษก เริ่มตนกับนักเรียน 30 คน 
ที่ตามอาจารยภูกรมา โดยมีทายาททั้ง 
3 สลับกันชวยสอนในบางคลาส ตั้งแต 
สมัยยังเรียนไมจบ สำหรับงานมารเก็ตต้ิง 
ทายาททั้ง 3 บอกวา แรกๆ ยังไม 
จำเปนเพราะลูกคาสวนใหญ walk in  
โดยมีลูกคา อายุตั้งแต 4 ขวบขึ้นไป 
ถึงระดับผูใหญ จนเริ่มมีผลงานเพลง 
จากการฟอรมวงชื่อ VIETRIO วงดนตร ี
แนวคลาสสิกเคร่ืองสายวงแรกของเมือง 
ไทย ที่ผสมความเปนปอบ ใหฟงงาย 
ขึ้น โดย 3 พี่นอง ดร.ทวีเวท – กัญภัส 
- อริยา แตงเพลง เลนดนตรี และรอง 
เอง ปรากฏวาไดผลตอบรับเปนอยางดี 
ย่ิงสงผลดีใหโรงเรียนสอนดนตรี VIEMUS 
ไดรับความสนใจจากบรรดาผูปกครอง 
และผูสนใจดนตรีคลาสสิคมากยิ่งขึ ้น 
เปนการเสริมจุดขายความเปน Music 
Family ใหมีความชัดเจน นอกจากการ 
เรียนการสอนดนตรีคลาสสิค โดยสมาชิก 
ครอบครัวศรีณรงคแลว ระหวางเรียนยัง 
เนนสรางความอบอุน ความสัมพันธอันดี 
ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง-นักเรียน 
ทำใหเกิดความรูสึกเปนครอบครัว และ 
นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งจุด 
ขายนี้แตกตางจากโรงเรียนสอนดนตรี 
ในลักษณะแฟรนไชสที่จะไมมี

“ครอบครัวเราทำงานกันเอง มี 
คุณพอ เป ปาน ปุย เปนครู และชวย 
บริหารงานสอน งาน back office 

สวนคุณแมดูแลบัญชี และทำหนาที่ 
Guest relations สรางความสัมพันธ 
อันดีกับผูปกครองและนักเรียน ซึ่งเรา 
ถือวาเราเปนครอบครัวเดียวกัน เราจะ 

สอนใหเด็กๆ เลนดนตรีเปน มีบุคลิกภาพ 
การวางตัวดี และตองมีสัมมาคารวะ 
มารยาทออนนอม  ซึ่งเราจะปลูกฝง 
เหมือนทุกคนคือครอบครัวเดียวกับเรา 
และ VIEMUS จะเปนอีกสังคมหนึ่งที่ 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน” คุณแมกลาว

กลยุทธ์การบริหาร 
ธุรกิจครอบครัว

จนถึงปจจุบัน ธุรกิจโรงเรียนสอน 
ดนตรีคลาสสิคไดกาวสูปที่ 7 ที่พิสูจน 
วา จุดขายน้ีเวิรคเพียงใด จากการขยาย 
พื้นที่โรงเรียน ที่สาขาแรกที่ศูนยการคา 
Esplanade ถนนรัชดาภิเษก เพ่ือรองรับ 
จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายอายุ 4-14 
ป และ 30-60 ป ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก 
กวา 100% แลว จากจำนวนนักเรียน 
30 คนเพิ่มเปน 100 – 150 คน ยังได 
เตรียมความพรอมในการเปดสาขาแหง 
ที่ 2 ที่ตั้งเปาไว ที่ยานซอยทองหลอ 
จุดยุทธศาสตรใหมของ VIEMUS เพื่อ 
รองรับกลุมเปาหมาย ครอบครัวรุนใหม 
ที่มีรายไดสูง และตองการเสริมทักษะ 

ใหแกลูก ที่สาขา 2 จะมีความแตกตาง 
ดวยการออกแบบตกแตงสถานที่ใหมี 
ความ Luxury มากขึ้น แตยังคงความ 
รูสึกอบอุน พรอมเสริมวิชาดานการดูแล 

บุคลิกภาพ และวิชาสอนเตน  ซ่ึงคาดวา 
จะเปดสาขาแหงนี ้อยางเปนทางการ 
ราวตนป 2559 โดยตั้งเปาจำนวน 
นักเรียน เริ่มแรก 200 คน ซึ่งขณะนี้มี 
จำนวนผูสนใจแลว 100 คน

“จริงๆ เราต้ังใจจะหา Traffic ใหม 
ยานทองหลอ เนื่องจากเราคิดวาพื้นที่ 
ที่ Esplanade ขนาด 100-150 ตรม. 
เริ่มอิ่มตัวขยายไมไดแลว ประกอบกับ 
การทำวิจัยพบวา กลุมเปาหมายท่ีสนใจ 
คิดวาการเดินทางไปยานรัชดาไมสะดวก 
เราจึงเริ่ม Survey หาพื้นที่ใหม จนมา 
พบอาคารยานทองหลอ ท่ีเปนพ้ืนท่ีรวม 
งานดาน Art และมีพ้ืนท่ีกวางข้ึน ขนาด 
226 ตรม.สำหรับพ้ืนท่ียานทองหลอ การ 
ทำโรงเรียนดานศิลปะ เราคิดวาจำเปน 
ตองลงทุนเรื ่องงานออกแบบตกแตง 
ภายใน และความสมบูรณของสถานที่ 
เรียน ในขณะเดียวกันตองใหความรูสึก 
อบอุน ทำใหนักเรียนมีความสุข พอธุรกิจ 
ขยายตัว เราจะทำเองท้ังหมดไมได ตอง 
เสริมทีมงานเพิ่มขึ้น ในสวนการบริหาร 
งาน แอดมิน” คุณปุย อริยา กลาว
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การแบ่งหน้าที่ภายใน 
ครอบครัวอย่างลงตัว

