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เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�นดำเนินงาน

อยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก







ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดดวงชะตาเศรษฐกิจปแพะ คาดการณวา 
เศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวประมาณ 3.0-5.0% อยางไรขึ้นอยูกับสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและ 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไทยที่เปนรูปธรรม สวนของการสงออกโดยเฉพาะการคาชายแดนและการทองเที่ยว 
ปรับตัวดีขึ้น นโยบายการคลังผานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดอยางดี และภาคการลงทุนของไทยไดมีการปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตอยางไรก็ตาม ชะตาเศรษฐกิจป 2558 นี้ ยังคงมีปจจัยลบดานภาระหนี้ครัวเรือน และราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
สูงขึ้น และราคาพืชผลทางเกษตรชะลอตัวลง 

ฉบับนี้ special report จึงไดนำการคาดการณเศรษฐกิจป 2558 เพื่อใหผูอานไดทราบถึงแนวโนม 
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกอนเขาสูปหนาฟาใหม ฉบับนี้ เริ่มตนดวยคอลัมน People กับบทสัมภาษณ คุณวรภัค 
ธันยาวงษ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย กับการเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม Growing Together  กรุงไทย 
กาวไกลไปกับคุณ  และตอดวยการติดตามเทรนดการสงออกในอาเซียน โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  
และ China focus กับเรื่องคาจางแรงงานขั้นต่ำของจีน โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่องสื่อโทรทัศนกับพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศพมา  
และเรายังนำเรื่องราวของ SMEs มานำเสนออีกเชนเคย คอลัมน Inspire SMEs เรื่อง King Fruits สราง 
คากลวยหอมทอง มีคาดังทองสมชื่อ  กับการเขาสูตลาด Modern Trade ที่สรางยอดขายไดถึง 50 ลานบาท และ 
SMEs competitiveness กับ Moly Care by Car--Lack 68 กับการทำแฟรนไชสขยายไปสูประเทศในอาเซียน 
โดยคุณกฤษฎ กาญจนบัตร และ Family Business ฉบับนี้ พบกับทายาท “มามา” คุณพันธ พะเนียงเวทย 
ผูสานตอธุรกิจ TF Group กับการบริหารงานที่ยึดถือ ‘พอ’ เปน Role model  และ ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
กับกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว Qian Hu Corporation ที่เปนการทำธุรกิจของพี่นองรวมกัน 6 คน  และ YEC 
Update ฉบับนี้ พบกับประธาน YEC จังหวัดขอนแกน คุณกฤษดากร อภิชนตระกูล ประธานหนุมหลอ 
แดนอีสานผูมีแนวคิดสรางสรรค และ เปนนักคิดกิจกรรม CSR อาทิ โครงการ ปนเบี้ย ปนน้ำใจ  และปดทาย 
ดวยเรื่อง 1 ไร 1 แสน โดยคุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ 

ฉบับนี้ครบเครื่องทั้งบทวิเคราะห บทสัมภาษณกรณีศึกษามากมาย และขอมูลของสถานการณเศรษฐกิจป 
2557 และการคาดการณเศรษฐกิจป 2558 ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทาง 
ความคิดใหกับทุกทานคะ สวัสดีปใหมลวงหนาคะ ขอบคุณคะ 

อารดา มหามิตร
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กฤษฎ กาญจนบัตรกฤษฎ กาญจนบัตร
ผูกลา...ผาทางตัน Moly Care by Car--Lack 68

สูการผนึกกำลังแฟรนไชสไทย

กฤษดากร อภิชนตระกูลกฤษดากร อภิชนตระกูล
ประธาน YEC ขอนแกน
นักคิดกิจกรรม CSR

พันธ พะเนียงเวทยพันธ พะเนียงเวทย
นักบริหาร “มามา” รุนใหม ของสุดยอดคุณพอ

“พิพัฒ พะเนียงเวทย”
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ผาดวงเมืองผาดวงเมือง
หลังรัฐทุมงบ 3.6 แสนลานบาทหวังกระตุกเศรษฐกิจ แมทุกสำนักคาดโตต่ำ

ศักยภาพการสงออกศักยภาพการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมไทย
ในตลาดอาเซียน

12

ตลาดทุนไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งธนาคาร 
พาณิชยตองเปนผูนำ และธนาคารทองถิ่นตอง 
เปลี่ยนบทบาทจากรับฝากและปลอยกู มาเปน 

ผูที่หาเงินใหกับลูกคาในรูปแบบตางๆ นี่แหละผม 
จึงตัดสินใจยื่นเขาสมัครเปน กรรมการผูจัดการใหญ 

ธนาคารกรุงไทย  

กอนที่เราจดทะเบียน
ฉันไดวางทุกอยางบนโตะ
และทำทุกอยางโปรงใส
กับพี่นองฉันทั้ง 6 คน
และเมื่อเราจดทะเบียน

ฉันก็ถือวาวันนี้ ฉันมีพี่นองมากกวาพันคน 
และยังคงทำทุกอยางเฉกเชนเดิม

“Thailand-Plus -One”
คือโครงการที่ไทย

จะเปนศูนยกลาง ของการลงทุน
หรือ ประเทศไทยบวกหนึ่ง

ถามาลงทุนกับไทย ก็จะสามารถ 
ผูกพันไปกับประเทศเพื่อนบานไดดวย

หากถามวาเหตุใด
คุณถึงชื่นชม Google

และ Microsoft คำตอบที่ไดคือ
ความสามารถในเปนผูนำนวัตกรรม

ดังนั้นผลลัพธควรวัด
ดวยความสามารถ

ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความ 
ไดเปรียบในภาพรวมที่ลดลง โดยไทยลดลง
จาก 0.040 ในป 2007-2009 เปน 0.019 

สวนอินโดนีเซียลดลงจาก 0.096 ในป 2007-2009
เปน 0.019 เนื่องจากไดรับผลกระทบ 

จากฟลิปปนสที่มีความไดเปรียบในภาพรวมเพิ่มขึ้น  

ในป 2554
มี 24 มณฑล/ มหานคร/

เขตปกครองตนเองที่ประกาศ
เพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ำ

เฉลี่ยรอยละ 22
ลดลงเหลือรอยละ 20.2

ในป 2555 และเหลือรอยละ 17ในป 2556 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วรภัค
ธันยาวงษ์
KTB…Growing Together

ฉ
ฉบับน้ี เรามาเย่ียมธนาคาร 
ของคนไทยเพื ่อคนไทย 
ท่ีมีสัญลักษณนกวายุภักษ 

“ธนาคารกรุงไทย” ซึ่งวันนี้เมื่อเรา 
เดินเขาไปอาคารสำนักงานใหญถนน 
สุขุมวิท ไมเพียงแตลุคท่ีทันสมัยสะดุดตา 
กวาสมัยกอนแลว เรายังพบกับรอยย้ิม 
เปนกันเองตามแบบฉบับวัฒนธรรม

คนไทยจากบุคลากรธนาคารกรุงไทย 
ทีใหการตอนรับอยางดี วันนี้ Thai-
land Economic & Business 
Review เรามีนัดกับ “คุณวรภัค 
ธันยาวงษ” กรรมการผูจัดการใหญ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
นักบริหารวัย 50 ป ที่ประสบการณ 
ทำงานเขาตากรรมการบวกกบัผลงาน 
ที่สรางความสำเร็จใหกับบรรษัทขาม 
ชาติมาตั้งแตวัยสามสิบปลายๆ วันนี ้
เขาไดกาวสูบทบาท CEO ธนาคาร 
กรุงไทย ที่จะมาเปดเผยถึงทิศทาง 
ของธนาคารกรุงไทยในอีก 5 ป 
ขางหนา และเผยวิสัยทัศนใหม (Vision) 
ของธนาคารท่ีวา “Growing Together” 
หรือ “กรุงไทย กาวไกลไปกับคุณ”

รู้จักกับซีอีโอ แห่ง 
ธนาคารกรุงไทย 

หากดูประวัติคุณวรภัค ธันยาวงษ 
เสนทางการทำงานนักบริหารมืออาชีพ 
คนนี้ ตองบอกวาหลากหลายและ 
เต็มไปดวยความทาทาย คุณวรภัคจบ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีดาน Busi-
ness Administration Manage-
ment จาก Oklahoma State Univer-
sity ในป 1986 และไดเรียนตอระดับ 

ปริญญาโท MBA ดานไฟแนนซ ที่ 
University of Missouri สำเร็จในป 
1988 ในปถัดมาเขากลับมาทำงาน 
ใหก ับไอบีเอ ็มสาขาประเทศไทยใน 
ตำแหนง Leasing Specialist ดวย 

ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับตัวเลข
และงบการเง ินทำใหค ุณวรภัคเร ิ ่ม 
ชอบงานดานการเงินมากขึ้น หลังจาก 
ทำงานที่ไอบีเอ็มไดปครึ่ง คุณวรภัค 
ตัดส ินใจลาออกเพื ่อแสวงหาความ 
ทาทายกับ Bank of America สาขา 
ประเทศไทย เริ่มตนดวยเจาหนาที่ดาน 
Corporate Banking และดูเหมือนวา 

โชคจะเขาขางเพราะตั้งแตป 1990 
เปนตนมาเศรษฐกิจไทยเติบโตอยาง 

รวดเร็วสงผลใหธนาคารสัญชาติอเมริกัน 
ขยายตัวอยางตอเนื ่องและดวยฝไม 
ลายมือการบริหาร กอปรกับอุปนิสัย 
ที่รักงานทาทาย จึงไดรับการโปรโมต 
ใหเปน Country Manager ดูแลภาพ 

ตลาดทุนไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งธนาคาร 
พาณิชย์ต้องเป็นผู้นำ และธนาคารท้องถิ่นต้อง 
เปลี่ยนบทบาทจากรับฝากและปล่อยกู้ มาเป็น 
ผู้ที่หาเงินให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ นี่แหละผม 
จึงตัดสินใจยื่นเข้าสมัครเป็น 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  
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เชิงยุทธศาสตรไว 6 เรื่องดวยกัน (Key 
strategic priorities) ไดแก 1) 
การปรับเปลี่ยนโครงสรางพอรตสินเชื่อ 

(Realign loan portfolio) เนนการ 
originate & distribute เพื่อเพิ่ม 
ผลตอบแทนและลดความเสี ่ยงตางๆ 
2) เพิ่มเงินฝาก CASA เพื่อลดตนทุน 
ทางการเงิน 3) เพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม 
จากการ cross sales ท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นในทุกๆ กลุมลูกคา 4) สราง 
Best-in-class functional capabili-
ties เพ่ือการเติบโตท่ีรวดเร็วและย่ังยืน 
5) มุงสูการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเปน paperless organization 
และ 6) กำหนดตำแหนงของ KTB 
ในลักษณะ Performance – driven 
และ Expertise-led organization 

KTB ก้าวไกลสู่ 
ASEAN

กรุงไทยเราไดปรับเปล่ียนวิสัยทัศน 
ใหม (Vision) เปน “Growing 
Together” หรือ กรุงไทย กาวไกล 
ไปกับคุณ ที่สามารถสะทอนความ 
สำคัญการเติบโตของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังหมดไดอยางครบถวน โดยคำวา “คุณ” 
ประกอบดวย 4 กลุม 1) กลุมพนักงาน 
ธนาคาร 2) กลุมลูกคา 3) สังคม 4) 
ผูถือหุน และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
ใหมและมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำพา
องคกรไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน 

สวนเรื่องการเปนผูนำในอาเซียน 

ในอนาคต เราเห็นวา เราจำเปนที่ตอง 
สราง KTB ในประเทศไทยใหเกิดความ 
แข็งแกรงกอน และจะใชโอกาสจาก 

การเปดเสรีน้ี ในการตามไปดูแลลูกคา 
ที่ไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งเนนใน 
เรื่อง Cross border trade และ 
supply chain รวมทั้งเนนการขยาย 
ธุรกิจในกลุมแมน้ำโขงโดยเฉพาะกลุม 
CLMV และประเทศจีนตอนใต เพื่อ 
บรรลุเปาหมายการเปนธนาคารพาณิชย 
ชั้นนำในกลุม GMS

ทิศทางของ KTB ในอีก 
5 ปีข้างหน้า 

กรุงไทยเราวางแผน 7 ป หรือ 3 
summits แบงเปน 3 ระยะ ไดแก 
ระยะแรกเปนการปูพ้ืนฐาน (Strengthen 
foundations) ระยะที่สองเปนการ 
มุงสูการเปนธนาคารพาณิชยชั้นนำใน
ประเทศไทย (Achieve Top tier 
status in Thailand) และระยะที่สาม 
สราง KTB ใหเปนที่ที่คนอยากมา 
ทำงานดวย (Best place to work) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-
2558) การวางพื้นฐานกระบวนการ 
ทำงานตางๆ (Business & Func-
tional Transformation) เชน เรื่อง 
กระบวนการสินเชื่อ การติดตามหนี้ 
และเร่ืองทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุง 
กระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

รวมทั้งหมดดาน corporate bank-
ing เนนการทำตลาด ถือเปนคนไทย 
คนแรกที่ไดรับความไววางใจใหดำรง 
ตำแหนงนี้

ต อมาดวยสถานะทางการเง ิน 
Bank of America ไดลดบทบาทลง 
พนักงานเองก็ถูกลดจำนวนลง สวน 
ทางดานดอยซแบงก ก็เริ่มคึกคักมี 
บทบาทมากขึ้นหลังเปลี่ยนสถานะจาก 
Commercial Bank เปน Invest-
ment Bank คุณวรภัคจึงไมลังเลใจ 
ที่จะตอบรับความทาทายจากผูบริหาร 
ดอยชแบงก  เพราะไดทำงานท่ีไมเพียง 
ดานการตลาดแตตองเขาใจถึงกลไก 
การตลาด เสนทางการทำงานดาน 
ตลาดทุนของเขาจึงเริ่มชัดเจนมากขึ้น 
ตอมาคุณวรภัคไดทำงานกับกลุมธนาคาร 
และบริษัทหลักทรัพยเจพีมอรแกน 
(ประเทศไทย) จำกัด และรองกรรมการ 
ผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจขนาดใหญ 1 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
และ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 
หลักทรัพยฟนันซา จำกัด และประธาน 
เจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟนันซา 
แคปปตอล จำกัด 

จากหลายหลายประสบการณจาก 
หลากหลายองคกร หลายวัฒนธรรม 
และความมุงมั ่นในการพัฒนาสิ่งใหม 
เขาเองมองวา ตลาดทุนไทยยังมีโอกาส 
เติบโตอีกมาก ซึ่งธนาคารพาณิชยตอง 
เปนผูนำ และธนาคารทองถ่ินตองเปล่ียน 
บทบาทจากรับฝากและปลอยกู มาเปน 
ผูที่หาเงินใหกับลูกคาในรูปแบบตางๆ 
นี่แหละผมจึงตัดสินใจยื่นเขาสมัครเปน 
กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย 

บทบาท CEO 
ธนาคารกรุงไทย 
กับปรับเปลี่ยนองค์กร 

แผนงานและกลยุทธของธนาคาร 
กรุงไทยป 2558  เราไดวางวัตถุประสงค 

ธนาคารให้การสนับสนุนธุรกิจ SME ตามนโยบาย 
ภาครัฐที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบ 
SME ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และบริการทางการเงิน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ 
ลงทุนในต่างประเทศ
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• ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-
2561) มุงเปนธนาคารพาณิชยชั้นนำ 
เรงปดชองวางที่มีกับคูแขงจากตัวชี้วัด 
ดานตางๆ ทั้งเรื่องผลิตภัณฑที่ยังมี 
สวนแบงตลาดไมมาก รวมท้ังความสามารถ 
ในการทำกำไรจากโอกาสการเติบโต 
ของธุรกิจใหมๆ และการใชประโยชน 
จากเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนิน 
งานของธนาคาร

• ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-
2563) เปนการใชเวลาไปกับการสราง 
องคกรใหเปนองคกรที่พนักงานอยาก
ทำงานดวย (Best Place to Work) 
และเปนองคกรในลักษณะ Perfor-
mance Driven Organization งาน 
ไดผล คนเปนสุข โดยธนาคารจะมี 
เคร ื ่องช ี ้ว ัดผลงานเพ ื ่อกำหนดผล 
ตอบแทนและกาวหนาอยางชัดเจน 
และเลื่อนขั้นตามผลงานและศักยภาพ 

แตละบุคคลเปนหลัก

KTB กับการสนับสนุน 
SMEs

ธนาคารใหการสนับสนุนธุรกิจ 
SME ตามนโยบายภาครัฐที่มุงเพิ่มขีด 
ความสามารถของผูประกอบ SME ให 
เขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนและบริการทางการเงิน รวมทั้ง 
เพ่ิมโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ  

KTB เรามีโครงการท่ีชวยสนับสนุน 
การเพิ่มมูลคาธุรกิจและเสริมศักยภาพ 
ใหแกลูกคามาอยางตอเน่ือง เชน  โครงการ 
SME Market Day เปนการใหลูกคา 
SME มาออกรานที่ธนาคาร เพื่อสราง 
ยอดขายและประชาส ัมพันธ ธ ุรก ิจ 
โครงการอบรมพัฒนาธุรกิจลูกคา SME 
(Modern Management for SME) 

เพื ่อสนับสนุนความรู เชิงธุรกิจสราง 
เครือขายธุรกิจ (Business Match-
ing) และเตรียมความพรอมเขาสู AEC 
โดยธนาคารไดจัดหลักสูตร KTB MMS 
ตอเนื่องมาตั้งแตป 2551 รวมแลว 9 
รุน และยังมีโครงการอบรมหลักสูตร 
การบร ิหารจ ัดการธ ุ รก ิ จสำหร ับ 
ผูประกอบการใหม 

ฉบับนี้ รูจักกับ CEO กรุงไทย ที่ 
มากดวยความสามารถกับภารกิจนำ 
พาองคกร ขามการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
ตอบโจทยการแขงขันและการเติบโต 
พรอมสรางความแข็งแกรงจากภายใน 
เพื ่อเดินหนาแขงขันสู ตลาดอาเซียน 
กับการบริหารโดยผูนำคนนี ้คุณวรภัค 
ธันยาวงษ กรรมการผูจัดการใหญ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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หลังการฟอรมทีมรัฐบาล 
คสช. สำเร็จ จึงไดเวลา 
เขาสูเวทีโลก เพื่อแสดง 