ดวยความสามารถที ่โดดเดนใน 
ฐานะด็อกเตอรทางดานไวโอลินคนแรก 
ของประเทศไทย และดีกรีประสบการณ 
การใชชีวิตในตางประเทศถึง 18 ป 
ดร.ทวีเวท ศรีณรงค จึงถูกวางตัวให 
เปนนักคิด นักวางแผน ทำหนาที่วาง 
หลักสูตรการเรียน การสอน นอกจาก 
การลงมือสอนเองแลว โดยมีขอแมวา 
ผูที่จะเรียนกับ ดร.ทวีเวท ตองผาน 
เกณฑการคัดเลือกแลวเทานั้น จึงจะ 
มีโอกาสไดเรียน นอกจากนี้ดร.ทวีเวท 
ยังเปนเจาของไอเดียการจัด Music 
Camp การเรียนการสอนนอกสถานที่ 
ในบรรยากาศท่ีหลากหลายท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ โดยมุงเสริมและพัฒนา 
ทักษะทางดานดนตรีใหแกนักเรียนเปน 
เวทีการแสดงออก และอบรมการปรับตัว 
ระหวางกันภายในกลุม ขณะเดียวกัน 
ทำใหนักเรียนมีความสุขในการแสดง
ออก ซึ่งปจจุบันการจัด Music Camp 
ไดจัดขึ้นเปนครั้งที ่7 และประสบความ 
สำเร็จเปนอยางดีโดยตลอด โดยเฉพาะ 
กิจกรรมแคมปในตางประเทศ ดร.ทวีเวท 
จะถนัดเปนพิเศษ โดยไดมีการชักชวน 
นักดนตรีระดับแถวหนา เขารวมแชร 
ความรู และแลกเปลี่ยนความสามารถ 
ทางดานดนตรีระหวางกัน สวนหนาที่ 
ประสานงานดาน Logistic จะเปนหนาท่ี 
ของพี่นองสองสาว คุณปาน กัญภัส 
และคุณปุย อริยา เปนผูติดตอประสาน 
งานเองทั้งหมด

เป้าหมายในอนาคต 
ของธุรกิจครอบครัว 
VIEMUS

ดร.ทวีเวท มองวา หากสภาพ 
เศรษฐกิจเอื้อ และธุรกิจเปนไปดวยดี 
ประกอบกับการเปดประชาคมอาเซียน  
AEC จึงไดวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจดนตรี 
ในลักษณะการหา Affiliate หรือ 
Partner ในประเทศเพื่อนบาน โดย 
เจาะกลุมจาก Connection ที่มีอยู 
เปนหลัก ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการศึกษา 
ความเปนไปไดในประเทศที่เหมาะสม 
ในขณะเดียวกันกิจกรรม Music Camp 
จะเปนสวนสำคัญในการมองหาตลาด
ท่ีเหมาะสมจากการแลกเปล่ียนนักเรียน 
และความสนใจ เชน ในญี่ปุน เปนตน 
สำหรับการตั ้งเปาหมายทางธุรกิจใน 
อนาคต ภายใน 5 ปวา จะเพิ่มจำนวน 
นักเรียนใหถึง 1,000 คน และจะขยาย 
ขนาดเปนโรงเรียนสอนดนตรีแบบ Full 
time โดยนักเรียนจะไดรับ Degree 

จากการเรียนที่ VIEMUS อีกดวย สวน 
เสนทางของ VIETRIO ก็จะยังคงเดิน 
หนาตอไปบนเสนทางสายศิลปน ควบคู 
กับธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิค 
VIEMUS เพราะทั้งสองหนาที่เปนสวน 
เสริมซึ ่งกันและกันจนยากที ่จะแยก 
ออกจากกัน

ถึงแมวา การทำธุรกิจครอบครัว 
จะไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป 
แตสำหรับธุรกิจครอบครัวศรีณรงคมี
ความพิเศษตรงท่ี สมาชิกทุกคนมีดนตรี 
ในหัวใจ ทุกการเดินไป จึงเต็มไปดวย 
สีสัน และจังหวะ โดยมีความสุขเปน 
เปาหมาย และพรอมแบงปนความสุข 
ใหแกทุกคน แนวคิดการทำธุรกิจที่ด ี
หากทำแลวมีความสุข ความสำเร็จ 
ก็นาจะอยูไมไกลเกินเอื้อม ถึงวันนั้น 
จุดขาย “Music Family” อาจจะ 
เล็กไป จนตองขยายเปน “Music 
Community” ในเร็ววัน
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จ

ธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (ตอนจบ)

จากตอนที ่แล วท ี ่ผมได  
นำเสนอเรื ่องโครงสราง 
ธรรมนูญครอบครัว วาการ 

รางธรรมนูญครอบครัวควรมีอยางนอย 
5 องคประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค 
รวมของครอบครัว ซึ่งหมายถึงพันธกิจ 
คานิยม วิสัยทัศน 2) สิทธิการครอบครอง 
หุน 3) สิทธิของสมาชิกครอบครัว 4) 
การกำกับดูแลธุรกิจ และ 5) เบ็ดเตล็ด 
ซึ่งอาจหมายถึงหัวขอวิธีการปองกันขอ 
ขัดแยง หรือ หัวขอการรักษาความลับ: 
องคความรู ทักษะความชำนาญที่เปน 
ความลับเฉพาะถายทอดจากรุ นสู รุ น 
ซ่ึงจะอยูในหมวดเบ็ดเตล็ด และผมไดนำ 
ตัวอยางธรรมนูญครอบครัวของตระกูล 
MOGI (โมกิ) บริษัทผลิตซีอิ๊ว ที่รูจัก 
กันดีในนาม คิโคแมน (Kikkoman) มา 
เปนตัวอยางในฉบับท่ีแลว ฉบับน้ีผมขอ 
มาตอเร่ืองรูปแบบของสถาบันครอบครัว 
และการจัดตั ้งคณะกรรมการทำงาน 
ครอบครัว