จุดยืนประเทศไทย และรัฐบาลตอ 
สายตานานาชาติ ผลตอบรับจะเปน 
อยางไร ประเทศไทย ภายใตการนำ 
ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
จะไดรับการยอมรับแคไหน และใน 
AEC ปหนา หรือเดือนหนาที่เรา 
กำลังจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยางจริงจัง ประเทศไทยพรอมหรือยัง 
เรามีพันธมิตรขางเราเพียงพอแคไหน 
เศรษฐกิจปหนาจะเปนอยางไรหลัง 
การเปดตัวสูชาวโลก ผศ.ดร. ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมแลวกับการเปด 
ภาพงานประชุมสุดยอดผูนำ APEC 
สูการประชุมอาเซียน เรามาสงทาย 
ป 2557 และมีความหวังขางหนา 
ในป 2558 ไปดวยกัน

ว่าด้วยการประชุม 
APEC CEO 
SUMMIT 2014 

การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน 
และการรวมมือในกลุม ASIA PACIFIC 
ดานอาเซียน ซึ่งเพิ่งผานไปเมื่อวันที่ 
10-16 พฤศจิกายนนี้ ตอดวยการ 

ประชุม G-20 ของกลุมผูนำประเทศ 
ระหวางวันที่ 15-16 พฤศจิกายนที่ 
ผานมา เปนสัปดาหที่ผูนำของโลกได 
แวะเวียนมาเจอกัน โดยมีผูนำจาก 
ประเทศหลัก ๆ ไดแก สหรัฐ จีน ญี่ปุน 
รวมอยูในทุกรายการการประชุม และ 
เปนการโคจรมาพบกันของผู นำโลก 
อยาง สหรัฐ และ รัสเซีย นับเปนการ 
พบกัน เผชิญหนากันตรงๆ หลังจากที่ 
โลกไดเผชิญปญหาความไมเขาใจกัน 
ของหลายคูมวย อาทิ คูรัสเซีย-ยูเครน 
คูยุโรป-เยอรมัน และคูจีน-ญี่ปุน ใน 
เวที APEC CEO SUMMIT และ G-20 
จึงเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ความคิดเห็น ตลอดจนการไกลเกลี่ย 
ความไมเขาใจระหวางกัน และเปน 
การสะทอนความรวมมือกันในระหวาง 
ประเทศ ASIA PACIFIC และ ASEAN

จีนผงาดศักดา 
ความเป็นผู้นำอาเซียน

ภาพและบทบาทของจีนที่ชัดเจน 
ในงานนี้ คือการแสดงบทบาทสำคัญ 
ในเวทีโลก จากการที่ประธานาธิบดี       
สี จิ้นผิง ของจีนประกาศโครงการที่ 
จีนจะจัดตั ้งกองทุนเสนทางสายไหม 
Silk Road Fund เพื่อกอสรางระบบ 
สาธารณูปโภคพื ้นฐานในภูมิภาคทั ้ง 
ทางถนน ทางรถไฟ เปนเงิน 40,000 

ลาน USD และการลงทุนใน 3 ประเทศ 
เปนเงินถึง 1 ลานลาน USD และยัง 
แสดงความตองการชัดเจนที่จะจัดตั้ง 
AIIB –Asian Infrastructure Invest-
ment Bank การนำเอาธนาคารเพื่อ 
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานแหง 
เอเชีย ซึ่งมีเงินลงทุน 50,000 ลาน 
ลานUSD และจะจัดตั้งสำนักงานใน 
กรุงปกก่ิงออกมาดำเนินการอยางจริงจัง 
จีนไดแสดงความเปนผูนำในการเคลื่อน 
เศรษฐกิจ และเสนอเรื่องเขตการคา 
เสรีแหงเอเชียแปซิฟก FTA – Free 
Trade Area of Asia Pacific ซึ่ง 
เปรียบเสมือนเปนการคานอำนาจกับ
สหรัฐฯ และญี่ปุน

ทางด้านกองทุน 
การเงินระหว่างประเทศ 
IMF และ ADB

เวทีน้ีประเทศไทย ไดจับคูกับ จีน 
และญี่ปุน ชี้ใหเห็นวา จีน และญี่ปุน 
สนใจการลงทุนในประเทศไทย และ 
ไทยไดจับคูเจรจากับกลุมประเทศใน 
เอเชียแปซิฟก ไดพบผูนำตางๆ ของ 
โลก แสดงใหเห็นวา ไทยไดรับการ 
ยอมรับในเวทีนานาชาติ แมวาจะไมได 
เปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ตาม 
แตอยางนอยก็สามารถทำใหนานาชาต ิ
เขาใจสภาวะของประเทศไทยดียิ่งขึ้น 

ทำนายอนาคตไทยสดใสปี 58
หลังปิดฉาก 2 ประชุมยักษ์ APEC – ASEAN

ห
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ซึ่งถือวา งานนี้ประเทศไทยไดสราง 
ภาพลักษณที่ดีในสายตาผูนำประเทศ
ทั่วโลก

อาเซ ียนในเวท ีด านเศรษฐก ิจ 
การคาเสรี จะมีการประชุมระหวาง 
จีน กับ เอเชียแปซิฟก ญี่ปุน กับ 
เอเชียแปซิฟก และอินเดีย กับเอเชีย 
แปซิฟก ซึ่งแสดงใหเห็นวา นานาชาติ 
ตางยอมรับกลุมเอเชียสูง เพราะเอเชีย 
มีเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต และ 
มีความสำคัญตอเวทีโลก ประเทศใน 
เอเชียท่ีไดรับการยอมรับอยางสูง ไดแก 
จีน และญี่ปุน

ไดมีการจับคูการประชุมระหวาง 
รัสเซีย-เอเชีย รัสเซีย-สหรัฐฯ- อินเดีย 
สหรัฐฯ-รัสเซีย ซ่ึงอยูใน อาทิ ASEAN+8, 
ASEAN+6 เปนตน ถึงแมวา สหรัฐฯ 
จะเพ่ิงเขามารวมในการประชุม ASEAN 
ไดเพียง 2 ป เวทีนี้แสดงใหเห็นวา 

ASEAN มีความผูกพันกันในระดับโลก 
แมแตประเทศไทยก็มีการพูดคุยเจรจา 
กับทุกประเภท อาทิ รัสเซีย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน ไทย 
-รัสเซีย ที่มีการพูดคุยนอยที่สุด แต 
ก็ถือวา ไทยมีความผูกพันทางการคา 
มากขึ้น เพราะจีนเองก็ตองการสราง 
เสนทางทางการคา Silk Road มา 
ทางคุนหมิง ผานมาทางไทย ญี่ปุนเอง 
ก็ตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวม 
กับไทย แสดงใหเห็นวา หลายประเทศ 
ยังตองการเช่ือมโยงไทย เขากับอาเซียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “Thailand-Plus 
-One” คือโครงการท่ีไทยจะเปนศูนยกลาง 
ของการลงทุน หรือ ประเทศไทยบวก 
หนึ่ง ถามาลงทุนกับไทย ก็จะสามารถ 
ผูกพันไปกับประเทศเพื่อนบานไดดวย 
อาทิ ลาว พมา มาเลเซีย ซึ่งมีชายแดน 
ติดกับไทย ประเทศที่มาลงทุนจะได 

ขอมูลในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 
ของไทยอีกดวย

อนาคตประเทศไทย 
สดใสในปี 2558

ถือไดวา การประชุมทั้ง 2 เวที 
คือ APEC CEO SUMMIT และการ 
ประชุม ASEAN เปนเวที และเปน 
โอกาสที ่ไทยจะไดสรางภาพลักษณ 
การแลกเปลี่ยนมุมมอง สรางความ 
สัมพันธที่ดีระหวางกัน โดยมีคูเจรจา 
ที่เดนๆ คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลี 
ดังน ั ้นผลพวงและการตอบร ับจาก 
เวทีน้ี นาจะทำใหประเทศไทยในปใหม 
2558 นี้จะมีความสดใสทั้งภาคการ 
ลงทุนจากเวทีอาเซียน และเวทีโลก 
จะเห็นเดนชัดเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของไทย
ต่อเมียนมาร์ สปป ลาว และ
จีน (มณฑลยูนนาน)

ต
ตอนน้ีการขับเคล่ือนการคา 
การลงทุนโดยเฉพาะเพ่ือน 
บานมีความคึกคัก ซึ่ง 

ประเทศหนึ ่งที ่ไดเขามามีบทบาทใน 
กลุมประเทศเพื่อนบาน และตองจับตา 
มองอยางหามคลาดสายตากัน คงไมพน 
ประเทศ “จีน” ที่เขามามีบทบาทใน 
อาเซียนเปนอยางมาก โดยเฉพาะตอ 

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหม ไดแก 
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และ 
เวียดนาม (CLMV) ทั้งดานการคา การ 
ลงทุน ประเทศจีนไมเพียงใหความ 
ช วยเหล ือด านการเง ินเพ ื ่อพ ัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน แตเมื่อพิจารณา 
ดานการคาและการลงทุน บทบาทที่ 
เพ ิ ่มข ึ ้นอย างมากนี ้ก ็ เพ ื ่อต องการ 
แสวงหาทรัพยากรและตลาดใหมๆ 
เพ ื ่ อรองร ับการเจร ิญเต ิบโตทาง 
เศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของจีน 
พรอมไปกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
จีนให เป นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื ่อ 
เชื ่อมตอกับประเทศเพื ่อนบานและ 
เปนประตูการคาสูอาเซียน บทความ 
นี้จึงขอนำประเทศมาเชื่อมตอเพื่อให 
เห็นมุมของการเติบโตของประเทศไทย 

ตอ เมียนมาร สปป ลาว และ จีน 
(มณฑลยูนนาน)

จากผลการศ ึ กษาของศ ู นย  
ยุทธศาสตรและการศึกษาระหวาง 
ประเทศ (Center for Strategic and 
International Studies: CSIS) ซึ่ง 
เปนองคกร Think Tank ของสหรัฐ 
อเมริกา ไดวิเคราะหแนวโนมของอาเซียน 

ในป 2030 ไววา
อาเซ ียนจะม ีขนาดเศรษฐก ิจ 

ประมาณ 6.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
ท้ังน้ี ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 
(The Asian Development Bank : 
ADB) ไดคาดการณไววา ในป 2030 
ประชากรในอาเซียนจะเพิ ่มขึ ้นเปน 

700 ลานคน และอาเซียนจะกลาย 
เปนศูนยกลางของภูมิภาคที ่มีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก  
นอกจากนี้ในป 2030 อาเซียนอาจมี 
วิว ัฒนาการเปนประชาคมอาเซ ียน 
อยางสมบูรณแบบ โดยมีความเปนไป 
ไดวา อาเซียนจะกาวขามการเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเปน 

สหภาพเศรษฐกิจอาเซียน และคาดวา 
ในป 2030 ดังกลาว อาเซียนจะกลาย 

เปนแกนกลางของสถาปตยกรรมของ
ภูมิภาค โดยมีอาเซียนเปนแกน และ 
มีกรอบความรวมมือตางๆ ลอมรอบ 
อาเซียน โดยท่ีอาเซียนไมไดเปนมหาอำนาจ 
ซ่ึงตางจากบทบาทของจีน อินเดีย ญ่ีปุน 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian 
Development Bank : ADB) ได้คาดการณ์ไว้ว่า 
ในปี 2030 ประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 700 
ล้านคน และอาเซียนจะกลายเป็นศูนย์กลางของ 
ภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน
โลก
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รวมท้ังมีทรัพยากรแรธาตุ อัญมณี ปาไม 
และ กาซธรรมชาติทางทะเลอีกมาก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

มีการขยายตัวอยางตอเนื ่องตั ้งแตป 
2010 เฉลี่ยรอยละ 5 

ในป 2553 เมียนมารไดกาวสู 
การปรับเปลี ่ยนทางการเมืองอยางมี 
นัยสำคัญ คือมีการจัดการเลือกตั้ง 
ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2553 มีการเปลี่ยนระบบการบริหาร 
ประเทศ เปนระบบรัฐสภาที่สมาชิก 
มาจากการเลือกต้ัง โดยมีประธานาธิบดี 
เปนประมุขประเทศและหัวหนารัฐบาล 
การพัฒนาทางการเมืองของเมียนมาร
ในทางบวก การกาวเขาสูประชาธิปไตย 
การปฎิรูปกฎหมาย การปลอยตัว 
นักโทษทางการเมือง สงผลใหมีการ 
คาดการณวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เกี่ยวกับ มาตรการตางๆ อาทิ การ 
ยกเลิกหรือผอนคลายการลงโทษทาง 
เศรษฐกิจในประเทศตางๆ ไดแก สหรัฐ 
อเมริกา นอรเวย ออสเตรเลีย สหภาพ 
ยุโรปและแคนาดา ซ่ึงจากมติคณะมนตรี 
ดานการตางประเทศของสหภาพยุโรป 
(EU) มีมติยกเลิกการคว่ำบาตรตอเมียนมาร 
ทั้งหมด ยกเวนดานอาวุธ เปนเวลา 1 
ป ตั้งแตปลายเมษายน ป 2555 
เป ดโอกาสให ประเทศสมาช ิกจาก 
สหภ าพย ุ โ ร ป เข  า ม า ท ำ ก า ร ค  า 
การลงทุน มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการ 
พิจารณาคืนส ิทธ ิพ ิ เศษทางการคา 
(GSP) ใหแกเมียนมาร โดยเฉพาะ 

ในสาขาประมงและสินคาเกษตร อัน 
เปนการเสริมสรางความสามารถการ
แขงขันใหแกเมียนมาร ซึ่งไทยควรหา 

กลยุทธในการขยายโอกาสทางการคา
กับเมียนมารใหมากยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางประเทศเมียนมารกับประเทศ
จีน สองประเทศนี้มีความสัมพันธ 
อยางดีเปนระยะเวลายาวนานตั ้งแต 
กอนเมียนมารเร ิ ่มเปดประเทศในป 
2552 ท้ังเปนตลาดนำเขาท่ีสำคัญ โดย 
มีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นอยางมาก การ 
ลงทุนในโครงการขนาดใหญเพื่อพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน และการใหเงิน 
ชวยเหลือ จนทำใหจีนเปนประเทศที่ 
ลงทุนสะสมมากเปนอันดับ 1 โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการพัฒนาดานพลังงาน โดย 
ไดสัมปทานขุดเจาะกาซธรรมชาติและ 
น้ำมัน และลงทุนสรางทอสงกาซธรรมชาติ 
จากทางตะวันตกเฉียงใตของเมียนมาร 
ที่เมืองเจาพิว รัฐยะไข ถึงมณฑล 
ยูนนาน โดยเปดทำการตั้งแตปลายป 
2556 และไดสรางโรงปนไฟเพื่อให 
ชาวบานไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทั้งนี้ 
รัฐบาลเมียนมารยังไดจัดตั้งใหพื้นที่นี้
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเร่ิมประกาศ 
พัฒนาอยางจริงจังในชวงปลายเดือน
กรกฎาคม 2557 นอกจากนี้ จีนยัง 
ไดพัฒนาพื้นที่ชายแดนทางตอนใตใน
มณฑลยูนนาน โดยกำลังกอสราง 
ทางดวนเชื ่อมตอจากดานรุ ยลี ่ไปถึง 
เมืองคุนหมิง ระยะทางประมาณ 600 

สหรัฐอเมริกา โดยที่มหาอำนาจตางๆ 
จะยอมใหอาเซียนเปนแกนกลางของ
สถาปตยกรรม โดยในป 2030 การ 
เชื ่อมตอทางดานโครงสรางพื ้นฐาน 
โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมขนสงคง 
เปนรูปเปนรางมากขึ้น โดยมีความ 
เปนไดวา จะสามารถขับรถจากกรุง 
จาการตา (อินโดนีเซีย) ไปกรุงปกกิ่ง 
(จีน) หรือ มุมไบ (อินเดีย) ประเทศ 
เมียนมารจะเปนประเทศดาวรุ งของ 
อาเซียน เปนจุดเชื่อมสำคัญระหวาง 
อินเดีย อาเซียน และ จีน ดาน 
การขนสงมีความเปนไปได ที่จะสง 
คอนเทนเนอรที่เมืองดานัง ตอนกลาง 
เวียดนามสงผานระบบรางไปยังฟาก 
ตะวันตกผานประเทศตางๆ ในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต หรือสงตูคอนเทนเนอร 
ดังกลาวดวยรถบรรทุกไปยังภาคเหนือ 
ของเวียดนามเพื่อสงไปยังภาคใตของ
จีน และเปนไปไดวา North-South 
Economic Corridor และ East-
West Economic Corridor จะ 
คืบหนาไปมาก ซ่ึงจะทำใหประเทศไทย 
กลายเปนศูนยกลางทางดานโลจิสติกส 
และการคมนาคมขนสงในภูมิภาค

แนวโน้มการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและ 
โอกาสทางการค้า 
ระหว่างประเทศของ 
ไทยต่อเมียนมาร์ สปป 
ลาว และ จีน 
(มณฑลยูนนาน)

ประเทศเมียนมาร  ซ่ึงเปนประเทศ 
ในกลุมสมาชิกใหม ถือวาเปนประเทศ 
ที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติทั ้งทาง 
บกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณที ่สุด
แหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเปนแหลง 
ท่ีสามารถปลูกพืชเกษตรหลัก เชน ขาว 
ถั่ว ขาวโพด ไดในปริมาณมหาศาล 

อาเซียนจะก้าวข้ามการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนไปเป็นสหภาพเศรษฐกิจอาเซียน และ 
คาดว่าในปี 2030 ดังกล่าว อาเซียนจะกลายเป็น 
แกนกลางของสถาปัตยกรรมของภูมิภาค โดยมี 
อาเซียนเป็นแกน และมีกรอบความร่วมมือต่างๆ 
ล้อมรอบอาเซียน
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กิโลเมตร ซึ่งมีเปาหมายจะสรางแลว 
เสร็จปลายป 2557 เพื่อเปนประตู 
การค าเช ื ่อมก ับทางท ิศเหน ือของ 
เมียนมารที่เมืองมูเซ รัฐฉาน ซึ่ง 
หากสรางแลวเสร็จก็จะเพิ่มมูลคาการ
คาระหวางกันอยางมหาศาล

สปป.ลาว ประเทศไทยมีการทำ 
การคา การลงทุนกับ สปป ลาว มา 
ยาวนาน หากพิจารณาดานการลงทุน 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสนใจของ
ภาคธุรกิจไทยที่มีตอ สปป ลาว ใน 
ระยะยาว หากจัดอันดับแลวไทยเปน 