รูปแบบของสถาบัน
ครอบครัวและการจัดต้ัง
คณะกรรมการทำงาน
ครอบครัว

สำนักงานครอบครัว (Family 
Office)

และเชื ่อมโยงความสัมพันธระหวาง 
ครอบครัวกับครอบครัว และครอบครัว 
กับธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงคและการจัด 
กิจกรรมตางๆ ของสถาบันครอบครัว 
จะชวยสรางการรับรู เพิ่มความเขาใจ 
ในบทบาทหนาที ่และแนวทางปฏิบัติ 
ใหกับสมาชิกครอบครัวไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม สถาบันครอบครัวมี 
หลากหลายรูปแบบ ธุรกิจครอบครัว 
ที่ตัดสินใจจะจัดตั้งสถาบันครอบครัว 
ควรพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ชวง 
ของวิว ัฒนาการเปลี ่ยนแปลงของ 
ครอบครัว จำนวนสมาชิกครอบครัว 
และระดับการมีสวนรวมของสมาชิก 
ครอบครัวในธุรกิจ รูปแบบของสถาบัน 
ครอบครัวสามารถจะแบงได ดังนี้

โครงสรางของท่ีประชุมครอบครัว 
/สภาครอบครัวจะมีลักษณะคลายกับ 
โครงสรางของธุรกิจ คือ มีประธานสูงสุด 
คณะกรรมการแตละฝาย เลขาธิการ และ 
ที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี 
ในการกำหนดนโยบาย ขอตกลงตางๆ 
การกำกับดูแล รวมถึงการตัดสินใจที่ 
สำคัญทั้งในครอบครัวและธุรกิจ โดย 
คณะกรรมการทุกชุดตองไดรับความ 
เห็นชอบและไดรับการแตงต้ังจากประธาน 
ที ่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว 
ซ่ึงคณะกรรมการแตละชุดประกอบดวย 

â´Â

¤³º´Õ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �ÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ครอบคร ัวท ี ่ม ีขนาดใหญและ 
ธุรกิจมีความมั่งคั่งมีความจำเปนตอง 
มีสำนักงานครอบครัว เปนศูนยกลาง 
การบริหารงานตางๆ โดยมีสภาครอบครัว 
เปนผูจัดระบบ ระเบียบ และควบคุม 
ดูแลงาน ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
สำนักงานครอบครัว เพื่อดูแลจัดสรร 
ผลประโยชนทางการเงิน การจัดการ 
ดานภาษ ีการประกัน การวางแผนการ 
ลงทุนและแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รวมถึงการใหคำปรึกษาดานอาชีพและ 
หัวขออื่นๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสนใจ 
ลักษณะการดำเนินงานภายในสำนักงาน 
ครอบครัวจะแยกออกจากธุรกิจ โดย 
จะมีผู เชี ่ยวชาญเปนผู กำกับดูแลใน 
เรื่องตางๆ ทั้งการลงทุน การจัดการ 
ภาษี การประกัน การวางแผนทางการเงิน 
และการทำธุรกรรมภายในครอบครัว 
เชน การจัดการมรดกที่ เปนตัวเงิน 
ที่ดิน และอาจรวมถึงหุนในบริษัทของ 
ครอบครัว เปนตน

สถาบันครอบครัว (Family 
Institution)

สถาบันครอบครัว เปนการจัด 
โครงสราง คณะกรรมการและสมาชิก 
การดำเนินงาน และกิจกรรมตางๆ เพื่อ 
เสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว 
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สมาชิกครอบครัว และผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก จำนวนกรรมการแตละชุด 
ข ึ ้นอย ู ก ับขนาดความซ ับซ อนของ 
ครอบครัว รวมถึงธุรกิจ คณะกรรมการ 
แตละชุดจะมีวาระตามขอกำหนด และ 
อาจใหมีการหมุนเวียนกรรมการได โดย 
ที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว จะ 
ประกอบดวยคณะกรรมการหลักๆ ที่ 
สำคัญ ไดแก

คณะกรรมการวางแผนสืบทอด
ธุรกิจครอบครัว

คณะกรรมการวางแผนสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว จัดตั้งขึ้นเพื่อใหกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจเกิดความโปรงใส และ 
ยุติธรรม โดยมีหนาที่วางแผนและจัด 
ทำแผนการสืบทอดธุรกิจเสนอตอที ่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพื่อ 
ขอความเห็นชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถูกเลือกใหเปน 
ผูสืบทอดธุรกิจไมพรอมท่ีจะรับตำแหนง 
คณะกรรมการชุดนี ้สามารถสรรหา 
บุคคลอื่นจากสมาชิกในครอบครัวหรือ 
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถเปน 
มืออาชีพ เขามาดำรงตำแหนงแทน 
จนกวาผูที่ถูกคัดเลือกนั้นมีความพรอม 
ที่จะรับตำแหนง

คณะกรรมการบริหารทรัพยสิน
และการลงทุน

คณะกรรมการบริหารทรัพยสิน
และการลงทุน มีหนาที่ดูแลการดำเนิน 
ธุรก ิจและการลงทุนของครอบครัว 
บันทึกรายการทรัพยสินตางๆ และการ 
ซื้อขายหุนของครอบครัว พิจารณา 
กล่ันกรองการลงทุน และการซ้ือขายหุน 
เพื่อเสนอตอที่ประชุมครอบครัว/สภา 
ครอบครัวใหความเห็นชอบ  และมีการ 