ประเทศที่เขาไปลงทุนในลาวเปนอันดับ 
ที่ 3 รองจากเวียดนามและจีน ใน 
ขณะที่จีนเปนประเทศที่มีมูลคาลงทุน
สะสมรายใหญที่สุดตั้งแตป 2533 
เปนตนมา โดยในป 2556 จีนเปนคูคา 
รายใหญอันดับ 2 มีมูลคาการคาสูงถึง 
2.74 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
รอยละ 59 จากป 2555 ที่มีมูลคา 
การคา 1.72 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่สูงอยางกาว
กระโดด จีนยังใหความชวยเหลือใน 
หลายดาน เชน พัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานโดยพยายามผลักดันโครงการ

สร างทางรถไฟความเร ็วส ู ง เช ื ่ อม 
สปป.ลาว และจีน การสรางทางดวน 
เชื่อมคุนหมิง - กรุงเทพฯ ที่ผาน 
บริเวณชายแดนจีนและ สปป.ลาว 
การลงท ุนด านอ ุตสาหกรรมเข ื ่อน 
พลังงานไฟฟาและเหมืองแร รวมถึง 
การปลูกพืชพลังงาน 

โอกาสทางการค าท ี ่น  าสนใจ 
สำหรับลาว คือ การกาวเขาสูสมาชิก 
องคการการคาโลก WTO ซึ่งตองมี 
การปรับเปลี่ยนกฎ กติกา ตางๆ ให 
เปนสากล นอกจากนี้รัฐบาลลาวมี 
นโยบาย Renovation Policy หรือใน 
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ภาษาลาว จะแปลวา “หันเปน 
อุตสาหกรรมหันเปนทันสมัย” ซึ่งจะ 
ตองมีการขยายตัวทางการทำธุรกรรม
ตางๆ ซึ่งตองการวัตถุดิบ สินคากึ่ง 
สำเร็จรูปหรือสำเร็จรูปเพื ่อใชในการ 
พัฒนาอุตสาหกรรม สปป ลาวเปน 
จุดเชื่อมตอของภูมิภาคที่ไดกลาวเสนอ 
ในเรื่องของการเปน Land link ทำ 
ใหไทยอาจมีการพิจารณาโอกาสทาง
การคาขามแดนไปยังจีนและเวียดนาม 
ตอไป

จีน:มณฑลยูนนาน เปนมณฑล 
หนึ่งในภาคตะวันตกของจีน ที่มี 
ศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
คอนขางรวดเร็วและตอเน่ือง โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งหลังจากจีนนำแนวนโยบาย 
การพัฒนาพื ้นที ่ทางตะวันตกมาใช 
เชนการเรงพัฒนาการลงทุนในโครงสราง 
พื้นฐานอยางมหาศาล การสงเสริม 
การคาและการลงทุนกับตางประเทศ 
โดยการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
ใกลเคียง เพื่อยกระดับการพัฒนาของ 
มณฑลให ม ีความสามารถทางการ 
แขงขัน

ประเทศจีน กำหนดยุทธศาสตร 
ใหมณฑลยูนนานเปนสะพานสูเอเชีย 
ใตและเอเชียตะวันตกเฉียงใต มีการ 
เรงพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่สำคัญอยาง
ตอเนื่อง เชน ภาคเกษตร ภาค 
อุตสาหกรรม โดยปฎิรูปนวัตกรรม 
ใหมๆ เสริมสรางการศึกษาใหมีความ 
ทันสมัย พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน รวมทั้งเสริมสราง 
วัฒนธรรมชนเผา เสริมสรางความ 
สามัคคีและความเจริญอยางตอเนื่อง 
โดยมีแผนที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
อาทิ สรางถนนใหมีระยะทางรวม 
เพิ่มขึ้นเปน 220,000 กิโลเมตร สราง 
เสนทางรถไฟเพ่ิมข้ึนเปน 5,000 กิโลเมตร 
สรางเขื่อนเก็บน้ำใหมความจุ 2,500 

ลานลูกบาศกเมตร รวมทั้งอำนวย 
ความสะดวกดานการขนสงสินคา

มณฑลยูนนานมีแผนเปดกวาง 
รับการลงทุนจากตางประเทศโดยมี 
เป  าหมายส  ง เสร ิมการลงท ุนจาก 
ตางประเทศประมาณ 10,000 ลาน 
ดอลลาร สรอ. และสงเสริมการลงทุน 
จากนักลงทุนภายในประเทศประมาณ 1 
ลานลานหยวน ในดานการคาตางประเทศ 
ภายในป 2558 จะผลักดันใหยูนนาน 
มีปริมาณการคาตางประเทศมากกวา 
30 พันลานดอลลาร สรอ. จากการ 
ดำเนินยุทธศาสตร “หัวสะพาน” หรือ 
สะพานเพื ่อเช ื ่อมโยงจีนสู ประเทศ 
เพื่อนบาน ซึ่งเนนการคากับเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต และ เอเชียใต 
รวมทั้งขยายไปยังประเทศพัฒนาแลว 
และตลาดใหม เชน เอเชียตะวันตก 
และประเทศในแอฟริกาตะวันออก 
นอกจากนี ้ย ังสนับสนุนการกอสราง 
เสนทางสู ตางประเทศเพื ่อเปนตลาด 
และแหล  ง ท ร ั พ ย าก ร ให  ก ั บ จ ี น 
ประเทศไทยจึงควรใชประโยชนจาก 
ยุทธศาสตร “หัวสะพาน” ดังกลาว 
ซึ่งเปดกวางทั้งโอกาสและความทาทาย 
เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือขายคมนาคม 
ขนส  งระหว  างมณฑลย ูนนานก ับ 
ประเทศไทยมีความสมบูรณมากขึ ้น 
ทั้ง เครือขายถนนทางแมน้ำโขง ทาง 
อากาศ ทำใหการขนสงสินคาระหวาง 
ไทย-จีนมีความสะดวกมากข้ึน นอกจาก 
นั ้นการขยายตัวอยางตอเนื ่องของ 
เศรษฐกิจจีน ทำใหประชากรจีนมี 
รายไดสูงข้ึนมาก มีความตองการสินคา 
เปลี ่ยนไปจากความตองการสินคา 
เพื่อดำรงชีพ เปนความตองการสินคา 
เพื่อแสดงฐานะความมั่งคั่ง รสนิยม 
สูงข้ึน นิยมใชสินคาท่ีมีตราย่ีหอ (Brand 
name) สินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะ สินคา 
ที่มีความแตกตาง สินคาทำดวยมือ ที่ 
บงบอกรสนิยมระดับสูง

โครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ (ไทย 
เมียนมาร สปป ลาว และจีน) 
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เรียกอีก 
อยางวา “ยุทธศาสตร 5 เชียง” 
หมายถึง เชียงใหม-เชียงราย –เชียงตุง 
(พมา)- เชียงรุง (ยูนนาน) –เชียงทอง 
(หลวงพระบาง สปป ลาว) เปน 
โครงการที ่ตอบสนองทั ้งแผนพัฒนา 
มณฑลภาคใตของจีน และแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจภาคเหนือของไทย เพราะ 
รัฐบาลจีนวางเปาหมายในการพัฒนา
มณฑลยูนนาน ไดมีการดำเนินการ 
เรียกวา “มุงสูใต” เพื่อหาทางออก 
ทะเลใหกับสินคาของจีน โดยหวังที่ 
จะรวมมือกับไทยในโครงการพัฒนา 
ถนนเช ื ่ อมมณฑลย ูนนานก ับไทย 
พัฒนาการขนสงตามแมน ้ำโขงจาก 
เชียงรุงมาถึงไทย 

ผลกระทบทางบวก ประเทศไทย 
ไดร ับความคลองตัวในการสงสินคา 
ออก ประชาชนมีงานทำ แรงงานตางชาติ 
ถูกตองมากขึ้น และยังสงเสริมการ 
ทองเที่ยว เกิดการผสมผสานทาง 
วัฒนธรรม สวนผลกระทบทางลบจะ 
เปนเร่ืองการแพรของโรคระบาด ยาเสพติด 
แรงงานขามชาติ อาชญากรรม ซึ่ง 
ตองการวิธีปองกันและแกไข ใหมีการ 
เสนอวิธีปองกันและแกไขผลกระทบ 
อันจะเกิดขึ้น 
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การเปดเสรีการคาภายใต 
ความตกลงการคาสินคา 
อาเซียน (ASEAN Trade 

in Good Agreement : ATIGA) ทำให 
อาเซียนมีเปาหมายที ่จะดำเนินการ 
ยกเลิกภาษีสินคาสำหรับกลุมอาเซียน
-6 ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไนดารุส 
ซาลาม ภายในป 2013 และสมาชิก 
ใหม 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว 
พมา และเวียดนาม ภายในป 2015 
ซึ ่งไทยไดดำเนินการเสร็จสิ ้นไปแลว 
ตั้งแตป 2010 ดังนั้นสามารถกลาวได 
วาการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน หรือ AEC อยางสมบูรณในป 
2015 จึงทำใหไทยไมตองลดภาษีสินคา 
ใดๆ มาเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะสินคา 
อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจ 
วาหลังจากที่อาเซียนปรับลดภาษีแลว 
การแข งข ันด านการส งออกส ินค า 
อุตสาหกรรมของไทยเปนอยางไรใน 
ตลาดอาเซียน

บทความนี้ จะวิเคราะหถึงการ 
ลดภาษีส ินคาเปนศูนยภายใตแผน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับตั้งแต 
เดือนมกราคม 2010 เปนตนมาวาจะ 
สงผลอยางไรตอการสงออกของไทย 
ในอาเซียน โดยทำการศึกษาถึงปจจัย 

ที่กำหนดความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดอาเซ ียนของกล ุ มประเทศ 
เศรษฐกิจอาเซียน-5 ซึ่งไดแก ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และ 
สิงคโปร ดวยแบบจำลองสวนแบงตลาด 

คงที่ (Constant Market Share)

ความสำคัญทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 
ในอาเซียน

อาเซียนมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจ 
โลกมากขึ้น โดยในป 2013 มี GDP 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.44 ของ GDP 
โลก โดยประเทศอินโดนีเซีย มี GDP 
มากที่สุดในอาเซียนคือรอยละ 39.49 
รองลงมา คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร 
และฟลิปปนส รอยละ 16.19 3.34 
10.90 และ 10.14 ตามลำดับ โดย 

GDP อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร และฟลิปปนส รวมกันคิดเปน 
รอยละ 90.06 ของ GDP รวมของ 
อาเซียน (ภาพที่ 1)

ดานประชากรพบวา อาเซียนมี 

จำนวนประชากรรวมก ันประมาณ 
620.53 ลานคน โดยประเทศอินโดนีเซีย 
มีประชากรมากท่ีสุดในอาเซียน จำนวน 
247.95 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
39.60 รองลงไปคือ ฟลิปปนส เวียดนาม 
มาเลเซีย และไทย จำนวน 99.66 
91.47 64.95 และ 64.85 ตามลำดับ 
ทั้งนี้หากรวมประชากรอาเซียน-5 คือ 
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร 
และฟลิปปนส คิดเปนประชากรรอยละ 
71.46 ของอาเซียน

ดานสวนแบงตลาดของแตละ 
ประเทศ ในประเทศอาเซียน-5 ที่ 
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หลังปรับลดภาษีเป็น 0 ระหว่างประเทศสมาชิก 
อาเซียน (ปี 2010-2012) พบว่า ประเทศไทยและ 
อินโดนีเซียมีความได้เปรียบในภาพรวมท่ีลดลง 
โดยไทยลดลงจาก 0.040 ในปี 2007-2009 เป็น 
0.019 ส่วนอินโดนีเซียลดลงจาก 0.096 ในปี 
2007-2009 เป็น 0.019 เน่ืองจากได้รับผลกระทบ 
จากฟิลิปปินส์ท่ีมีความได้เปรียบในภาพรวมเพ่ิมข้ึน  

ศักยภาพการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมไทย
ในตลาดอาเซียน
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นำเขาระหวางกัน พบวาสิงคโปรครอง 
สวนแบงตลาดสูงสุดในทุกตลาด  โดย 
ในส วนของไทยพบว าม ีการนำเข า 
สินคาอุตสาหกรรมจากสิงคโปรสูงถึง
รอยละ 43.00 รองลงไปคือ นำเขา 
จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 
รอยละ 35.00 17.00 และ 5.00 ตาม 
ลำดับ

วิธีการศึกษา 
การวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ 

(Constant Market Share Model: 
CMS) เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหการ 
เปลี ่ยนแปลงของการสงออกในชวง 
เวลาหนึ่งวามีสาเหตุมาจากปจจัยใด 

ความแตกตางระหวางอัตราการ
ขยายตัวของการสงออกของประเทศ
กับอัตราการการขยายตัวเฉลี ่ยของ 
อาเซียน เปนผลใหสวนแบงตลาดของ 
ประเทศในตลาดอาเซียนเปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้นเมื่ออัตราการขยายตัวของ 
การสงออกของประเทศสูงกวา (ต่ำ 
กวา) อัตราการขยายตัวการสงออก 
อาเซียน ประเทศจะมีสวนแบงใน 
ตลาดอาเซียนมากขึ้น (นอยลง) 

การวิเคราะหสาเหตุที่ทำใหการ
สงออกไทยในตลาดอาเซียนเปลี ่ยน 
แปลงไป โดยใชการวิเคราะห CMS 
เพ่ือแยกผลกระทบออกเปน 2 ดานหลัก 
ไดแก ผลกระทบดานการแขงขัน 
(Competitiveness Effect) และผล 
กระทบดานโครงสราง (Structural 
Effect) ซึ่งผลตางระหวางอัตราการ 
ขยายตัวการสงออกประเทศ และ 
อัตราการขยายตัวโลก = competi-
tiveness effect + structural 
effect ดังสมการ

ผลการวิเคราะห์ CMS 
ของไทยในตลาดอาเซียน

จากการวิเคราะหสวนแบงตลาด
คงที่ (Constant Market Share 
Model: CMS) พบวา หลังอาเซียน 
ปรับลดภาษีในป 2010 ไทยมีความ 
สามารถในการขยายตัวของการสงออก 
ลดลงในตลาดอาเซียน โดยในชวงป 
2007-2009 ไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออก เทากับ 5.15 และ 
อัตราการขยายตัวของการสงออกได 
เพิ่มขึ้นในชวงป 2010-2012 เปน 
20.58 แตเมื่อเปรียบเทียบสวนตาง 
ของอัตราการขยายตัวเทียบกับตลาด
อาเซียนชวงป 2007-2009 (กอน 
อาเซียนปรับลดภาษี) กับสวนตางของ 
อัตราการขยายตัวเทียบกับตลาดอาเซียน 
ชวงป 2010-2012 (หลังอาเซียนปรับ 
ลดภาษี) จะเห็นไดวา ชวงป 2010-
2012 (หลังอาเซียนปรับลดภาษี) ไทย 
มีสวนตางที่ลดลงจาก 4.00 เปน 1.90 
ซึ่งหมายความวาไทยมีความสามารถ 
ในการขยายตัวของการสงออกใหสูง 
กวาการสงออกเฉลี ่ยของอาเซียนได 
ลดลง (ภาพที่ 4)

ผลการวิเคราะห์ CMS 
ในตลาดอาเซียน

หลังปรับลดภาษีเปน 0 ระหวาง 
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ป 2010-
2012) พบวา ประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
มีความไดเปรียบในภาพรวมที ่ลดลง 
โดยไทยลดลงจาก 0.040 ในป 2007-
2009 เปน 0.019 สวนอินโดนีเซีย 
ลดลงจาก 0.096 ในป 2007-2009 
เปน 0.019 เนื่องจากไดรับผลกระทบ 
จากฟลิปปนสที ่มีความไดเปรียบใน 

ภาพรวมเพิ่มขึ้น  (เพิ่มจาก -0.123 ใน 
ป 2007-2009 เปน 0.111) ขณะที่ 
มาเลเซีย และสิงคโปรยังคงเสียเปรียบ 
ในภาพรวม แตปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ หลัง 
ปรับลดภาษี  (ชวงป 2010-2012) 
พบวาฟล ิปปนสม ีความสามารถใน 
การขยายตัวของการสงออกมากที่สุด 
ขณะที ่ไทยมีความสามารถดานการ 
ขยายตัวของการสงออกลดลง แตมี 
ความสามารถด านการขยายตลาด 
เพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนมกราคม 
-กันยายน 2013 ไทยมีอัตราการขยาย 
ตัวของการสงออก และสวนตางของ 
อ ัตราการขยายต ัวเท ียบก ับตลาด 
อาเซียนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงป 
2010-2012 เนื่องจากในชวงดังกลาว 
ไทยสามารถสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
ในอาเซียนไดเพิ่มขึ้น

หลังอาเซียนปรับลดภาษี ประเทศไทย 
และอินโดนีเซียมีความไดเปรียบใน
ภาพรวมที่ลดลง เนื่องจากไดรับผล 
กระทบจากประเทศฟล ิปปนสท ี ่ม ี 
ความไดเปรียบในภาพรวมเพิ ่มขึ ้น 
ขณะที่มาเลเซีย และสิงคโปรยังคง 
เสียเปรียบในภาพรวม แตปรับตัวดี 
ขึ้น ซึ่งในสวนของประเทศไทย หลัง 
ปรับลดภาษีเปน 0 (ในชวงป 2010 
-2012) การสงออกสินคาไทยในตลาด 
อาเซ ียนมีความได เปร ียบในภาพ 
รวมลดลง  (จาก 0.0400 ในป 2007 
-2009 เปน 0.0190) เนื่องจากมี 
ความสามารถในการขยายตัวของ 
การสงออกลดลง แตอยางไรก็ตาม 
ไทยกลับมีความสามารถในการขยาย 
ตลาดเพิ่มขึ้นในอาเซียน
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ขณะที่บานเรากำลังแกไข 
ปญหาแรงงานตางดาว 
และมีขาวปลอยจนกลาย