รายงานทรัพยสินและการดำเนินงาน 
ตางๆ ประจำปตอที่ประชุมครอบครัว/ 
สภาครอบครัว รวมถึงทำการตรวจสอบ 
รายการทรัพยสินตางๆ ของครอบครัว 

คณะกรรมการจัดสรรสวัสดิการ 
ของครอบครัว

คณะกรรมการจัดสรรสวัสดิกาของ 

ครอบครัว ไดรับการดูแลโดยที่ประชุม 
ครอบครัว/สภาครอบครัวใหจ ัดตั ้ง 
ทรัพยสินสวนกลาง ซึ่งโดยสวนใหญ 
ไดมาจากการแบงผลกำไรของบริษัท 
คณะกรรมการชุดนี ้ม ีหนาที ่กำหนด 
คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการ และ 
หลักเกณฑวิธ ีการใหสวัสดิการดวย 
ความยุติธรรม จัดทำงบประมาณดาน 
สวัสดิการ รวมถึงรายงานประจำปให 
แกสมาชิกครอบครัวไดรับทราบ 

คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ
คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ 

เปรียบเสมือนศูนยกลางเก็บรวบรวม 
ขอมูลของสมาชิกครอบครัว  มีหนาที่ 

ประชาส ัมพ ันธ ข อม ูลข าวสารของ 
ครอบครัว และจัดกิจกรรมสันทนาการ 
ตางๆ เชน จัดกิจกรรมทองเท่ียวประจำป 
จัดสังสรรคตามเทศกาลตางๆ จัดใหมี 
การรับประทานอาหารรวมกันทุกเดือน 
เปนตน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ 
สรางการสื ่อสารและการรับรู ภายใน 
ครอบครัว และสรางความสัมพันธที่ดี 

จากการทำกิจกรรมรวมกัน นอกจากนี ้
หากมีขอขัดแยงเกิดขึ้นระหวางสมาชิก 
ในครอบครัว คณะกรรมการชุดน้ีจะเปน 
คนกลางที ่ชวยประสานเพื ่อลดความ 
ขัดแยงและใหสมาชิกครอบครัวสามารถ 
ตกลงกันได

นอกจากนี้ ที่ประชุมครอบครัว/ 
สภาครอบครัว อาจจำเปนตองมีคณะ 
กรรมการหลากหลายชุด เพื่อใหดูแล 
ผลประโยชนของครอบครัวใหครอบคลุม 
ทั่วถึง อาทิ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล: คณะกรรมการชุดนี ้มีหนาที่ 
พัฒนาความรูความสามารถใหสมาชิก

ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่และธุรกิจมีความมั่งคั่ง 
มีความจำเป็นต้องมีสำนักงานครอบครัว เป็น 
ศูนย์กลางการบริหารงานต่างๆ โดยมีสภาครอบครัว 
เป็นผู้จัดระบบ ระเบียบ และควบคุมดูแลงาน ซึ่ง 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานครอบครัว 
เพื่อดูแลจัดสรรผลประโยชน์ทางการเงิน การ 
จัดการด้านภาษี การประกัน การวางแผนการลงทุน 
และแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้ 
คำปรึกษาด้านอาชีพและหัวข้ออื่น ๆ ที่สมาชิกใน 
ครอบครัวสนใจ
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ครอบครัว รวมถึงพนักงานในองคกร 
เพื ่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยการจัดกิจกรรม 
เสริมความรู หรือพัฒนาทักษะเฉพาะ 
งานในแตละดาน เชน การจัดอบรม 
สัมมนาดานการบัญชีสำหรับสมาชิกใน 
ครอบครัว เพ่ือชวยใหเขาใจและสามารถ 
วิเคราะหงบการเงินของบริษัทได เปนตน

คณะกรรมการวางแผนอาชีพ: 
คณะกรรมการชุดนี ้ทำหนาที ่ในการ 
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานและความ
กาวหนาในอาชีพสำหรับสมาชิกใน 
ครอบครัวที ่สนใจเขารวมธุรกิจของ 
ครอบครัว รวมถึงแนะนำแนวทางการ 
พัฒนาสายอาชีพใหกับผูถือหุน และ 
สมาชิกครอบครัวที่ทำงานใหกับบริษัท 
ของครอบครัว นอกจากนี้ ยังชวยให 
คำปรึกษาเก่ียวกับสายอาชีพท่ีเหมาะสม 
แกสมาชิกครอบครัวท่ีเลือกจะไมทำงาน 
ในบริษัทของครอบครัว 

เปรียบเทียบโครงสรางของการ
กำกับดูแลของครอบครัวและธุรกิจ 
ดังภาพ

คณะกรรมการทำงานครอบครัว 
กอตั ้งขึ ้นมาเพื ่อชวยจัดระเบียบและ 
หมวดหม ู ของความร ับผ ิดชอบใน 
ครอบครัว โดยใหความสำคัญในสวน 
ของเจาของ ซ่ึงเม่ือมองในแผนภาพของ 
การเปรียบเทียบโครงสรางการกำกับ 
ดูแลครอบครัวและธุรกิจ จะเห็นวาเปน 
การแยกปญหาของครอบครัวออก 
จากปญหาของธุรกิจ คณะกรรมการ 
ทำงานครอบครัวจะชวยจัดการใน 
ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี ่ยวกับ 
ครอบครัว  เชน การท่ีมีสมาชิกครอบครัว 
จำนวนมาก หลายรุน โดยในแผนภาพ 
ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปน 
เจาของออกจากธุรกิจ(ซ่ึงบางคร้ังบริหาร 
โดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก)ซึ่ง 
ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดำเนิน 
งานโดยมาจากสมาชิกของครอบครัว 
และบ ุคคลท ี ่ เช ิญมาจากภายนอก 
อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพ 
ดังกลาวจะเหมาะกับทุกครอบครัว 
แตละครอบครัวตองมีการออกแบบ 
โครงสรางและกำหนดการควบคุมที ่ 
เหมาะสมกับความตองการของสมาชิก 
ในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปใน 