เปนขาวครึกโครมไปท่ัว คาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำของจีนก็เปนประเด็นที่ผมมักถูก 
สอบถามเปนประจำจากคณะผู แทน 
ของไทย ... จีนมีการกำหนดอัตราคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำหรือไม ถาม ี อัตรา 
เทากันทั่วทั้งประเทศหรือไม ถาตาง 
กัน แรงงานที่เมืองไหนไดมาก หรือ 
นอยที่สุด และแนวโนมเพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงอยางไร ... พอดีวาเม่ือปลายเดือน 
เมษายน 2557 รัฐบาลของ 9 มณฑล 
/มหานคร/ เขตปกครองตนเองได  
ประกาศเพิ่มคาจางแรงงานขั้นต่ำ ผม 
ก็เลยคิดวา น่ีจะเปนโอกาสใหสามารถ 
อธิบายความและตอบขอสงสัยของ 
ผู อ านที ่สนใจความเคลื ่อนไหวของ 
เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน และคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำของจีนได

พัฒนาการของระบบ 
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 
ของจีน

เริ่มชา ... แตขยายวงกวาง 
รัฐบาลจีนไดยอมรับในสนธิสัญญา 
คาจางแรงงานขั้นต่ำ (Minimum 
Wage Treaty) ซึ่งดำเนินการโดย 
องค การแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labor Organiza-
tion) นับแตป 2527 แตรัฐบาลจีน 

ค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำของจีน

ก็มิไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของใดๆ 
นานนับ 10 ป จนกระทั่งป 2536 
กระทรวงแรงงานของจีนจึงไดออก 
ระเบียบเกี่ยวกับแรงงานขั้นต่ำฉบับ
แรก และตอมาในเดือนกรกฎาคม 
2537 ระบบคาจางแรงงานขั้นต่ำ 
จึงไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
กฎหมายแรงงานของจีน ซึ่งตาม 
มาตรา 48 ของกฎหมายดังกลาวระบุ 

ใหกิจการในจีนทุกประเภทตองปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานคาจางแรงงานขั ้นต่ำ 
ทองถิ่น

ทั้งนี้ ตามขอคิดเห็นในประเด็น 
เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย 
แรงงาน (Opinions on Issues 
Concerning the Implementation 
of the Labor Law) ซึ่งออกโดย 
กระทรวงแรงงานจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 
2538 ระบุวา คาจางแรงงานขั้นต่ำ 
ที่กำหนดขึ้นนั้นไมรวมถึงคาลวงเวลา 

เงินชดเชยการทำงานในสภาพที่ไมเอื้อ 
อำนวย เงินบำนาญ ประกันสังคม/ 
สุขภาพ และผลประโยชนอ่ืนท่ีกำหนด 
ไวตามกฎหมาย (คาใชจายสวนนี้เปน 
ความรับผิดชอบของนายจาง ตามกฎหมาย 
แรงงานฉบับปจจุบัน)

ในป 2546 กระทรวงแรงงาน 
และความมั่นคงสังคม (แทนกระทรวง 
แรงงานเดิมนับแตป 2541) ไดออก 

ระเบียบใหมเก่ียวกับคาจางแรงงานข้ันต่ำ 
และมีผลบังคับใชในเดือนมีนาคม 2547 
กำหนดใหอัตราคาจางขั้นต่ำตอเดือน
สำหรับแรงงานเต็มเวลา และตอช่ัวโมง 
สำหรับแรงงานชั่วคราวควรปรับเปลี่ยน 
อยางนอย 1 ครั้งในทุกสองป โดยมอบ 
แนวทางใหรัฐบาลทองถิ่นกำหนดอัตรา 
คาจางข้ันต่ำโดยพิจารณาจาก 5 ปจจัย 
อันไดแก คาใชจายเฉลี่ยของผูที่อาศัย 
ในชุมชนเมือง ประกันสังคมและประโยชน 
จากกองทุนที่พักอาศัย อัตราคาจาง 
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

พบว่าแนวโน้มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 
ในอัตราท่ีสูงกว่าการเติบโตของจีดีพีและรายได้เฉล่ีย 
แต่อัตราการเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็มีแนวโน้มลดลงใน 
ระยะหลัง กล่าวคือ ในปี 2554 มี 24 มณฑล/ 
มหานคร/เขตปกครองตนเองที่ประกาศเพิ่มอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยร้อยละ 22 ลดลงเหลือร้อยละ 
20.2 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 17 ในปี 2556 
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ครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน 
การใชแรงงานอยางไมเหมาะสม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งอุตสาหกรรมการแปรรูปและ
การผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งกำลัง 
เติบโตอยางมากในยุคนั้น จึงนับไดวา 
ระบบคาจางแรงงานขั้นต่ำดังกลาวใน
ระยะแรกไดมีสวนชวยเพิ ่มรายไดให 
แกแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ และ 
นับแตป 2551 รัฐบาลจีนจึงไดเพิ่ม 
อัตราคาจางข้ันต่ำข้ึนมาอยางตอเน่ือง 

จากสถิติพบวา แนวโนมอัตรา 
คาจางแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ ้นในอัตรา
ที่สูงกวาการเติบโตของจีดีพีและรายได 
เฉลี่ย แตอัตราการเพิ่มขึ้นดังกลาวก็ 
มีแนวโนมลดลงในระยะหลัง กลาวคือ 
ในป 2554 มี 24 มณฑล/มหานคร/ 
เขตปกครองตนเองที่ประกาศเพิ่มอัตรา 
คาจางขั้นต่ำเฉลี่ยรอยละ 22 ลดลง 
เหลือรอยละ 20.2 ในป 2555 และ 
เหลือรอยละ 17 ในป 2556 

ความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจกับค่าจ้าง 
แรงงานขั้นต่ำ

เศรษฐกิจโต ... คาจางเพ่ิม ความ 
สำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ดำเนินบางนโยบายของรัฐบาลจีนใน 
ชวงหลายปหลังไดกอใหเกิดปญหา 
แรงงานในเชิงโครงสรางขึ้น เพราะใน 
ขณะที ่คนสวนหนึ ่งไดร ับประโยชน 
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 

คนที่อยูอาศัยหรืออพยพมาอยูในเมือง 
ใหญดานซีกตะวันออกของจีน แต 
ชาวจีนอีกสวนหนึ่งก็ถูกทอดทิ้งใหยัง
คงมีฐานะที่ยากจน โดยเฉพาะอยาง 
ย่ิงแรงงานในตอนกลางและซีกตะวันตก 
ของจีน 

ขณะเดียวกัน การดำเนินนโยบาย 
“ลูกคนเดียว” มาเปนเวลากวา 30 ป 
ทำใหจำนวนแรงงานรุนใหมท่ีมีอายุระหวาง 
18-30 ปหดหายไป สถานการณการ 
ขาดแคลนแรงงานดังกลาวเริ ่มกลาย 
เปนปญหานับแตป 2550 และเขาสู 
ชวงขาดแคลนมากข้ึนและขยายวงกวาง 
ขึ้นทุกขณะ หลายอุตสาหกรรมใน 
หลายพ้ืนท่ีขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง 
สงผลใหเกิดการแยงชิงแรงงานฝมือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาขาดแคลน
ในเมืองใหญดานซีกตะวันออก และ 
ทำใหคาจางแรงงานพุงสูงขึ ้นจนเปน 
การยากท่ีกิจการจะจางแรงงานในอัตรา 
คาจางขั้นต่ำได 

คาจางขั้นต่ำ ... มีความหมาย 
นอยลง ในความเปนจริงแลว การเพิ่ม 
ขึ้นของคาจางแรงงานขั้นต่ำชวยนำไป
สูชีวิตความเปนอยูดานเศรษฐกิจที่ดี 
ขึ ้นของแรงงานที ่มีรายไดระดับปาน 
กลางและระดับต่ำ เพราะการขยับ 
เพิ่มคาจางแรงงานขั้นต่ำมีผลทางออม 
กดดันใหกิจการตองพิจารณาปรับเพิ่ม 
คาจางของพนักงานก็ตาม แตนักวิชาการ 

เฉลี่ย อัตราการวางงาน และการ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจในทองถิ่น

เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง ... จำแนก 
ตามพื้นที่ รัฐบาลจีนกำหนดอัตรา 
คาจางขั้นต่ำหลายอัตราตามมาตรฐาน 
การครองชีพของแตละพื้นที่ สาเหตุ 
เนื่องจากจีนเปนประเทศที่มีขนาดใหญ 
และแตละพ้ืนท่ีมีมาตรฐานการครองชีพ 
ที่แตกตางกันมาก รัฐบาลกลางได 
กระจายอำนาจใหรัฐบาลทองถิ ่นใน 
ระดับมณฑลกำหนดอัตราคาจางขั ้น 
ต่ำตามสภาพแวดลอมของแตละแหง 
คาจางขั้นต่ำในแตละมณฑลยังอาจถูก 
จำแนกออกเปนหลายอัตราตามเขต 
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ 
มณฑลน้ัน ๆ  ท่ีมีขนาดใหญในเชิงภูมิศาสตร 
และแตกตางกันมากในเชิงเศรษฐกิจ 
โดยไมตองรอประกาศพรอมกันท่ัวประเทศ 
และสามารถปรับเปลี ่ยนในอัตราที ่ 
แตกตางกันไป

ท้ังน้ี อัตราดังกลาวตองสอดคลอง 
กับแผนการสงเสริมการจางแรงงาน 
(Employment Promotion Plan) 
ซึ่งแผนฯ ฉบับปจจุบันนำเสนอโดย 
รัฐบาลกลางเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2555 
ที ่กำหนดอัตราคาจางขั ้นต่ำเพิ ่มขึ ้น 
อยางนอยรอยละ 13 ตอปในระหวาง 
แผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 (ป 2554-
2558) 

ระบบคาจางขั้นต่ำถูกกำหนดขึ้น 

จ่ายค่าจ้างเพิ่มข้ึน
20%$

ต้นทุนเพิ่ม
6-12%

ค่าจ้างพนักงานคิดเป็นสัดส่วน

ของต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการของบริษัท

5-10%

$
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ค่าจ้างขั้นต่ำของจีนปี 2557 

ฝูเจี้ยน 
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,320

15

เขต
A

1,170

13.4
B

เขต 1,050

12.1
C

เขต 950

11.1
D

เขต

กวางสี
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,200

10.5

เขต
A

1,045

9.6
B

เขต 936

8.5
C

เขต 830

7.5
D

เขต

กุ้ยโจว 
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,030

11

เขต
A

950

10
B

เขต 850

9
C

เขต

ไฮ่หนาน 
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,120

9.9

เขต
A

1,020

9
B

เขต 970

8.6
C

เขต

ไฮ่หนาน 
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,240

11.7

เขต
A

1,100

10.4
B

เขต 960

9
C

เขต

หูเป่ย
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,300

14

เขต
A

1,020

11
B

เขต 900

9.5
C

เขต

ก่านซู่
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,350

13.7

เขต
A

1,300

13.3
B

เขต 1,250

12.7
C

เขต 1,200

12.2
D

เขต

เหอเป่ย
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,320

13

เขต
A

1,260

12
B

เขต 1,150

11
C

เขต 1,040

10
D

เขต

เฮยหลงเจียง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,160

11

เขต
A

1,050

9
B

เขต 900

8.5
C

เขต 850

8
D

เขต

หูหนาน
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,265

12.5

เขต
A

1,145

10.9
B

เขต 1,035

10.4
C

เขต 945

9.8
D

เขต

มองโกเลียใน
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,350

11.4

เขต
A

1,250

10.6
B

เขต 1,150

9.7
C

เขต 1,050

8.9
D

เขต

กวางตุ้ง 
*จูไห่กำหนด
ค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตนเอง

รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,808

16.5

เขต
A

1,550

15
B

เขต 1,380*

13.2*
C

เขต 1,310

12.5

1,130

11.1

1,010

10
D

เขต

อันฮุย
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,260

13

เขต
A

1,040

11
B

เขต 930

10
C

เขต 860

9
D

เขต

ฉงชิ่ง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,250

12.5

เขต
A

1,150

11.5
B

เขต

ปักกิ่ง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,560

16.9
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เจียงซู
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,480

13

เขต
A

1,280

11
B

เขต 1,100

9.5
C

เขต

หนิงเซี๊ยะ 
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,300

12.5

เขต
A

1,220

11.5
B

เขต 1,150

10.5
C

เขต

ส่านซี
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,280

12.8

เขต
A

1,170

11.7
B

เขต 1,060

10.6
C

เขต 970

9.7
D

เขต

ซานตง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,500

15

เขต
A

1,350

13.5
B

เขต 1,200

12
C

เขต

เซี่ยงไฮ้
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,820

17

ทิเบต
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,200

11

เขต
A

1,150

10.5
B

เขต

ต่อชั่วโมง (หยวน)
เสฉวน

รายเดือน (หยวน) 1,400

14.6

เขต
A

1,250

13.2
B

เขต 1,100

11.5
C

เขต

ซานซี
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,450

16

เขต
A

1,350

15
B

เขต 1,250

14
C

เขต 1,150

13
D

เขต

เทียนจิน
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,680

16.8

ยูนนาน
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,420

12

เขต
A

1,270

11
B

เขต 1,070

10
C

เขต

ซินเจียง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,520

15.2

เขต
A

1,320

13.2
B

เขต 1,240

12.4
C

เขต 1,160

11.6
D

เขต

เจ้อเจียง
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,420

12

เขต
A

1,310

10.7
B

เขต 1,200

9.7
C

เขต 1,080

8.7
D

เขต

ชิงไห่
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,270

12.9

เขต
A

1,260

12.8
B

เขต 1,250

12.7
C

เขต

เจียงซี
รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,230

12.3

เขต
A

1,150

11.5
B

เขต 1,070

10.7
C

เขต 980

9.8
D

เขต 900

9
E

เขต

900

8.6
C

เขต
เหลียวหนิง

รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)

1,300

13

เขต
A

1,050

9.8
B

เขต

1,320

11.5

เขต
A

1,220

10.5
B

เขต 1,120

9.5
C

เขต
จี๋หลิน

รายเดือน (หยวน)

ต่อชั่วโมง (หยวน)
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สิ้นเชิง ถามันสูงกวาระดับราคาตลาด 
มันก็อาจกอใหเกิดแรงงานสวนเกิน 
และการวางงานในกลุมแรงงานที่ไดรับ 
คาจางต่ำที่สุด ผูซึ่งตองการไดรับการ 
ปกปองมากที่สุด นอกจากนี้ กลุม 
ธุรกิจขนาดเล็กที่มีกำไรในระดับต่ำก็ไม 
อาจแบกรับภาระคาจางแรงงานที่สูง
ขึ้นไดเชนกัน”

คาจางแรงงานเพ่ิมข้ึน ... กดดัน 
ธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำก็กดดันธุรกิจในทางการเงินเพิ่ม 
มากขึ้นควบคูไปดวย สงผลใหภาค 
ธุรกิจออกมาเรียกรองใหรัฐบาลคำนึง
ถึงภาระทางการเงินที ่เพิ ่มสูงขึ ้นของ 
ภาคธุรกิจดวยเชนกัน นายเจียง หยวนหลิน 
(Jiang Yuanlin) ผูจัดการโรงงาน 
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนครเซ่ียงไฮ 
กลาวยอมรับถึงแรงกดดันในการเจรจา 
เพิ ่มคาจางแรงานใหแกคนงานและ 
ตนทุนที ่เพิ ่มขึ ้นกับกิจการทุกครั ้งที ่ 
รัฐบาลประกาศข้ึนคาจางข้ันต่ำ เพราะ  
“นอกเหนือจากคาจางแรงงานที่เพิ ่ม
ขึ้นแลว บริษัทยังตองรับผิดชอบคา 
ประกันสังคมและผลประโยชนอื่นของ 
แรงงานที่สูงขึ้นดวย นี่กลายเปนภาระ 
หนักของเจาของธุรกิจเมื ่อเศรษฐกิจ 
ชะลอตัวลง”

นายซู ฉุน (Su Qun) ดำเนิน 
กิจการผลิตชิ ้นสวนรถจักรยานยนต 
ในนครฉงช่ิงกลาววา “แมวาคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำของฉงชิ่งไดเพิ่มขึ้น 200 หยวน 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 แต 
แพ็จเก็จผลตอบแทนโดยรวมของคนงาน 
ที่บริษัทตองรับผิดชอบกลับเพิ่มขึ้นถึง 
300 หยวนเพื่อใหครอบคลุมถึงคา 
ประกันสุขภาพ คาประกันสังคม และ 
เงินชดเชยอื่น ... แมวาทุกวันนี้ ผมจะ 
วาจางในอัตราที่สูงกวาคาจางแรงงาน
ข้ันต่ำ แตก็ภาวนามิใหทางการประกาศ 
เพิ ่มค าจ างแรงงานขั ้นต่ำบอยครั ้ง 
มากนัก”

ดวยภาระที่หนักอึ ้งและเพิ่มขึ ้น
มาอยางตอเน่ืองแกภาคธุรกิจ นักวิชาการ 
หลายฝายจึงเริ่มเสนอใหรัฐบาลกลาง
กำหนดใชมาตรการทางการเงินการ 
คลังเพื่อชวยเหลือกิจการ โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดยอม นายถัง จุน (Tang 
Jun) นักวิจัยอาวุโสแหงสถาบันสังคม 
ศาสตร (Institute of Sociology) 
ภายใตสถาบันดานสังคมวิทยาแหง 
ชาติจีน (China Academy of Social 
Science) ไดเสนอความเห็นในเรื่อง 
นี้ไววา “รัฐบาลควรใหสิทธิพิเศษทาง 
ดานภาษีแกบริษัทเพื ่อลดภาระทาง 
การเงิน”

ขณะท่ีในอีกดานหน่ึง นักวิชาการ 
ก็ยังประเมินวา กิจการนาจะสามารถ 
ร ับภาระทางการ เง ินท ี ่ ส ู งข ึ ้ น ได  
ศาสตราจารยหลิว เชิง (Liu Cheng) 
แหงมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  (University of 
Science and Technology) ให 
เหตุผลในเร่ืองน้ีวา  “เพราะหากพิจารณา 
ในเชิงสัดสวนแลว การเพิ่มขึ้นของ 
คาจางแรงงานรอยละ 20 จากของ 
เดิม ก็นาจะสงผลใหธุรกิจมีตนทุน 
เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 6-12 เพราะคาจาง 
ของพนักงานมีสัดสวนคิดเปนเพียง 
รอยละ 5-10 ของตนทุนและคาใชจาย 
ในการดำเนินการของบริษัท ... และ 
ปจจุบัน ธุรกิจจีนควรใหความสำคัญ 
กับการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย 
การนำเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช มิใช 
การลดตนทุน”