ครอบครัวของตนเอง 
ธรรมนูญครอบครัว เปนการกำหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของ 
ธุรกิจครอบครัว เชน สภาครอบครัว 
แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุน 
ครอบครัว ซ่ึงเปนกฎกติกาหรือขอตกลง 
รวมกันที่สมาชิกในครอบครัวยอมรับ 
และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และมี 
การจัดตั้งสถาบันครอบครัวในรูปแบบ 
ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 
กำกับดูแลจัดการเรื ่องของครอบครัว 
ใหเปนไปตามธรรมนูญครอบครัว ถึง 
แมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมี 
การจัดทำธรรมนูญครอบครัวอยางเปน 
ทางการ แตจะมีการต้ังกฎและธรรมเนียม 
ท่ีกำหนดสิทธิหนาท่ี และความคาดหวัง 
ของสมาชิกครอบครัว รวมถึงนโยบาย 
ตางๆ ในการกำกับดูแลธุรกิจ อยางไร 
ก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้น 
จำเปนตองมีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว 
โดยเขียนเปนลายลักษณอักษรและจัด 
ต้ังที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว 
อยางเปนทางการ เพื่อการกำกับดูแล 
รวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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แมจะเปนประเทศเนื้อหอมที่ใคร ๆ ก็ 
อยากตบเทาเขามาลงทุนในตอนนี ้แตในอีก 
มุมหนึ่ง ‘เมียนมา’ ก็ยังมีจุดดอยเรื่องระบบ 
สาธารณูปโภคพื ้นฐานที ่ย ังไมแข็งแกรง 
มากนัก หนึ่งในนั้นคือปญหาดานการเขาถึง 
การดูแลสาธารณสุข ข้ันพ้ืนฐานในการรักษา 
โรค โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการเติบโตของ 
สังคมผูสูงอายุในเมียนมาคือสาเหตุหนึ่งที่ 
ทำใหมีอัตราของประชากรที ่ตาบอดจาก 
การเปนตอกระจกคอนขางสูง เชนเดียวกับ 
ชาวบานในรัฐมอญซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของ 
เมียนมาที่ตองประสบกับปญหานี้มานาน 
หลายปจากการเปนตอกระจก ซึ่งมีสาเหตุ 
มาจากความเสื่อมของเลนสตา และหาก 
ไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีก็มีสิทธิ ์ 
กลายเปนคนที่อยู ในโลกของความมืดไป 
ตลอดชีวิต

วันนี ้นับเปนความโชดดีของชาวรัฐ 
มอญในเมียนมา ที่สำนักงานทรัพยสินสวน 
พระมหากษัตริยไดรวมกับเอสซีจี ซึ่งเปน 
กลุมบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และ 
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) รวม 
เติมเต็มความสุข และเปดโอกาสการมอง 
เห็นใหกับชาวเมียนมาดวยการชวยเหลือ 
ผูปวยโรคตอกระจกในโครงการผาตัดตอ 
กระจก (Sharing a Brighter Vision) 
ชวยเหลือผูปวยที่ยากไรซึ่งไมสามารถเขาถึง 
การรักษาได ดวยการนำคณะจักษุแพทยที ่
มีความเชี่ยวชาญพรอมทั้งอุปกรณที่ทนัสมัย 
จากประเทศไทยเดินทางไปรักษาผูปวยกวา 
200 คน โดยไมคิดคาบริการในเมืองตาง ๆ 
อาทิ เมืองเมาะลำไย เมืองไจมะยอ เมือง 
มูดน เมืองปอง และเมืองชองโซน เพื่อ 
สรางโอกาสใหชาวบานไดมีชีวิตที่สดใส โดย 

เพื ่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน 
ในรัฐมอญมาตั้งแตป 2555 อาทิ โครงการ 
มอบทุนการศึกษา SCG Sharing the 
Dream ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย รวมถึง 
โครงการผาตัดตอกระจกในครั้งนี้ดวย นับ 
ไดวาเปนอีกหน่ึงบทบาทของการเปนพลเมือง 
ที่ดี ในสังคมของเมียนมา และเปนตนแบบ 
ของการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทาง 
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง

ดานโรงพยาบาลบานแพว (องคการ 
มหาชน) ซึ่งแนนอนวาหลายคนรูจักและ 
คุนชื่อเปนอยางดีในฐานะที่มีชื่อเสียง เปน 
ที่ยอมรับดานการผาตัดตอกระจกเคลื่อนที ่
ทั้งดวยเครื่องมือที่ทันสมัย และคณะจักษุ 
แพทยที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการนำของ 
นพ.ณรงคศักดิ ์อังคะสุวพลา ประธานคณะ 
กรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว โครงการ 
นี้ไดกลายเปนอีกหนึ่งความมุงมั่นของคน 
สาธารณสุขที่เขามาเติมเต็มแสงสวางใหกับ 
สังคมที ่ไมไดมีเสนแบงเขตแดนระหวาง 
ประเทศเปนขอจำกัด และนับเปนความ 
รวมมือระหวางประเทศครั ้งสำคัญที่ชวย 
ตอกย้ำถึงความเอาใจใสของภาครัฐและ 
เอกชนตอคุณภาพชีวิตในอีกมุมหนึ่งของ 
สังคมอาเซียน ที่นับจากนี้จะเปนบานหลัง 
ใหญที่มีผูคนอาศัยอยูกวา 600 ลานคน 
และเปนบานที่เราจะไดรวมกันสรางรอยยิ้ม 
แหงความสดใสไปดวยกัน