อัตราค่าจ้างในปี 2557
เมืองใหญ ... อัตราสูง นับแต 

เดือนเมษายน 2557 คาจางแรงงาน 
ข้ันต่ำในนครเซ่ียงไฮเพ่ิมข้ึนเปน 1,820 
หยวนตอเดือนสำหรับแรงงานเต็มเวลา 
และเปน 17 หยวนตอชั่วโมงสำหรับ 
แรงงานชั่วคราว ทำใหนครเซี่ยงไฮมี 

หลายคนวิพากษวา คาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำที่กำหนดขึ้นในชวงที่ผานมานั้น
ต่ำกวาราคาตลาดอยูมาก ทำใหคาจาง 
ข ั ้นต ่ำสร างประโยชน  โดยตรงแก  
แรงงานนอยกวาที่ควรจะเปน และสง 
ผลใหการแสวงหาแรงงานฝมือเปนไป
อยางยากลำบาก 

นายเซียะ โหยวโกว (Xia Youguo) 
ชางเชื่อมอาวุโสในโรงงานเครื่องจักรกล 
แหงหนึ่งในนครฉงชิ่งไดใหสัมภาษณ
ผานสำนักขาวซินหัว (Xinhua News 
Agency) วา “ตนเองและเพ่ือนรวมงาน 
ไดรับเงินเดือนราว 3,000-3,500 หยวน 
ขณะที่คาจางขั้นต่ำในพื้นที่ที ่เพิ ่มขึ้น
ถึง 200 หยวนเมื่อตนปที่ผานมา อยู 
ที่เพียง 1,250 หยวน อยางไรก็ดี ทุก 
ครั ้งที ่ทางการกำหนดคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำครั้งใหม นายจางก็จะขยับเงิน 
เด ือนใหส ูงข ึ ้นตามความเหมาะสม 
เพื่อรักษาแรงงานฝมือเอาไว”

กรณีคลายคลึงกันเกิดขึ้นกับนาย 
หลิว ตง (Liu Dong) แรงงานจาก 
มณฑลเหอหนานที่อพยพเขามาทำงาน 
ตามสัญญาวาจางชั ่วคราวในโรงงาน 
ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสที่นครเซี่ยงไฮ 
นายหลิวทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เปน 
เวลา 6 วันตอสัปดาห เพื่อแลกกับ 
เงินเดือน 2,800 หยวน ไมรวมคา 
ลวงเวลา โดยบริษัทจัดหาอาหารและ 
ที่พักใหดวย

ขณะที่นายหู ชือจื้อ (Hu Shizhi) 
ผู จ ัดรายการทางเว็บไซตของสถานี 
โทรทัศนฟนิกซ (Phoenix TV) ได 
เขียนบทความเรื่อง “The Foolish-
ness of the Minimum Wage” 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ใหขอคิด 
ที่นาสนใจเกี่ยวกับการกำหนดคาจาง
ข้ันต่ำเอาไว โดยใจความทอนหน่ึงของ 
บทความระบุวา “หากคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำกำหนดไวต่ำกวาราคาตลาด มัน 
(คาจางขั้นต่ำ) ก็ไมมีประโยชนอยาง 
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คาจางแรงงานขั้นต่ำสูงที่สุด ขณะที่ 
หลายสัปดาหกอนหนานั้น มณฑล 
ซานตงและเมืองเซินเจิ้นก็ประกาศเพิ่ม 
อัตราคาจางขั้นต่ำเชนกัน เกิดเปน 
ระลอกทั่วประเทศ ซึ่งสาเหตุอีกสวน 
หนึ่งก็เพราะการขาดแคลนแรงงานที่ 
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

นายเย เหวยหง (Ye Weihong) 
เจาหนาท่ีของสำนักงานดานทรัพยากร 
มนุษย และความมั ่นคงทางส ังคม 
(Bureau of Human Resources 
and Social Stability) ของนคร 
เซี่ยงไฮ กลาวไววา การเพิ่มขึ้นของ 
คาจางขั ้นต่ำกอใหเกิดประโยชนแก 
อุตสาหกรรมบริการที่ใชแรงงานเขมขน 
อาทิ การคาปลีก การจัดสงอาหาร 
และการบำรุงรักษาอาคาร โดยในชวง 
หลายปที่ผานมา อัตราการวางงาน 
ของเซี่ยงไฮอยูนิ่งที่ระดับรอยละ 4.2 
และสรางงานใหมปละ 600,000 
ตำแหนง ซ่ึงสะทอนวา การปรับคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำของนครเซี่ยงไฮสมเหต ุ
สมผลและไมกอใหเกิดผลกระทบเชิง
ลบเกี่ยวกับการจางแรงงาน

นอกจากนี้ ในแตละมณฑล/ 
มหานคร/เขตปกครองตนเอง รัฐบาล 
ยังกำหนดอัตราคาจางแรงงานแตกตาง 
กันตามระดับความเจริญของเมือง 
และสภาพปจจัยแวดลอม เชน เมือง 
หลัก (ระดับที่ 1) และเมืองรองระดับ 
ที่ 2-3-4 นอกจากนี้ คาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำของแตละมณฑล/มหานคร/เขต
ปกครองตนเองยังอาจถูกจำแนกยอย
ออกเปนหลายอัตราตามเขต เพื่อให 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของมณฑล 
นั้นๆ ที่มีขนาดใหญในเชิงภูมิศาสตร 
และแตกตางกันมากในเชิงเศรษฐกิจ 
โดยในมณฑลกวางตุ งมีการแบงเขต 
มากที่สุดถึง 4 เขต 6 อัตราคา 
แรงขั้นต่ำ (บางเขตยอย อาทิ จูไห 
กำหนดคาจางขั้นต่ำของตนเอง) รอง 

ลงมาไดแก มณฑลเจียงซี 5 เขต 5 
อัตรา 

อยางไรก็ดี 3 มหานครดานซีก 
ตะวันออก ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ และ 
เทียนจิน ตางกำหนดอัตราคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำรายเดือนและรายชั่วโมง 
ทั้งเขตพื้นที่เปนหนึ่งเดียว เพราะ 
ขนาดของเมืองที ่ไม ใหญและระดับ 
ความเจริญที่ไมแตกตางกันมากในแต
ละพื้นที่ แตฉงชิ่ง มหานครแหงเดียว 
ดานซีกตะว ันตกของจีนย ังกำหนด 
อัตราคาจางแยกออกเปน 2 ระดับ 
ทั ้งนี ้เนื ่องจากขนาดมหานครที ่ใหญ 
และมีความแตกตางดานความเจริญ 
ระหวางกันที่คอนขางมาก

คาจางแรงงาน ... ผันแปรตาม 
ระดับความเจริญ จากการสังเกตคา 
จางแรงงานของจีนในปจจุบันพบวา 
คาจางแรงงานในเมืองดานซีกตะวันออก 
โดยรวมมีอัตราสูงกวาของตอนกลาง 
และซีกตะวันตก ปจจัยสำคัญก็เปน 
เพราะระดับความเจริญที่แตกตางกัน 
ทำใหเมืองใหญดานซีกตะวันออกของ
จีนมีคาครองชีพที่สูงกวา โดยคาจาง 
ในเมืองหลักและเมืองรองระดับที่ 2 
ของมณฑลดานซีกตะวันออกลวนอยู 
ในระดับที่สูงกวา 1,000 หยวนตอ 
เดือนแลวทั้งสิ้น ขณะเดียวกันคาจาง 
แรงงานในเมืองหลักเก ือบทุกเมือง 
ของจีนมีอัตราสูงกวา 1,000 หยวน 
ตอเดือน ทั้งนี้ เมืองที่มีคาจางแรงงาน 
ขั้นต่ำตั้งแต 1,500 หยวนตอเดือน 
ในปจจุบัน ไดแก เซี่ยงไฮ (1,820 
หยวน) เซินเจิ้น (1,808 หยวน) 
เทียนจิน (1,680 หยวน) หนิงโปว 
(1,620 หยวน) ปกกิ่ง (1,560 หยวน) 
กวางโจว (1,550 หยวน) อูลุมูฉี 
(1,520 หยวน) และชิงเตา (1,500 
หยวน)  

ขณะท่ีหลายเมืองหลักทางเศรษฐกิจ 

ของจีนในมณฑลอื่นก็เพิ่มอัตราคาจาง 
แรงงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อาทิ 
ไทหยวน (1,450 หยวน) เมืองสำคัญ 
บริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง ไดแก 
หังโจว หนานจิง หนานทง (1,420 
หยวน) สือเจียจวง หลันโจว และ 
โฮฮ็อต (1,350 หยวน) เซียะเหมิน 
และฉางชุน (1,320 หยวน) เสิ่นหยาง 
วูฮั่น และหยินชวน (1,300 หยวน)

ทามกลางความพยายามของรัฐบาล 
จีนในการกระจายความมั ่งคั ่งสู ภาค 
ประชาชน การเพิ่มคาจางแรงงาน 
ขั ้นต่ำและสวัสดิการก็เปนมาตรการ 
หนึ่งที่สำคัญ สงผลใหคาจางแรงงาน 
ในจีนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จนประเมิน 
วา คาจางแรงงานของจีนในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในมณฑลดานซีก 
ตะวันออก ดูจะไมใชขอไดเปรียบใน 
การจูงใจการลงทุนจากตางชาติอีกไป
แลว นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังกำลัง 
เผชิญกับแรงกดดันในเชิงนโยบายที ่ 
ตองการกระจายความเจริญสู พื ้นที ่ 
ตอนกลางและซีกตะวันตกของจีน 
ซึ่งนั่นหมายความวา คาจางแรงงาน 
ในพื้นที่ดังกลาวจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วเชนกันในอนาคต ขณะ 
เดียวกัน คาเงินหยวนของจีนตอเหรียญ 
สหรัฐฯ ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เราตอง 
มาติดตามดูวา กิจการในจีนจะสามารถ 
เพิ่มประสิทธิภาพและรักษาขีดความ
สามารถในการแขงขันระหวางประเทศ 
ไดนานเพียงใด
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ปจจุบันแมว าสื ่อสังคม 
ออน ไลน  จ ะ เข  า ม าม ี 
บทบาทแทนที ่ส ื ่อหลัก 

อาทิ โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 
อยางไรก็ตาม ในสังคมพมา สื่อหลัก 

อยางโทรทัศนยังคงเปนชองทางสำคัญ 
ที ่สุดในการเขาถึงผู บริโภค และมี 
แนวโนมทวีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น อัน 
เปนผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ และ 
การเปดประเทศของพมานับตั ้งแตป 

2554 ดังนั้น การทำความเขาใจถึง 
รูปแบบการติดตามรับชมสื่อโทรทัศน 
ตลอดจนลักษณะของสื่อโทรทัศนที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของ
ผู บริโภคชาวพมา จะชวยใหการทำ 

ป

สื่อโทรทัศน์
กับพฤติกรรมผู้บริโภคพม่า
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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Channel 7 แตมีเพียง 2 ชอง ที่ 
กระจายสัญญาณไดทั่วทั้งประเทศ คือ 
MRTV และ MWD นอกจากนี้ ยังมี 
สถานีที่เปน Pay TV หรือรายการ 
โทรทัศนที่ตองเสียคาสมาชิก คือ Sky 
Net ซ่ึงเปนสถานีหลักท่ีนำเสนอรายการ 
ของตางประเทศ ในบรรดาสถานีโทรทัศน 
ที่กลาวถึงทั้งหมดนี้มีบริษัทเอกชนที่ 
เปนผูเลนรายใหญที่นาสนใจ คือ

1. Forever Group Co., Ltd. 
เปนผูประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน
รายใหญที่สุดของพมา เปนผูดำเนิน 
การออกอากาศชอง MRTV4 และ 
รวมทุนกับ BEC-Tero ของไทย ใน 
การดำเนินการออกอากาศชอง Chan-
nel 7 นอกจากนี้ Forever Group 
Co., Ltd. ยังไดรวมกับบริษัท Index 
Creative Village จำกัด (มหาชน) 
ของไทยในการจัดตั้งบริษัทใหม ชื่อ 
Myanmar Index Creative Village 
เพื่อใหบริการจัดงานแสดงสินคาและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2. Shwe Than Lwin Media 
Co., Ltd. เปนผูใหบริการ Sky Net 
ทั้งนี้ Shwe Than Lwin Media Co., 
Ltd. ไดรวมมือกับ บริษัท ตี๋ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ของไทย ซึ่ง 
เปนบริษัทผูผลิตภาพยนตรโฆษณาและ 
จัดงานอีเวนต เพ่ือผลิตรายการเกมโชว 
2 รายการ รายการดนตรี 1 รายการ 
เผยแพรใน Sky Net โดยคาดวาจะ 
เริ่มเผยแพรในชวงปลายป 2557

ท้ังน้ี ความนิยมในการชมโทรทัศน 
ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน โดย 
เมืองสำคัญทั ้งเมืองยางกุ งและเมือง 
มัณฑะเลย  นิยมชอง MRTV4 และ 
Channel 7 ซึ่งทั้งสองชองมีผูเลือก 
ชมรายการมากกวารอยละ 80 ของ 
ผูชมท้ังหมดในสองเมืองดังกลาว ขณะ 
ที่ พื้นที่ในชนบท เขาถึงชอง MRTV 

ในสัดสวนที่สูงกวา ซึ่งอาจเปนเพราะ 
การกระจายสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที ่
มากกวา

การโฆษณาผ่านสื่อ 
โทรทัศน์

รูปแบบโฆษณาสวนใหญในพมา 
เนนความรื่นเริง สนุกสนาน และมี 
รายละเอียดสินคาไมมากนัก นอกจากน้ี 
ยังมีรายละเอียดขอหามในภาพยนตร
โฆษณาที่ตางจากไทย เชน หาม 
โฆษณาบุหรี่ เหลา เบียร ผาอนามัย 
และหามใชเพศที่สามเปนนักแสดงใน
โฆษณา เปนตน สำหรับระยะเวลา 
โฆษณาเฉลี่ยประมาณ 14 นาทีตอ 
ชั่วโมง เทียบกับของไทยอยูที่ 12 
นาทีตอชั่วโมง การโฆษณาในแตละ 
สินคามีความยาว 1.30-3.00 นาที 
ยาวกวาโฆษณาไทย ซึ่งอยูที่ประมาณ 
30 วินาที นอกจากนี้ ในชวงเวลา 
Prime Time คือ 18.00-22.00 น. 
อัตราคาโฆษณาของพมาอยูท่ีราว 1,500 
ดอลลารสหรัฐ (48,000 บาท) ตอ 30 
วินาที ขณะที่ของไทยอยูที่ 6,250-
7,800 ดอลลารสหรัฐ (200,000-
250,000 บาท) ตอ 30 วินาที

เปนที ่นาสังเกตวามูลคาตลาด 
โฆษณารวมในทุกสื่อของพมาเติบโต
อยางกาวกระโดด พิจารณาไดจาก 
งบลงทุนโฆษณาของสินคาจากตางประเทศ 
มีมูลคาสูงถึง 85.7 ลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2556 เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาในชวง 3 
ป ขณะที่งบลงทุนโฆษณาของสินคา 
พมาเองก็เติบโตขึ้นกวารอยละ 120 
เปน 64.4 ลานดอลลารสหรัฐ ในชวง 
เดียวกัน จึงอาจกลาวไดวาปจจุบัน 
เปนชวงที ่อ ุตสาหกรรมโฆษณาของ 
พมาเต ิบโตอยางก าวกระโดดที ่ส ุด 
ทั้งนี้ มูลคาโฆษณาทางโทรทัศนมี 
สัดสวนราวรอยละ 70 ของตลาด 

ตลาดสินคาและบริการในพมาเปนไป
อยางราบรื่น

นอกจากประโยชนจากการทำ 
ตลาดผานสื่อโทรทัศนแลว การเขาใจ 
ตลาดโฆษณาทางโทรทัศนในพมายัง 
เปนประโยชนตอผู ผลิตสื ่อโทรทัศน 
ไทยอีกดวย เน่ืองจากในบรรดาประเทศ 
ผูผลิตสื่อโทรทัศน ไทยนับเปนผูเลน 
รายสำคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะงาน 
ดานการถ ายทําภาพยนตร โฆษณา 
และงานหลังถายทํา (Post-production) 
อาทิ การตัดตอ การลงเสียง ดนตรี 
ประกอบ การตกแตงแสงสีในภาพยนตร 
ดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนการเก็บ 
ชิ้นงานนั้นๆ ใหเรียบรอย เนื่องจาก 
เปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีความพรอม
ท้ังในดานเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญ 
ดานเทคนิค ทั ้งนี ้ ขอมูลธุรกิจสื ่อ 
โทรทัศนในพมาตลอดจนเกร็ดความรู
ที่นาสนใจ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างอุตสาหกรรม 
โทรทัศน์พม่า

โทรทัศนนับเปนสื่อที่เขาถึงกลุม 
ผูบริโภคชาวพมามากที่สุด โดยใน 
แตละสัปดาห มากกวาครึ่งหนึ่งของ 
ชาวพมามีการเปดชมรายการโทรทัศน 
รองลงมา คือ วิทยุ (รอยละ 43.4) 
วารสาร (รอยละ 29.8) หนังสือพิมพ 
(รอยละ 12.0) นิตยสาร (รอยละ 7.6) 
และโรงภาพยนตร (รอยละ 2.7) นอกจาก 
นี้ หากพิจารณาตามพื้นที่แลว พบวา 
ประชาชนที ่อาศ ัยอย ู  ในเม ืองหล ัก 
สามารถเขาถึงสื ่อทุกชนิดในระดับที ่ 
สูงกวาประชาชนในเมืองเล็กและชนบท 
ยกเวน วิทยุ ที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
ในกล ุ มผ ู บร ิ โภคในเม ืองห างไกล 
ป จจ ุบ ันสถาน ี โทรท ัศน ของพม า 
ประกอบดวย “Free TV” 4 ชองหลัก 
ไดแก MRTV MWD MRTV4 และ 
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โฆษณารวม ดวยอัตราขยายตัวรอยละ 
12 ในป 2556

การรับสื่อโฆษณา 
ทางโทรทัศน์ 
และการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าของชาวพม่า