คุณวรรณวิมล ศุภประเสริฐ รองผูอำนวยการ 
สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยได 
เลาถึงความมุงมั่นในการทำโครงการโดยมี 
เปาหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว 
เมียนมาใหดียิ ่งขึ ้นเชนเดียวคนไทยและ 
ประเทศเพื่อนบาน

“โครงการนี้ชวยใหผูปวยสามารถมอง 
เห็นและดำเนินชีวิตประจำวันได โดยไมเปน 
ภาระกับผูอื่น มีขวัญกำลังใจที่จะใชความรู 
ความสามารถของตนดำเนินชีวิตอยางมี 
ความสุข นอกจากนั้น สำนักงานทรัพยสิน 
สวนพระมหากษัตริยและโรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) เคยรวมกันจัดโครงการนี ้
ในพ้ืนท่ีตาง ๆ  ของประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบาน ไดแก ภูฏาน ถือเปนการกระชับ 
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและ 
ประเทศตาง ๆ ใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น”

สำหรับ เอสซีจี ซึ่งเปนบริษัทชั้นนำ 
ในภูมิภาคอาเซียน ปจจุบันกำลังตั้งโรงงาน 
ปูนซีเมนตแหงแรกในเมียนมา นอกจาก 
บทบาทของการทำธุรกิจแลว เอสซีจียังมุงม่ัน 
พัฒนาชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น โดย คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  
ผูอำนวยการสำนักงานสื่อสารองคกรเอสซีจี 
ไดเลาวาเอสซีจีไดดำเนินกิจกรรมสังคม 

ทาน อ ูโอม เมี๊ยะ (ที ่5 จากซาย) มุขมนตรีมอญ ทานพิษณ ุสุวรรณะชฏ (กลาง) เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงยางกุง 
คุณวรรณวิมล ศุภประเสริฐ (ที่ 7 จากซาย) รองผูอำนวยการสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา (ที่ 9 จากซาย) คุณชนะ ภูมี (ที่ 4 จากซาย) Country Director-Myanmar เอสซีจี 
คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่ 8 จากซาย) ผูอำนวยการสำนักงานสื่อสารองคกร เอสซีจี

เปดโอกาส เปดแสงสวาง 
ดวยความหวงใยที่ไรพรมแดน
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ทำความรู้จักให้มากขึ้น
คุณนิติภูมิ หรือ คุณอารม เปน 

บุตรชายคนโต ของครอบครัว เจริญ 
ศรีสัมพันธ พื้นเพเปนชาวสุพรรณบุรี 
แตตอมาไดยายมาอยูที่ จ.อางทอง 
และไดทำธุรกิจเมล็ดพันธุ และเคมี 
เกษตร เปนรานตึกแถว 5 คูหา ในชื่อ 
รานศรแดง รานคาปลีกและสง  ในป 
2549 ไดยายมาอยูริมถนนสายเอเชีย 
กอตั้งเปนบริษัท 108 Technofarm 
จำกัด ศูนยจำหนายเมล็ดพันธุพืชและ 
เคม ีทางการเกษตรที ่ ใหญท ี ่ ส ุด ใน 
ประเทศไทย คุณอารมจบการศึกษา 
ขั้นสูงจาก มหาวิทยาลัย แมโจ 
จ.เชียงใหม สาขาพืชศาสตร จากแรง 
ขับดันของคุณพอที่ชวยเลือกสาขาที่ 
เรียน ทำใหคิดวายังไงก็คงตองกลับมา 
ทำงานที่บาน เลยเรียนแบบสบายๆ 
ไมเครียด แตเริ่มเครียดตอนที่ผลการ 
เรียนเกรด 2.1 ที่เดาไดวาจะเกิดอะไร 
ขึ้นถาคุณพอรู ... กลายเปนจุดเปลี่ยน 
ทางดานการเรียน จนทำลายสถิติ ดวย 
GPA 3.4 เกียรตินิยม ตามมาดวย GPA 
Top Form 4.00 ปริญญาโท ที่ 

พ

นิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์
ประธาน YEC เมล็ดพันธุ์ใหม่ แห่งเมืองอ่างทอง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเกษตร 
สาขาพืชสวน ซ่ึงถือเปนชัยชนะแรกใน 
ชีวิต ที่สามารถพิชิตใจตัวเองไดสำเร็จ

การเข้าทำงานธุรกิจ 
ของครอบครัว
ใครว่า ง่าย?

เน ื ่องจากธุรก ิจของครอบครัว 
108 Technofarm เปนธุรกิจที่ใชเงิน 
ลงทุนกวา 30 ลานบาท และยอดขาย 
ตอปถึง 400 ลานบาท มีจำนวนสาขา 
ทั่วประเทศเกือบ 30 แหง และดวย 
วิสัยทัศนของคุณพอที่กำหนดใหธุรกิจ 
แหงนี้เปนศูนยกลางสินคาเมล็ดพันธุ 
และเคมีการเกษตรทั ้งปลีกและสงที ่ 
ใหญท ี ่ส ุดในประเทศไทย ดังน ั ้น 
หลังจากเรียนจบปริญญาโท คุณอารม 
ก็ยังไมไดเขาทำงานงายๆ ยังตองสอบ 
เปนนักเรียนแลกเปลี ่ยนไปเรียนตอ 
ดานการตัดตอพันธุกรรม GMO ที่ 
ประเทศญี่ปุน 1 ป และตองเขาฝก 
งานที่บริษัท อีสท เวสต ซีด จำกัด 
ผูจัดจำหนายเมล็ดพันธุพืชระดับโลก 
ท่ีบริษัทเปนลูกคา ท่ีน่ีคุณอารมไดเรียนรู 
ไดประสบการณการบริหารที่เปนระบบ 
พบวาหากใชระบบนำคน จะทำให 
เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจรุดหนา 
เร็วกวาระบบเถาแก ฝกงานจบก็ยัง 
ตองหาประสบการณดานการบริหาร 
งานตอ กับโครงการตางๆ เชน 
CPARM (Advanced retail man-
agement) ของ สถาบันปญญาภิวัฒน 
และ The leadership ของกรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม หรือ แมกระท้ังหลักสูตร 
SEED (Sufficient Economy Enter-
prise Development) หลักสูตร 
นักธุรกิจรุนใหมหัวใจพอเพียง ของ 
หอการคาไทย กวาจะไดเขาเริ่มงาน 
ในตำแหนงผูจัดการทั่วไป ที่บริษัท 
108 Technofarm จำกัด 

“กอนเขารับตำแหนงที ่108 มีอีก 

ชวงหนึ่งที่คุณพอสงผมไปพิสูจนตัวเอง 
กอน โดยใหหนังสือมาอาน 1 เลมชื่อ 
คัมภีรนักขาย ติดมือมาใชบริหารงาน 
ที่รานศรแดง รานเดิมในเมืองอางทอง 
โจทยคือ ทำไงก็ไดใหมียอดขายเพิ่มขึ้น 
จาก 22 ลานบาทตอป จากจำนวน 
ลูกคา 120 ราย ดวยพนักงานเดิม 5-6 

คนที่พอทิ้งไวให กับราน 5 คูหา ผม 
ไดใชเวลาลองผิดลองถูกอยู ชวงหนึ ่ง 
เพื่อบริหารงาน ระหวางน้ันมีพนักงาน 
ลาออก รับสมัครใหมแทบทุกเดือน จน 
ในท่ีสุดส่ิงท่ีพิสูจนวา แนวคิดการบริหาร 
ของผมใชได คือ ปแรกที่ผมเขาบริหาร 
งาน ผมทำยอดขายเพิ่มขึ้นเปน 32 
ลาน และ 42 ลานในปถัดมา และลาสุด 
คือ 52 ลานบาท ดวยจำนวนลูกคา 
250 – 300 ราย จนปจจุบันคุณพอ 
ยกรานนี้ใหผมไดดูแลเลย ชวงที่ผม 
ทำได 1 ป คุณพอก็ใหเขาทำงานที่ 
ออฟฟศ 108 ได”

กับบทบาทผู้จัดการท่ัวไป 
กับความใหม่ที่นำมาใช้ 
ในธุรกิจของพ่อ

ท่ี 108 Technofarm คุณอารมได 
ทำหนาที่เปนคนกลางระหวางพนักงาน 
ประจำและคุณพอ เปนคนเติมเต็ม 
ชองวางระหวางท้ังสองฝาย ดูแลบริหาร 
สาขาทั้งหมด 25 สาขาทั่วประเทศ ซึ่ง 

มีสัดสวน 60 : 40 คือ สาขาที่ลงทุนเอง 
กับสาขารวมทุน ซ่ึงมีท้ังบุคคลภายนอก 
และตลาดคาสงเจาของพ้ืนท่ี อาทิ ตลาด 
คาสงพืชผักรายใหญ อยางตลาดสี่มุม 
เมือง หรือตลาดไท เปนตน ลักษณะ 
ของสาขาจะเปนหนารานขายสินคาที่ 
บริษัทเปนคัวแทนจำหนาย 80% และ 

สินคาที่ผลิตเอง (house brand) 20% 
สวนใหญเปนสินคาประเภทเมล็ดพันธุ 
พืช โฮรโมนพืช อาหารเสริมพืช และ 
อุปกรณการเกษตร

แนวคิด 
และวิธีการบริหารงาน

จากเดิมที ่ม ักจะมีป ญหาเร ื ่อง 
การสต็อกสินคา คุณอารมไดนำระบบ 
ITเขามาบริหารจัดการ วิเคราะหสินคา 
และเลือกสินคาที่ลูกคาตองการจริงๆ 
พวก High Demand เมื่อไดรับสินคา 
เขามาก็จะเรงระบายออกไปยังลูกคา 
เพื่อทำใหสินคาคางสต็อกใหนอยที่สุด 
และพัฒนาตลาดออนไลนผานระบบ 
มือถือ smart phone เพื่อเขาถึง 
ลูกคาทุกกลุม ไมวาจะเปนสาขา รานคา 
รายยอย และเกษตรกร เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหล ูกคาสั ่งส ินคาตรง 
มายังบริษัท และจัดสงดวยความรวดเร็ว 
ผานระบบ นอกจากนี้ยังไดพัฒนา 
เว็บไซดเพื่อเปนสื่อกลางระหวางบริษัท 

หลังจากทำงานจนเป็นท่ียอมรับของคุณพ่อแล้ว 
ในฐานะท่ีท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัด 
อ่างทอง ติดต่อกัน 3 สมัย ท่านได้ชักชวนผม 
ให้ไปช่วยงานท่ีหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
ทางหอการค้าได้สนับสนุนให้นักบริหารรุ่นใหม่ท่ี 
เข้ามาช่วยงาน ซ่ึงขณะน้ันมีอยู่ 6 คน เม่ือได้รับ 
แต่งต้ังให้เป็นประธาน YEC คนแรก ความท้าทาย 
แรกก็เกิดข้ึน
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กับ ลูกคา เพื่อชวยลดปญหาสินคาขาด 
ตลาด การเก็บขอมูล Database กลุม 
ลูกคาอยางเปนระบบ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ 
ในการทำการตลาดเชิงรุก และเปนท่ีมา 
ของการทำระบบบัตรสมาชิก เพ่ือขยาย 
ฐานลูกคา และการทำตลาดในอนาคต 
วางแผนป 2560 เตรียมบุกตลาด AEC 
เต็มตัว