- ชาวพมามีมุมมองที่ดีตอการ 
ดูภาพยนตรโฆษณา โดยถือเปน 
สวนหนึ่งของความบันเทิง เพราะ 
ภาพยนตรโฆษณาสวนใหญเนนความ
สนุกสนาน นักแสดงจะรองเพลง เตนรำ 
เขากับดนตรี ขณะที่มีการนำเสนอ 
รายละเอียด หรือคุณสมบัติของสินคา 
เพียงเล็กนอย ซึ่งอาจเปนเพราะการ 
เลือกซื ้อสินคาของชาวพมายังเนนที ่ 
ประโยชนใชสอยของสินคาและการ 
แนะนำจากคนรูจักเปนหลัก สวนหนึ่ง 
เปนเพราะชาวพมาไมชอบความเสี่ยง 
ขณะที่อารมณยังมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อไมมากนัก นอกจากนี้ การจดจำ 
สินคาของชาวพมายังอิงกับนักแสดง 
ในโฆษณา ดังนั้น ภาพยนตรโฆษณา 
จึงนิยมใชนักแสดงที่เปนที่รูจักเพื่อเพิ่ม 
การจดจำในตัวสินคา อยางไรก็ตาม 
ชาวพมายังมี Brand Loyalty คอน 
ขางต่ำ แมตัดสินใจใชสินคาแบรนด 
ใดแลว ก็อาจหันไปใชสินคาแบรนด 
อื่นไดเสมอ

- การใช ภาพยนตร โฆษณา 
จากตางประเทศชวยเพิ่มภาพลักษณ 
ใหกับสินคา สินคาแบรนดตางประเทศ 
ท่ีนำเขามาจำหนายในพมามักใชภาพยนตร 
โฆษณาท่ีใชอยูเดิมกับหลายๆ ประเทศ 
ไมนิยมผลิตโฆษณาใหมสำหรับใชใน 
พมาเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม 
ระดับราคาของสินคา ตำแหนงทาง 
การตลาด และกลุมตลาดเปาหมาย 
ลวนเปนปจจัยสำคัญที่ตองพิจารณา 
ประกอบ โดยหากตลาดเปนกลุมผูบริโภค 
ทั่วไป ซึ่งนิยมโฆษณาที่เนนความ 
สนุกสนาน ภาพยนตรโฆษณาสินคา 
ดังกลาวในพมาก็อาจตองมีการปรับ 
ใหเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ไดจริง

- ผูชายและผูใหญมักเปนผูมี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
ที่มีมูลคาสูง เนื่องจากสังคมของพมา 
ใหความเคารพนับถือผู ใหญและให 
เกียรติผูชายเปนผูนำครอบครัวคลาย
กับหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย 
นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา ชาวพมา 
สวนใหญคาดหวังวาสินคาที ่ซื ้อจะมี 
อายุการใชงานยาวนาน อาทิ เครื่อง 
ใชไฟฟาในบานควรมีอายุการใชงาน 
5-10 ป การเปลี่ยนสินคาบอยๆ หรือ 
การซื้อใหมทดแทนสินคาที่ตกรุน จึง 
ไมใชลักษณะนิสัยของชาวพมา

พมาเปนเพียงไมกี ่ตลาดที่ไทยมี

แตมตอในการคาขายจากความนิยม 
และคุนเคยบริโภคสินคาไทยมาชานาน 
และเปนหน่ึงในไมก่ีประเทศท่ีผูประกอบ 
การไทยสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดย
ตรง ดังนั้น การบุกตลาดที่มีผูบริโภค 
จำนวนกวา 50 ลานคน ที่ราวครึ่ง 
หนึ่งมีอายุต่ำกวา 25 ป ซึ่งพรอมจะ 
เขาสูสังคมเมืองและสังคมบริโภคนิยม 
ยอมเปนความทาทายสำหรับผูประกอบ 
การ ขณะเดียวกันยังเปนการวาง 
รากฐานเพื ่อรองรับการปรับเปลี ่ยน 
ชองทางส่ือสมัยใหมอยางสังคมออนไลน 
ตามกระแสโลกที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
พมาเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ใน 
อีกไมชา หลังจากรัฐบาลพมาออกใบ 
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ใหกับบริษัทเทเลนอร (Telenor) จาก 
นอรเวย และบริษัทอูริดู (Ooredoo) 
จากกาตาร เมื่อป 2556 ทำใหมีการ 
คาดการณกันวาอัตราการใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญของ 
การเขาสูสังคมออนไลนในพมาจะเพิ่ม 
ขึ้นจากปจจุบันที่ต่ำกวารอยละ 10 
เปนสูงกวารอยละ 90 ในอีก 5 ป 
ขางหนา ผูประกอบการไทยจึงควร 
เตรียมตัวเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
ดังกลาว และวางกลยุทธในการเจาะ 
ตลาดพมาในชองทางใหมๆ ที่จะเกิด 
ขึ้นในอนาคต
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

1.30 - 3 นาที

48,000 บาท 200,000-
250,000 บาท

14 นาที/ชม.

ความยาวโฆษณา

ระยะเวลาโฆษณาเฉลี่ยประมาณ

60 นาที

30 วินาที

12 นาที/ชม.

ความยาวโฆษณา

ระยะเวลาโฆษณาเฉลี่ยประมาณ

60 นาที

พม่า ไทย

พม่า ไทย

เปรียบเทียบค่าโฆษณา 30 วินาที
ช่วงเวลา Prime Time
18.00-22.00 น.











ลงขันจายคาสวนกลาง นี่เรื่องใหญ 
ของแทบทุกคอนโด บางแหงถึงกับ 
บังคับเก็บลวงหนาเปนปทีเดียว เหตุ 
เพราะกลัวลูกบานเบี้ยว...

คนบริหารคอนโดเรียกติดปาก 
ตามภาษาทางการวา “ผูจัดการนิติ 
บุคคลอาคารชุด” จะมีหนาท่ีคอยตาม 
ทวงตามเก็บแลวเอามาใชบริหารจัดการ 
สาธารณูปโภคสวนกลางเพื่อประโยชน 
ของทุกคนที่อยูในคอนโดนั้น

มนุษยคอนโดบางคนจึงเปนไมเบ่ือ 
ไมเมากับพนักงานของนิติบุคคลอาคาร 
ชุด จะเขาจะออกคอนโดนี่ตองคอย 
หลบคอยมอง เพราะยังคางคาสวนกลาง.. 
กลัวถูกทวงกลางวงสาธารณะ

บางแหงก็สุภาพครับ แคเอา 
จดหมายทวงไปเสียบไวใตประตู 

แตบางแหงก็ทวงกันตั ้งแตหนา 
ลิฟตยันในลิฟตกันทีเดียว 

เดินเขาลิฟตมานี ่ป ายประกาศ 
กระแทกหนาหราเลยวา...

“เจาของหองชุดใดที่ยังคางชำระ 
คาสวนกลางประจำเดือน...... กรุณา 
รีบมาชำระภายใน 7 วันคะ”

บางแหงประกาศเจาะจงโจงแจง
ดังแสงตะวันเลยวา “เจาของหองเลขท่ี 
111 กรุณาติดตอฝายบัญชีเพื่อชำระ 
คาสวนกลางดวยคะ”

โหย... แบบนี้ทำเอาเจาของหอง 
ไมอยากใชลิฟต เวนแตเล่ียงไมไดเพราะ 
หองอยูชั้นสิบ แตก็แทบตองแอบเขา 
ลิฟตตอนไรผูไรคน 

บางคนเลิกงานแลว เถลไถล 

ไมยอมกลับบาน ตองรอหลังเที่ยงคืน 
เหตุผลที่แทจริงอาจเพราะไมอยากใช
ลิฟตรวมกับคนอื่นก็ไดครับ ฮา...

มาตรการทวงทั้งตอหนาและลับ
หลังเปนยุทธวิธีที่ถูกนิติบุคคลอาคาร
ชุดนำมาใชอยางหลากหลาย

บางแหงถึงกับขู ต ัดน้ำตัดไฟ... 
ถาไมจายคาสวนกลาง

เดี ๋ยวนี ้เทคโนโลยีในการรักษา 
ความปลอดภัยพัฒนาขึ้น คอนโด 
หลายแหงจึงเปลี่ยนมาใชคียการดใน
การเปดปดเพื่อเขาคอนโด ใครไมมี 
การด... หมดสิทธิเขาคอนโดครับ

ปญหาที่จะเลาใหฟงวันนี ้ก็เปน 
เรื่องนี้นี่ละครับ

ทนายชางเหงื่อโทรมกาย หายใจ 

ฟดฟาด ขณะกำลังเรงสปดรอบขาให 
ไดระดับสองมัคเพื ่อใหทันเสือหมอบ
ที่ปนอยูขางหนา 

พลันต องลดความเร ็วลงแบบ 
ฮวบฮาบเพราะเสียงใสหวานที ่ดังมา 
จากดานหลัง

“พี่ชางขา...ปนชาหนอย รอหนู 
หนอย ชวยหนูดวยคะ”

หลังจอดจักรยาน ซับหนาซับเหง่ือ 
ทนายชางกับสาวนอยเสียงหวานยึด 
โลเคชั่นชั้นหนึ่งนั่งคุยกันริมถนนขาง
จักรยานนั่นเอง

“มีอะไรให ผมช วยหร ือคร ับ” 
ทนายชางตั้งใจทำเสียงเขมนุม พรอม 
ดื่มน้ำอีกอึกใหญเพื ่อลดอาการเคอะ 
เขินที่อยูใกลสาวนอย

กรุงเทพเมืองฟาอมร... 
เปนคำเรียกในเชิงยกยอง 
แตในอีกมิต ิคนเมืองนี ้ 

ตางดิ้นรนตอสูเพื่อเอาชีวิตรอด ตั้งแต 
ต่ืนยันหลับ แยงข้ึนรถเมลจนตกรถเมล 
ตายก็เปนขาวใหเราไดยินกันออกบอย 
แม BTS ก็มีคนตกใหเห็นกันมาแลว 

ใครท่ีมีรถอยาคิดวาเขาสบาย เพราะ 
ก็ตองแหกข้ีตาออกจากบานแตเชา หนี 
รถติด บางคนแตงหนา กินขาว ปอนขาว 
ลูกกันบนรถ บางคนใชชีวิตในรถมากกวา 
บาน ถาอาบน้ำในรถไดนี่คงมีคนจัด 
ไปละ -- ฮา..กริบ 

คอนโดมีเนียมเปนอะไรที่แทรก 
เขามาในชีวิตคนเมืองอยางลงตัวเปะ 
ยิ่งใกลหรือติดรถไฟฟา รถใตดินได 
ยิ่งดี ราคายิ่งแพง เปดประตูคอนโด 
ก็เหยียบประตูรถไฟฟาไดเลย คอนโด 
จึงผุดเปนดอกเห็ดหนาฝนเกาะไปกับ 
เสนทางรถไฟฟาทั้งบนดินและใตดิน

ขอเสียของคอนโดคือ เราอยูกัน 
แบบเหยียบทับซอนกัน ถาแผนดิน 
แยกคอนโดพัง และถาคนท่ีอยูบนคอนโด 
(โชคดียมบาลเกลียดขี้หนา) หนีตาย 
กันทัน ทุกคนตองมาหารแบงสวนบน 
ที่แปลงนอยนั้น

จะไดเทาไรก็คงขึ้นอยูกับสัดสวน 
ที่เราเปนเจาของคอนโด ก็คงไดที่ดิน 
กันคนละเทาแมวดิ้นตาย

อืม..จะมีใครวาเราบาไหม ถาเรา 
จะสงสัยและอยากถามวา

“แมวด้ินตาย... ใชพ้ืนท่ีเยอะไหม” ฮา...
ทุกคนที ่อยู คอนโดตองชวยกัน 

ก

เหตุเกิด...
เมื่อเขาไม่ให้หนูเข้าคอนโด
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พลันเร่ืองราวก็พร่ังพรูจากริมฝปาก 
นอยๆ ไมหยุด พ่ีชางอาปากคาง เพราะ 
เพลินกับริมฝปากแดงระเร่ือท่ีขยับไปมา

“พ่ีชางฟงหนูเลาอยูหรือเปลาคะ” 
สาวเสียงใสทักเมื่อเห็นพี่ชางปากคาง
ตาลอย

“ออ...ฟงสิ พี่เขาใจเรื่องของหนู 
แลวละ” ทนายชางออกจากฝนมาสู 
ความเปนจริงในบัดดล

“คือหนูคางคาสวนกลางคอนโด
มา 5 เดือนแลว ตอนนี้นิติบุคคล 
อาคารชุดเขาออกระเบียบวาใครเขา 
ออกคอนโดตองมีบัตรสมารทการด 
ไมม ีผ านประตูเข าออกไมไดใช ไหม 
แตคนคางคาสวนกลางจะไมไดบัตรที่
วานี้ หนูเลยเปนหวงวาแลวหนูจะเขา 
คอนโดไดยังไง ใชไหม” ทนายชาง 
สรุป

“หนูรูสึกเหมือนถูกขโมยเหนียว
ไกที่เพิ่งซื้อมา เอย...รูสึกเหมือนเจา 
ของบานเชาไลลูกบานที่คางคาเชาใช 
ไหม” ทนายชางเสริม

“คะ...หนูใชเง ินตั ้งเยอะถึงซื ้อ 
คอนโดนี้ได เพราะเดินทางสะดวก แต 
ชวงนี้หนู “ช็อต” นิดหนอยเลยจาย 
ชาไปนิด พี่ชางชวยหนูดวยนะคะ” 
สาวนอยเสียงออนพรอมสงสายตาเวาวอน

ทนายชางเพลินกับดวงตาคมดำ
ขลับของสาวนอย แตก็ตองกลั้นใจตั้ง 
สมาธิไมใหละลายไปกับสายตาของ 
สาวนอยแลวตอบวา

“พี่ชวยหนูไดแนนอน แคนี้ฉี่มด 
มาก” ทนายชางตอบโดยพยายามไม 
ใหเสียงสั่น 

“นิติบุคคลอาคารชุดเขามีสิทธิ 
เพียงจัดการและดูแลรักษาทรัพยสิน 
สวนกลาง คอยจัดการโนนน่ีเพ่ือประโยชน 
ของคนที่อาศัยในคอนโด ตามมติของ 
เจาของคอนโดทุกคน”  ทนายชางเริ่ม 
เมื ่อเห็นสาวนอยตั้งอกตั้งใจฟงอยาง 
จดจอ ทนายชางก็เริ่มตอ...

“แตหนูก็เปนเจาของหองที ่หนู 
ซ้ือไปแลว เทากับหนูเปนเจาของคอนโด 
คนหนึ่งดวยเหมือนกัน” ทนายชาง 
กลาวหนักแนนพรอมสายตาที ่ เร ิ ่ม 
เพอฝนไปไกลโพน...

“ในฐานะเจาของคอนโด นิติบุคคล 
อาคารชุดจะทำอะไรที่รบกวนสิทธิของ 
หนูที่จะใชหองของหนูเองไมได” 

ทนายชางหยุดซับเหงื่อที่เริ่มออก 
เพราะสาวนอยตาใสแปวเริ่มขยับเบียด 
ชิดเขาใกลๆ

“ถาเขาไมยอมออกบัตรใหหนู 
จะเขาคอนโดไมได เทากับหนูไมมี 
สิทธิใชหองที่หนูเปนเจาของ เขาจะ 
ทำแบบนั้นไมได” ทนายชางฟนธงฉับ 
ยิ่งกวาหมอลักษณฟนธง 

ทิ้งชวงสัก 2.5 อึดใจ พอเห็น 
สาวนอยพยักหนาหงึกหงัก ทนายชาง 
ก็ยิงเหตุผลตอทันที

“แมหนูจะคางคาสวนกลาง เขา 
ก็ตองไปฟองเอาเปนอีกเรื่องหนึ่ง จะ 
เอาเรื ่องบัตรสมารทการดมาบีบให 
หนูจายคาสวนกลางไมได”

ทนายชางรู ส ึกหัวใจพองโตจน 
คับเสื้อที่คับอยูแลว หลังเห็นแววตา 
เปลงประกาย  วิ้ง... วิ้ง... แบบมีความ 
หวังของสาวนอย 

“ถาเขาทำแบบนั ้นเทาก ับเขา 
กำลังทำละเมิดหนู และหนูมีสิทธิฟอง 
เรียกคาเสียหายจากเขาไดดวย” ทนาย 
ชางสรุปจบพรอมรอยยิ ้มแบบสุดติ ่ง 
กระดิ่งแมว

“เอิ่ม... ถาหนูยังไมมีทนาย พี่ 
ชางยินดีชวยเหลือเต็มที่ไมคิดคาทนาย 
ครับ” พ่ีชางสรุปรวบหัวรวบหาง เอย... 
รวบยอดดวยเสียงนุ มประมาณผาน 
ลำโพง Bose 

มันนุมที่สุดเทาที่เคยทำมาในชีวิต 
แลว ทนายชางคิดในใจ

“โห...พี่ชางนี่ชางเกงจริงๆ เลย 
แถมยังใจดีอีกดวย” คำชมนี้ทำเอา 

ทนายชางรีบจับแฮนดจักรยานแนน 
เพราะกลัวจะหลุดลอยจากสาวนอย 
ตรงหนา 

“นอกจากหนูจะไมถูกบังคับแลว 
หนูยังจะเรียกคาเสียหายจากเขาได 
อีกดวยถาเขาไมยอมใหสมารทการด
หนู ขอบคุณมากเลยคะพี่ชาง” สาว 
นอยเสียงหวานใสดังกระดิ่งจนทำให
พี่ชางเคลิ้ม

“งั้น... เดี๋ยวหนูจะโทรบอกสามี 
หนูใหมานอนคอนโดคืนนี ้ได แล ว” 
สาวนอยพูดพรอมสายตาเปนประกาย 
จากนั้นยกมือไหวพี่ชางแลวรีบปนเสือ 
ภูเขาดวยความเร็วขนาด 2.5 มัคจาก 
ไปในทันที

“@$#%&!$@#%#$&(8^&” 
ทนายชาง…

ฉากจบ.... ทองฟาสีแดงฉานจาก 
แสงอาทิตยที่สาดสอง กระทบน้ำครำ 
ข างถนนเป นประกายระย ิบระย ับ 
ภาพตัดมาที่ทนายชางคอยๆ ลุกขึ้น 
ยืนและยกจักรยานแบบสโลวโมชั ่น 
หนาตาของทนายชาง... มันสุดจะ 
บรรยาย และจูงจักรยานคูกายไปใน 
ทิศทางตรงขามกับที่สาวนอยเพิ่งลับ
ตาไป 

ทนายชางยอนเดินกลับไปทาง 
เกาอยางเดียวดาย หมดเรี่ยวแรงที่จะ 
ปนตอ

“รูดมาน” สวัสดี

ปล. ขาวลา... เมื่อเวลา 20.20 
น.วันนี้ ทนายชางประกาศผานเฟส 
รับสมัครพยาบาลรักษาใจอยูครับ!

( เท ียบเค ียงคำพ ิพากษาฎ ีกา 
๘๕๑๒/๒๕๕๓)
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ตอนที่แลว ไดเสนอถึง 
บทบาทของ Chief Human 
Resource Officer (CHRO) 

ที่ขณะนี้เปนอีกบทบาทที่เราใหความ
สำคัญตอการขับเคลื่อนองคกรในวันนี ้
และในอนาคต เพราะวันน้ี HR Leader 
ตองทำงานเปนทั้ง STRATEGIST และ 
STEWARD ที่ทั้งชวยขับเคลื่อนกลยุทธ 
องคกร และบริหารดูแลทรัพยากร 
มนุษยใหแกองคกร และในบางรายงาน 
วิจัยยังบอกอีกวาทักษะที่จำเปนของ 
HR อีกหนึ่งทักษะ คือ “Internal 
Consulting Skills” ซ่ึงส่ิงท่ีตองทราบ 
ไมเพียงองคกรภายใน ยังตองทราบ 

และเขาใจถึงอุตสาหกรรมและสภาพ 
แวดลอมการเปลี ่ยนแปลงภายนอก 
และตองมีทักษะในการเปนผูฟง และ 
ผูสนับสนุนท่ีดี และพรอมใหขอเสนอแนะ 
และหนทางแกไขในปญหาตางๆ ได 
และเปนผูบริหารโครงการท่ีดี ซ่ึงทักษะ 
ที ่จำเปนและจำตองฝกฝนใหกับผู ที ่ 
จะมาเปน CHRO ฉบับนี้เรามาคุยถึง 
“HR Transformation”

หลายทาน เห็นคำวา Trans-
formation อาจจะนึกถึงภาพยนตร 
เรื่อง Transformer ที่ตัวละครในเรื่อง 
แปลงรางจากรถยนตค ันหรูมาเปน 
หุนยนตที่เกงกาจ หากเปรียบแลว 
แนวคิดเดียวกันคะ HR Transforma-
tion ก็เปรียบเหมือนการแปลงราง 

HR สู NEW HR เมื่อป 2009 
มีหนังสือออกมาชื่อวา HR Transfor-
mation: Building Human Resources 
from Outside In ที่เขียนโดย Prof. 
Dave Ulrich และ ทีมวิจัย RBL 
Group ไดใหคำจำกัดความ ของ “HR 
Transformation” ไววา “A true HR 
Transformation is an integrated, 
aligned, innovative, and busi-
ness focused approach to rede-
sign how HR work is done within 
an organization so that it helps 
the organization deliver on 
promises made to customers, 
investors, and other stakehold-
ers.” (Ulrich , Allen, Brockbank, 
Younger, & Nyman, 2009: 8-9) 
อาจจะเร ียกได ว  า เป นการปฏ ิร ูป 
ทรัพยากรมนุษยยอมไดเชนกัน

แลวทำไม HR ตองแปลงราง? 
แลว HR จะแปลงรางไดอยางไร? Prof. 
Dave Ulrich และทีมวิจัย RBL 
Group เร่ิมตนกับคำถามแรกใน work-
shop HR ที่เขาจัดวา “What is the 
biggest challenge you face in 
your job today? ลองคิดนะคะ วา 
ถาเปนคุณ คุณจะตอบวาอยางไร.... 
และถาหากคำถามเดียวกัน แตถาม 
HR Director และ HR staffs ที่บริษัท 
พวกเขาจะตอบกันวาอยางไร…

เรามาดูคำตอบที่ผูเรียนตอบใน 
Workshop วาความทาทายของการ 
ทำงานของ HR วันนี้คืออะไร คำตอบ 
ที่ไดคือ การสรรหาบุคลากรบาง การ 
พัฒนาการฝกอบรมใหก ับผู นำบาง 
การบริหารเวลาบาง การจัดการกับ 
อารมณบาง แตทั้งหมดทั้งมวลแลว 
นั้น คำตอบที่ Prof. Dave Ulrich 
เฉลยคือ “The biggest challenge 
for HR Professionals today is to 
help their respective organiza-
tions succeed.” ความทาทายของ 
HR ตอนนี้คือ การสนับสนุนใหองคกร 
ประสบผลสำเร็จ คำถามตอมา แลว 
เราจะเริ่มตนทำอยางไร..

Prof. Dave Ulrich และ 
ทีมวิจัย RBL Group ไดเสนอโมเดล 
HR Transformation ซึ่งประกอบไป 
ดวย 4 ขั้นตอน ตามรูปภาพที่ 1

Phase 1: BUSINESS 
CONTEXT (Why do 
the transformation?)

ขั้นตอนแรกนี้ เริ่มดวยการทำ 
ความเขาใจถึงความสำคัญกอนวาเหตุ
ใดจึงตองทำการปฏิรูป HR โดยเริ่ม 
จากการทำความเขาใจบริบททางธุรกิจ 
คูแขงเปนใคร สภาพแวดลอมภายนอก 
ที่มีผลตอธุรกิจคืออะไรบาง ขั้นตอนนี้ 
เปนการมองวิเคราะหจากภายนอกสู

ต

HR Transformation
แปลงร่าง HR สู่ NEW HR
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สองคือ การติดตามผลความสามารถ 
(Capability Measures) ความ 
สามารถในที่นี้ หมายถึง อะไรที่คน 
ภายนอกนึกถึงองคกรเรา หากถาม 
วาบริษัทอะไรที่คุณชื่นชม แนนอน 
วาเขาไมไดชื ่นชมถึงการปฏิบัติงาน 
โครงสราง บทบาท ภายในองคกร 
แตสิ่งที่เขาชื่นชมคือ “ความสามารถ 
ขององคกร” หากถามวาเหตุใดคุณ 
ถึงชื่นชม Google และ Microsoft 
คำตอบที่ไดคือ ความสามารถในเปน 
ผูนำนวัตกรรม ดังนั้นผลลัพธควรวัด 
ดวยความสามารถ

Phase 3: REDESIGN 
HR (How do we do 
HR Transformation?) 

ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอน HOW? ทำ 
อยางไร? ซึ่งขั้นตอนการ redesign 
มีองคประกอบอยู 3 สวน 1) Rede-
sign HR Department 2) Redesign 
Practice 3) Redesign People 
เริ่มตนการ redesign HR Depart-
ment ตองทบทวนโครงสราง กลยุทธ 
การสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลที่ HR 

department ดำเนินการ และถาม 
ตัวเองวา คุณคือใคร และกำลังทำส่ิงใด 
และทำไมคุณถึงทำ ผลที่ตองการได 
รับคืออะไร เพื่อเช็คทิศทางการปฏิรูป 
วาคุณเดินทางมาในทางที่ถูกตอง และ 
โฟกัสในสิ่งที่ใชหรือยัง ตอมา Prac-
tice เช็คดูวาแผนปฏิบัติการน้ันสอดคลอง 
กับเปาหมายและทิศทางหรือไม โดย 
ดูการปฏิบัติการ (HR Practice) กับ 
กระบวนการ (process) และสุดทาย 
people การขับเคลื่อนนี้ บุคคลที่ 
ขับเคลื่อนคือกำลังที่สำคัญ คำถามตอ 
มาบุคลากรในองคกรมีความสมรรถนะ 
(competency) ที่จะตอบโจทยกับ 
อนาคตองคกรหรือไม ข้ันตอนน้ี สามารถ 
เรียกวาการอัพเกรด HR Profes-

sional ทั้งบทบาท ความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะ 

Phase 4: HR AC-
COUNTABILITY 
(Who should be 
part of the HR 
transformation?) 

ใครคือ ผูปฏิรูป HR ขั้นตอน 
WHO? ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การปฏิรูป และใครจะเปนขับเคลื่อน 
การปฏิรูป กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ 
ตอบุคลากรที่เกี่ยวของ และสุดทาย 
เขาสูขั้นตอน Make it happen โดย 
การวางแผนงาน ระยะเวลาทำงาน 
กิจกรรม และผลลัพธที่คาดหวัง 

ตอนนี้ ขอนำเรื่อง HR Transfor-
mation มาพอใหเห็นภาพกระบวนการ 
และวิธีการ สำหรับตอนหนาจะมาเลา 
การแปลงราง HR สู NEW HR ของ 
องคกรตางๆ วาเขามีวิธีการดำเนินการ 
อยางไร ตาม 4 ขั้นตอน โปรดติดตาม 
กันในฉบับหนาคะ

งานที่อ้างถึง
Ulrich , D., Allen, J., Brockbank, W., 

Younger, J., & Nyman, M. (2009). HR 
Transformation: Building Human 
Resources from Outside In. The United 
States of America: McGrawHill.

ภายในองคกร ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถ 
ทำไดโดยการจัดการประชุมที่เริ ่มตน
การสนทนาดวยวาระของสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นณ ตอนนี้ องคกร 
เราอะไรคือความทาทายที่มีตอธุรกิจ 
การนำนี ้จะนำไปสู การถกแถลงในที ่ 
ประชุม และผลลัพธที่เกิดขึ้นเราจะ 
ไดมุมมองที่ตางไปจากการประชุมแบบ 
เดิมๆ และอยาลืมท่ีจะถามย้ำในท่ีประชุม 
วา Why do the HR transforma-
tion? 

Phase 2: OUT-
COMES (What are 
the outcomes of 
transformation?) 

อะไรคือสิ่งที่เราจะไดรับการจาก 
ปฏิรูป HR ข้ันตอนน้ีคือการระบุผลลัพธ 
ที่คาดการณไวจากการปฏิรูป อะไร 
จะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปเพราะแนนอน 
วาคุณตองลงทุนในการปฏิรูป การ 
วัดสามารถวัดได 2 แบบ แบบแรก 
คือการวัดจากความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder 
Measures) ในที่นี้สามารถวัดจาก 
พนักงาน วาความสามารถของพนักงาน 
เพิ่มขึ้นไหม ความผูกพันตอองคกร 
พัฒนาขึ้นหรือไม หรือวัดจากผูนำ 
องคกร วาผลจากการปฏิรูป HR นี้ 
จะชวยใหกลยุทธองคกรพัฒนาและ 
เกิดขึ้นจริงหรือไม หรือวัดจากลูกคา 
โดยการวัดจากความภักดีของลูกคา
ที่มีตอองคกร หรือจำนวนโครงการ 
ที่ประมูลไดเพิ่มมากขึ้น หรือวัดจาก 
นักลงทุน วัดจากชุมชนที่เกี่ยวของ 
ซึ่งการประเมินนี้สามารถทำออกมา 
ในรูปแบบการแบง 100 คะแนน 
เฉลี ่ยใหก ับผู ม ีส วนไดส วนเสียใน 
องคกร โดยใหน้ำหนักคะแนนกับผูมี 
สวนไดสวนเสียที่สำคัญมากที่สุดและ 
เรียงสำดับตามความสำคัญ แบบที่ 
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คนรักรถก็มักจะใสใจเลือก 
สิ่งดีดีใหกับรถ เชนเดียว 
กับการดูแลภายนอก ที่ 

ตองยกใหกับผลิตภัณฑ Car-lack 68 
ท่ีหลายคนคุนเคย และยอมรับคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑขัดเคลือบสีรถ นำเขา 
จากประเทศเยอรมัน ซึ่งจัดจำหนาย 
โดยบริษัทรวมทุนระหวางไทย เยอรมัน 
ในนาม คารแลค 68 ไทย เยอรมัน 
จำกัด เมื่อ 30 ปที่ผานมา แต 
ปจจุบันปรับเปล่ียนธุรกิจใหม ไปเปน 
ศูนยบริการลางขัดเคลือบสีรถในชื่อ
ใหมวา Moly Care by Car--Lack 
68 เพ่ือตอกย้ำธุรกิจแฟรนไชส เช้ือชาติ 
ไทยแท เร่ิมแรก คุณกฤษฎ กาญจนบัตร 
ยอมรับวา ก็มีท่ีหลงทางไปบาง เพราะ 
เริ่มธุรกิจแฟรนไชสดวยการศึกษาเอง 
จวบจนปจจุบันท่ีสามารถขยายแฟรนไชส 
ไดถึง 50 สาขา และเปนของตนเอง 
5 สาขา จึงยอมรับวาการทำแฟรนไชส 
ทำคนเดียวไมเวิรกแนนอน ผูทำ 
ตองมีความรูเพียงพอ เปน FRAN-
CHISOR ที่ดี ที่ใหขอมูลครบดานแก 
ผูซื้อ หรือ FRANCHISEE และตองมี 
วิธีการในการควบคุมคุณภาพ เชนเดียว 
กับกลุมแฟรนไชสระดับโลก อยาง 
McDonald หรือ Starbuck ที่ทุก 
สาขาท่ัวโลก คุณภาพสินคา และบริการ 
ไมตางกัน และเปนท่ียอมรับในมาตรฐาน 
จึงเปนที่มาของการทำธุรกิจ Moly 
Care by Car--Lack 68 ควบคูไป 
กับการรวมกอการสมาคมแฟรนไชส 
และไลเซนส แหงประเทศไทย

ผู้กล้า...ผ่าทางตัน Moly Care by Car--Lack 68 
สู่การผนึกกำลังแฟรนไชส์ไทย

กฤษฎ์ กาญจนบัตร
ที่มาของ Moly Care 
by Car--Lack 68

กอนหนานี้ยอนไป 30 ป บริษัท 
คาแลค 68 จำกัด เปนบริษัทรวมทุน 
ระหวางนักธุรกิจ ชาวไทย และเยอรมัน 
เพื่อนำเขาผลิตภัณฑดูแลขัดเคลือบสี 
ทำความรถ เพื่อจัดจำหนายในรานคา 

และหางสรรพสินคาชั้นนำ แตยังถือ 
วาเปนบริษัทของครอบครัว ท่ีมีพนักงาน 
เพียง 5-6 คนเทาน้ัน เน่ืองจากมีปญหา 
บางประการในเรื ่องระบบการตลาด 
จึงทำใหผู บริหารทั ้งสองฝายตองหา 
ทางออกใหม ประกอบกับคุณกฤษฎ 
เพ่ิงเรียนจบใหมๆ  จึงไดรับบทบาทเปน 

ค
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ลูกค้าต้องการ CAR CARE SERVICE มากกว่า 
การซื้อสินค้าไปทำความสะอาดเองที่บ้าน ที่ยุ่งยาก 
และเสียเวลา และเกิดความมั่นใจว่าถึงเวลาแล้ว 
ที่ควรมีศูนย์ทำความสะอาด หรือ 
Car Care service เป็นของตัวเอง

เจน 2 ทำหนาที่สืบทอดธุรกิจของ 
ครอบครัว ในป 2546 และมีความคิด 
จากที ่ได ร ่ำเร ียนวาถาหากมีปญหา 
เชนนี้ อาจจะเกิดมาจากการสื่อสารก็ 
เปนได จึงเปนที่มาของการจางบริษัท 
เอเจนซี่โฆษณามาทำวิจัยความตองการ 
ของผูบริโภคเปาหมาย จึงพบวาลูกคา 
ตองการ CAR CARE SERVICE มากกวา 
การซื้อสินคาไปทำความสะอาดเองที่
บาน ที่ยุงยาก และเสียเวลา และเกิด 
ความมั ่นใจว าถ ึงเวลาแลวท ี ่ควรม ี 
ศูนยทำความสะอาด หรือ Car Care 
service เปนของตัวเอง  จึงเริ่มแรก 
ดวยศูนยบริการ ชื่อเดียวกับสินคาวา 
Car-lack 68  กอตั้งจำนวน 13 สาขา 
บริหารเองจำนวน 2-3 สาขา นอกนั้น 
อีก 10 สาขาขายแฟรนไชส ทั้งหมด 
ในขณะนั้นขายไปลิขสิทธิ์ไปแบบถูกๆ 
เพียงรายละ 40,000 บาท และไมได 
มีขอมูลแบ็คอัพเพียงพอ เพราะยัง 
ไมมีความรูมากพอ และมีปญหาตาม 
มาหลายอยาง

จนไดไปเรียนเรื ่องการทำธุรกิจ 
แบบ B to B ที่กระทรวงพาณิชย จึง 
เริ่มไดไอเดีย และเปลี่ยนความคิดใน 
การบริหารใหมอยางที่ควรจะเปน ซึ่ง 

ปญหาที่พบก็ลดลง ในยุคสมัยหนึ่งที่ 
รัฐบาลไทยมีการโปรโมท แบรนดไทย 
แบรนดโลก และแฟรนไชส เชื้อชาติ 
ไทย จึงเกิดไอเดียในการปรับธุรกิจ 
อีกครั้งใหเปนแบรนดไทย แฟรนไชส 
ไทยเต็มตัว จึงไดวาจางเอเจนซี่มาทำ 
หนาที่ในการสรางแบรนดใหม สราง 

ชื่อใหมวา Moly Care by Car--Lack 
68 เมื่อ 2 ปที่ผานมานี้เอง

ปรับโฉมใหม่สู่แบรนด์ 
ไทย แฟรนไชส์ 
เทียบระดับโลก

ศูนยบริการ Moly Care by 
Car--Lack 68 ยังคงมีผลิตภัณฑ 
CAR-LACK 68 จำหนายตามปกติ แต 
ปรับ POSITIONING ใหเปน FULLY 
SERVICE BRANCH .ใหบริการดูแลรถ 
ครบวงจร ตั้งแตพนกันสนิม บริการ 

ลางขัด เคลือบสี จนถึงการดูแลเคร่ืองยนต  
และเพิ่มบริการเคลือบแกว MOLY-
CARE CRYSTAL บริการ คุณภาพสูง 
ราคาแพงสำหรับรถหรู เพิ่มสินคา 
คุณภาพจากประเทศตางๆ โดยไม 
จำกัดตัวเองวาจะตองจำหนายสินคา
จากที่ใดที่หนึ่งเทานั้น โดยขณะนั้นได 