“นอกจากการบริหารงานสาขา 
แลว ทางดานการตลาดผมวางแผนจะ 
ขยายผลิตภัณฑภายใตแบรนดของ 
ตัวเอง และผลิตเองอีกหลายแบรนด 
เพ่ือจับตลาดทุกระดับ ตอนน้ีอยูระหวาง 
กอสรางโรงงาน คาดวา จะเริ่มเดิน 
เครื่องผลิตไดปลายปนี้ ตองเขาใจวา 
การเปนดีลเลอร มารจิ้นคอนขางนอย 
ถาผลิตไดเองสัดสวนมารจิ ้นจะดีขึ ้น 
โดยจะเลือกผลิตสินคาบางประเภท 
เทาน้ัน ท่ีไมกระทบตอการเปนดีลเลอร 
ที่ทำกันมานาน”

บทบาทใหม่ในฐานะ 
ประธาน YEC อ่างทอง

หลังจากทำงานจนเปนที่ยอมรับ
ของคุณพอแลว ในฐานะที่ทานเปน 
ประธานหอการคาจ ังหว ัดอ างทอง 
ติดตอกัน 3 สมัย ทานไดชักชวนผมให 
ไปชวยงานที่หอการคาจังหวัดอางทอง 
ทางหอการคาไดสนับสนุนใหนักบริหาร 
รุนใหมท่ีเขามาชวยงาน ซ่ึงขณะน้ันมีอยู 
6 คน เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนประธาน 
YEC คนแรก ความทาทายแรกก็เกิดข้ึน  
เพราะไมไดเปนคนอางทองโดยกำเนิด 

และไมไดอยูตลอด ตองไปเรียนหลายที ่
ทำใหรูจักคนไมเยอะ จึงใชวิธีเคาะประตู 
เชิญชวนทายาทหอการคา จนไดสมาชิก 
60 ราย แตมาประชุมจริงเพียง 15 ราย 
จึงตองเปลี่ยนเปาหมายไปหาสมาชิก 
จากกลุมเพ่ือนๆ จนไดกลุมสมาชิก active 
อยูที่ 20 คน นั่นคือ ภารกิจแรกในการ 
จัดต ั ้งท ีมเพ ื ่อเข าร วมประชุมใหญ 
ภารกิจที่ 2 คือ การกำหนดโครงการ 
หลัก เน่ืองจากคุณอารมมีประสบการณ 
ดานการเกษตร และชาวอางทองสวนใหญ 
เปนเกษตรกร จึงพุงเปาไปที่การสราง 
โครงการเพ่ือทำใหเกษตรกรกินดีอยูดี มี 
ชีวิตท่ีดีข้ึน เปนท่ีมาของโครงการ “เกษตร 
นวัตกรรม”

โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อลดความ 
เหลื่อมล้ำของเกษตรกรใน จ.อางทอง 
ใหมีรายไดที่มั่นคงขึ้น จึงเปนที่มาของ 
การเขียนโครงการเพื่อเสนอใหภาครัฐ 
ลงทุนสร างโรงเร ือนปลูกพืชผ ักให  
เกษตรกร ในโครงการ 3 ป 2555-2557 

1. ป 2555 ของบประมาณ 2.5 
ลานบาท สรางโรงเรือน จำนวน 50 
แหง

2. ป 2556 ของบประมาณ 6.5 
ลานบาท สรางโรงเรือน จำนวน 100 
แหง

3. ป 2557 ของบประมาณ 17 
ลานบาท สรางโรงเรือน จำนวน 300 
แหง

ซึ ่งป จจุบ ันโครงการไดร ับการ 
อนุมัติ จนทำใหเกษตรกรชาว จ.อางทอง 
มีโรงเรือนสำหรับปลูกพืชผักแลวถึง 

450 แหง โดยพืชผักสวนใหญที่ปลูก 
เปนผักสลัด และเมลอน และขณะนี้อยู 
ระหวางการของบประมาณเพิ่มอีก 18 
ลานบาท เพื่อสรางโรงตัดแตงผลผลิตที่ 
ไดมาตรฐาน GMP และสรางมาตรฐาน 
ใหแกพืชผักเปนที ่ยอมรับของตลาด 
โดยเมื่อป 2557 ทาง YEC รวมกับ 
หอการคาจังหวัด ไดริเริ่มสรางสหกรณ 
เพื่อใหเกษตรกรเขาเปนสมาชิก โดย 
สหกรณน้ีทำหนาท่ีเติมเต็มเปนท่ีปรึกษา 
ทางการตลาด ชวยหาลูกคาให ไมมี 
การใหกูเงินใดใด ซึ่งถือเปนนวัตกรรม 
ของสหกรณ และสอดคลองกับนโยบาย 
ของหอการคา 1 บริษัท 1 ชุมขน

ผลตอบรับของ 
โครงการ “นวัตกรรม 
การเกษตร”

จากความชวยเหลือเกษตรกรใน
การปลูกพืชผัก ผลไม ที่เปนที่ตองการ 
ของตลาด ไปสูการสรางสหกรณเพื่อ 
ใหคำปรึกษาทางการตลาด ตลอดจน 
การสรางมาตรฐานใหสินคาจากโรงงาน 
ตัดแตง ทำใหเกษตรกรอางทองมีอาชีพ 
เสริมที่เพิ่มขึ้น อยางนอยถึงเดือนละ 
4,000-6,000 บาท และทุกวันน้ีโครงการ 
นี้ ไดรับการบรรจุเปนหนึ่งในนโยบาย 
หล ักในการลดความเหล ี ่อมล ้ำใน 
เกษตรกรท่ัวประเทศของหอการคาไทย

ตองขอชื่นชม แทนเกษตรกรไทย 
ท่ีจะมีความหวังและอนาคตท่ีดีข้ึน และ 
หางไกลความยากจนในเวลาอันใกลนี้
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
E-mail :
เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู  (Address)

ที่อยู  (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั ้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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