เริ่มบริหารงานใน 7 สาขาในกรุงเทพฯ
ตอมาไดเช้ือเชิญใหบริษัท FRAN-

COM จำกัด ผูวางระบบแฟรนไชสจาก 
สหรัฐฯ มาเปนผูวางระบบใหมท้ังหมด 
ใหแกบริษัท ซึ่งหลังจากนั้นจำนวน 
แฟรนไชสไดขยายไปถึง 40 สาขา 
ภายในเวลา 1 ป โดยขยายไปที่ลาว 
4 สาขา พมา 1 สาขา และกัมพูชา 2 
สาขา โดยปหนาวางแผนจะเนนเรื่อง 
การพัฒนาสู STAR CONCEPT ที่มี 
ความใหมตลอด เราตั้งเปาจะขยาย 
สาขาเปน 54 สาขา โดยมีสาขา 
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ปีหน้าวางแผนจะเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ STAR 
CONCEPT ที่มีความใหม่ตลอด เราตั้งเป้าจะขยาย 
สาขาเป็น 54 สาขา โดยมีสาขาต่างประเทศ 7 สาขา 
และเป็นเจ้าของเอง 4 สาขา 

ตางประเทศ 7 สาขา และเปนเจาของ 
เอง 4 สาขา 

นอกจากนี้ยังไดมีการขยายธุรกิจ 
ลางขัดเคลือบสีระดับพรีเมี่ยม เกรด 
ภายใตชื่อ EXTREME SERVICE เพื่อ 
ใหบริการลูกคาระดับ B ที่ใชบริการใน 
หางสรรพสินคาชั้นนำ ซึ่งปจจุบันมี 
ทั้งหมด 3 สาขา ที่ ภูเก็ต เมกกะ 
บางนา และในกรุงเทพฯ  โดยปจจุบัน 
สาขาเหลานี้ทำรายไดใหไมต่ำกวา 12 
ลานบาทตอสาขา ตอป และราคา 
คาแฟรนไชสที่ปรับเพิ่ม ดวยมูลคา 
เพิ่มที่เปลี่ยนไป จากเริ่มแรก 40,000 
กลายเปน 400,000 บาท

ก้าวสู่การจัดตั้ง 
สมาคมแฟรนไชส์ 
และไลเซนส์

ดวยความสงสัยและของใจมา 
โดยตลอดวา ทำไมสาขาของ McDon-
ald หรือ KFC ซึ่งเปนแฟรนไชสชื่อดัง 
จึงสามารถรักษามาตรฐานของตนเอง
ไวไดท่ัวโลก ดังน้ันแฟรนไชสแบบไทยๆ 
ก็นาจะทำได แลวทำไมไมรวมกลุมคน 
ทำธุรกิจแฟรนไชสทุกระดับ เพื่อมา 
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน หรือ 

สราง Business Networking ซึ่งกัน 
และกัน ตลอดจนสรางอำนาจตอรอง 
กับซัพพลายเออร ที่กลุมแฟรนไชส 
ไทยตองใชวัตถุดิบ หรือส่ิงของ อุปกรณ 
ที่เหมือนกัน  แทนที่จะตางคนตางสั่ง 
ก็มารวมกันสั่งใหเปนออเดอรกอนใหญ 
ก็จะไดสินคาดีในราคาที่ถูกกวา ใน 

ขณะเดียวกันคือ เพ่ือพัฒนาธุรกิจ และ 
บริการของแฟรนไชสไทยใหเทียบขั้น
นานาชาติ เปนวัตถุประสงคหลัก 

ดวยความเชื่อวาสินคาและบริการ 
ทั่วไปใครๆ ก็ทำไดงายๆ แตแฟรนไชส 
ทำยาก หากทำไดก็จะกอเกิดเม็ดเงิน 
มหาศาลใหแกธ ุรกิจในประเทศไทย 
เชนปจจุบันในหมู สมาชิกแฟรนไชส 
ดวยกัน มีมูลคาธุรกิจรวมกันถึง 200,000 
ลานบาทตอป จากจำนวนสมาชิกซึ่ง 
เปนระดับ CEO ของธุรกิจแฟรนไชส 
ชั้นนำในประเทศถึง 200 กวาธุรกิจ 
โดยคุณกฤษฎ รับหนาท่ีเปนรองนายก 

สมาคมแฟรนไชส และไลเซนส สวน 
การสรางสรรคธุรกิจ และมีนายสวาสด์ิ 
มิตรอารี เปนนายกสมาคมคนปจจุบัน 
ซ่ึงเปนเจาของธุรกิจสมารทเบรนด 248 
สาขาในประเทศไทย และ 12 สาขาใน 
ตางประเทศ และกำลังจะขยายสาขา 
ไปสู 25 ประเทศทั่วโลกในอีก 5 ป 

ขางหนา
ดวยการรวมตัวของกลุมธุรกิจ

แฟรนไชสในประเทศไทย โดยมุงหวัง 
จะชวยเพิ่มศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส 
ไทย โดยเฉพาะในเรื่อง Know-How 
และเรื่องการเงิน ซึ่งถือเปนปจจัย 
สำค ัญในการขยายธ ุรก ิจอย างม ี 
ประสิทธิภาพ และในปจจุบันยังตองการ 
ความสนใจ สนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือ 
ชวยผลักดันใหเกิดการยอมรับและ 
สรางความเขมแข็งใหแกแฟรนไชส 
ไทยตอไป
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“ในปี 2555 ที่เริ่มเข้าสู่ตลาด Modern Trade 

ปรากฏว่า Banana King ได้รับการตอบรับท่วมทัน 

ปีเดียวสามารถทำยอดขายได้ถึง 50 ล้านบาท ซึ่ง 

ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อน และสร้างกำลังใจ 

ให้พวกเราในการคิดวางแผนในอนาคตท่ีจะเดินหน้า 

ธุรกิจต่อไป โดยยังคงตลาดค้าส่งที่ตลาดไท 

ซึ่งสินค้ายกหวี ยังทำราคาสูง ในขณะที่ Modern 

Trade จะเน้นขาย Mass product ”  

รุกตลาดในประเทศ และตางประเทศ

ก่อนก้าวสู่ธุรกิจ 

ในรูปบริษัท

King Fruits จำกัด

คุณเสาวณี – คุณเกรียงศักดิ์ 
สองสามีภรรยาชาวสวนเมืองปทุมธาน ี
มีอาชีพเกษตรกรมาชานาน โดยคุณ 
เกรียงศักด์ิ เปนเกษตรกรตัวจริงท่ีเบ้ืองตน 
เร่ิมจากการปลูกสม กอนเปล่ียนมาปลูก 
กลวยหอมบนพื้นที่ 30 ไร กอนที่ 
ปจจุบันจะขยายเพิ่มอีก 2,800 ไร 
พรอมกับแผนการปลูกอยางเปนระบบ 
เพื่อทำใหกลวยหอม เกิดผลตลอด 

ทั้งป โดยไมขาดตลาด และสามารถสง 
สินคาไดตามออเดอรโดยไมมีฤดูกาล 
ตามทางที่ภรรยาคูชีวิต คุณเสาวณี ได 
บุกตลาดไว ในฐานะฝายการตลาด กับ 
การนำสินคาเขาสูโมเดิรนเทรด ที่ 
ตองการออเดอรสินคาทั้งป แตกวาจะ 
ถึงวันนี้ทางเดินของเกษตรกรไทยอยาง 
ที่ทราบวา มันไมเคยมีเสนทางไหนที่ 
โรยดวยกลีบกุหลาบ

“กอนหนานี ้เรามีผลผลิตกลวย 
วันละประมาณ 1,200 ตัน หรือ 10 
คันรถ ทุกวันเราจะตองขนสงสินคาไป 
ขายแบบเปนหวี ที่ตลาดสดสี่มุมเมือง 
และตลาดคาสง ตลาดไท แตปรากฏ 
วา ขายไมเคยหมด เต็มที่จริงๆ ก็ 
ขายไดแค 6 คัน จะมีสต็อกเหลือ 
ทุกวัน บางชวงผลผลิตดี กลวยออก 
ผลถึง 15 คันตอวัน ก็เดือดรอนตอง 
หาตลาดรองรับเพิ่ม ซึ่งบางครั้งก็ถูก 
ตัดราคา  สินคาจะไดราคาดีก็ตองขึ้น 
กับชวงเทศกาล บางชวงเศรษฐกิจ 
ไมดี แมคาก็จะซื้อของนอยลง หรือ 
ไมชำระเงินตามเวลา ทำใหเราตอง 

กลับมาคิดหาตลาดใหม”

จุดพลิกชีวิต 

กล้วยหอมทองไทย

จากพิษเศรษฐกิจเมื่อ 2-3 ป 
เปนจุดพลิกผันใหคุณเสาวณี แมทัพ 
การตลาดตองหาวิธี หาตลาดใหม จะ 
นิ่งเฉยกับตลาดแบบเดิมๆ ไมไดอีก 
ตอไป จึงตัดสินใจเดินหนาเขา Modern 

จะหาซื้อกลวยหอมทอง 
ตองยกทั้งหวีแลวตองซื้อ 
ที่ตลาดสดเทานั้น คุณ 

เปล่ียนความคิดน้ีไดเลย เพราะกลวยหอม 
กลายเปนสินคาที่อนาคตไกล หลัง 
แตงตัวปรับลุค ติดแบรนด ขึ้นหาง 
กลายเปนกลวยหอมที ่มีคาดั ่งทอง 
สมช่ือกลวยหอมทอง เปนท่ีเรียบรอย 
โรงเรียนจีนไปแลว เชนเดียวกับคู 
สามี ภรรยา ชาวสวน แหง King 
Fruits ท่ีรักการทำสวนกลวยเปนชีวิต 
จิตใจ เกือบหมดกำลังใจกับการขาย 
กลวยที่ไมคอยไดราคา ที่สุดก็พบจุด 
U-turn จนปจจุบันสามารถสราง 

รายไดใหอยางงดงามจากการขาย 
กลวยแพคใน Modern Trade ป 
แรกปเดียว ควายอด 50 ลานบาท 
กลายเปนความหวังที่สุกสวาง และ 
เปนแรงผลักดันใหม ีก าวตอไปให 
กลวยหอมทอง ภายใตแบรนด Banana 
King เตรียมกาวตอไปสู 7 eleven 
ทั่วประเทศ กับโจทยทาทายที่ไมเกิน 
ความสามารถ และแผนขยายธุรกิจ 

King Fruits
สร้างค่ากล้วยหอมทอง มีค่าดั่งทองสมชื่อ

เสาวณี –เกรียงศักด์ิ วิเลปนะ

จ
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Life ไดไมเกิน 4 วัน ผูบริโภคจึง 
จะไดรับประทานกลวยหอมทองที่สุก 
หวาน อรอย กำลังดี ซึ่งที่นี่มีเทคนิค 
ในการควบคุมอุณหภูมิการขนสงไมเกิน 
25 องศาตลอดระยะทางขนสง แต 
ก็มีสิ่งที่ทาทายความสามารถอยูเหมือน 
กัน เม่ือมีความทาทายมาจาก Conve-
nience Store เจาดัง อยางเซเวน 
อีเลฟเวน วาใหทดลองหาวิธีเพื่อยืด 
อายุ Shelf Life ใหได 7 วัน ซึ่ง 
ทางบริษัทฯ ก็ยังคงผานไดเต็มที่เพียง 
5 วันเทานั้น แมวาจะพยายามทดลอง 
อยู 1 ปเต็มก็ตาม แตอยางไรก็ตาม 
สินคาก็มีวางจำหนายท่ี เซเวน อีเลฟเวน 
ในบางจุด ไดแก ภาคกลาง ภาค 
ตะวันออก และภาคกลางตอนลาง 
บางแหง โดยปหนาคาดวา จะขยาย 
ไปภาคอีสาน และบางโซนของเซเวนฯ 
ใหมากยิ่งขึ้น โดยปจจุบันมียอดสงให 
เซเวนฯ แบบเปนแพคลูกเด่ียว จำนวน 
25,000 ลูกตอวัน ซึ่งคาดวา ในปหนา 
จะเพิ่มขึ้นเปน 40,000 ลูกตอวัน

ภาระหน้าที่ของ 
ฝ่ายผลิต จะทำอย่างไร 
ให้สินค้าไม่ขาดตลาด

หนาท่ีน้ี เปนความรับผิดชอบของ 
คุณเกรียงศักดิ์ กับหมวกเกษตรกรผู 
ดูแลผลผลิต ในพื้นที่ 3,000 ไรในเขต 
5 พื้นที่ 4 จังหวัดไดแก อยุธยา 
สระบุรี ปทุมธานี มี 2 เขต และ 
นครนายก เดิมคุณเกรียงศักดิ์ เปน 
ชาวสวนสม ตองเลิกปลูกไป เพราะสม 
ใหผลผลิตชา และออกผลเปนฤดู กอน 
หันมาปลูกกลวยหอมท่ีใหผลผลิตไวกวา 
ออกผลทั้งป และที่เลือกปลูกกลวย 
หอมทอง เพราะเปนพันธุที่รสชาติดี 
และราคาก็ดีอีกดวย ปจจุบันผลผลิต 
ตอเดือน คือ 50,000 – 100,000 ตัน 
ตอเดือน และเปนผลผลิตที่ออกผล 
แนนอน เนื่องจากการวางระบบการ 

ปลูกแบบหมุนเวียน จากไรหนึ่งไปสู 
อีกไรหนึ่ง ในพื้นที่เดียวกัน เพราะ 
กลวยเปนพืชท่ีออกผล ตัดผลแลว ตอง 
ตัดตนท้ิง ปลูกใหมเลย ซ่ึงคุณเกรียงศักด์ิ 
จะใหความสำคัญกับการอนุบาลหนอ
กลวยเปนอยางดี ดวยเคล็ดลับ คือ 
การใชถุงคลุมเครือกลวยกอนการพน
สารเคมีซึ่งใชก็ใชนอยที่สุด และดวย 
ยึดมั่นในสัตยาบรรณวา “ทุกวันตองมี 
กลวยสงเขาโรงงาน เพื่อผานกระบวน 
การทำความสะอาดและแบงบรรจ ุ 
แพค กอนการกระจายสูตลาด

แผนการขยายตลาดใน
ปีหน้า 2558

นอกจากการขยายตลาดในประเทศ 
แลว ซึ่งจะมีการขยายไลนผลิตไปสู 
ผลิตภัณฑกลวยหอมแปรรูป ขณะนี้ 
อยูระหวางการทำการวิจัยวา จะเปน 
ไปในทิศทางใด และรูปแบบไหน ในป 
หนานี้ King Fruits ยังมีแผนขยาย 
ตลาดไปสูตางประเทศ ไดแก ญี่ปุน 
จีน ฮองกง อินโดนีเซีย และตะวันออก 
กลาง ซึ่งเบื้องตนไดมีการประสานกับ 
เทสโก โลตัส และ ซีพี ในประเทศจีน 
ในการจะเริ่มสงสินคาไปทดลองตลาด
ในเร็วๆ นี้ ซึ่งเปนที่นายินดีที่กลวย 
หอมทองของไทย จะกาวไกลไปตลาด 
อินเตอรกันแลว ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 
เทรนดสุขภาพที่ผูรักสุขภาพจะหันมา
บริโภคกลวยหอมกันมากข้ึน และแลว 
เรื่องกลวย ก็คงไมกลวยอีกตอไป 
เพราะกลวยไทยกำลังจะกลายเปนทอง

Trade เพ่ือเจรจาท่ีแรกเลยคือ Makro 
และตอดวย Tesco Lotus ปรากฏวา 
ไดรับผลตอบรับดีมาก เน่ืองจากนโยบาย 
การรับซื้อสินคาจากเกษตรกรโดยตรง 
และเปนจ ุดเปลี ่ยนจากการขายสด 
แบบกลวยหวี ไปสูกลวยแพค ที่ 
ถูกแยกผลเปนหลายแบบใหเลือก มี 
ทั้ง แบบแพคเดี่ยว แพคคู และแพค 
ส่ีผล ตามไลฟสไตลของผูบริโภครุนใหม 
ที่ไมสามารถทานครั้งเดียวไดหมดทั้ง
หว ีโดยมีสัดสวนการขาย 80 : 20 คือ 
ขายแบบแบงผล ใน Modern Trade 
80% แบงเปนสินคาติดแบรนด และ 
OEM สวนการขายแบบยกหวีในตลาด 
คาสงอยูที่ 20% นอกจากจะปรับ 
เปลี ่ยนโฉมกลวยใหเปนสินคาบรรจุ 
ในแพคแลว ยังมีแบรนดท่ีสรางภาพลักษณ 
ที่ดี และเปนที่จดจำใหแกสินคา ในชื่อ 
Banana King และเปนที่มาของการ 
กอตั้งธุรกิจในรูปบริษัทจำกัด ภายใต 
ชื่อ King Fruits

“ในป 2555 ที่เริ่มเขาสูตลาด 
Modern Trade ปรากฏวา Banana 
King ไดรับการตอบรับทวมทน ปเดียว 
สามารถทำยอดขายไดถึง 50 ลานบาท 
ซึ ่งไม เคยมีปรากฏการณน ี ้มาก อน 
และสรางกำลังใจใหพวกเราในการคิด
วางแผนในอนาคตที่จะเดินหนาธุรกิจ
ตอไป โดยยังคงตลาดคาสงที่ตลาดไท 
ซึ่งสินคายกหวี ยังทำราคาสูง ในขณะ 
ที่ Modern Trade จะเนนขาย Mass 
product ”

Banana King 
สู่ตลาดทั่วประเทศ

เทคนิคในการจัดสงกลวยสู Ware-
house ของ Modern Trade ก็เปน 
สิ่งสำคัญ เนื่องจากกลวยที่ออกจาก 
โรงงานจะเปนกลวยดิบ และจะสุก 
เมื่อถึงมือผูบริโภครวมการขนสงตอง 
ไมเกิน 48 ชั่วโมง และอยูใน Shelf 
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สวัสดีครับ ตอนที่แลวผม 
เสนอเร่ืองการกำหนดกลยุทธ 
ธุรกิจครอบครัว ตอนกรณี 

ศึกษา SAMSUNG ตระกูลที่ผูกอตั้ง 
บอกวา ซัมซุงเปนมรดกตกทอดทาง 
ตระกูล ฉบับนี้ มาตออีกหนึ่งกรณี 
ศึกษาที่นาสนใจไมแพกัน Qian Hu 
Corporation (บริษัท เควียนฮู) บริษัท 
สัญชาติสิงคโปร ประกอบธุรกิจนำเขา 
และสงออกปลาสวยงาม รวมถึงพันธุ 
ไมน้ำทุกชนิด

Qian Hu Corporation มี 
นโยบายหลักคือการมุงเนนความสำคัญ 
ดานบุคลากร ยอดการสงออกปลา 
แตละเดือนกวา 500,000 ตัว มากกวา 
1,000 สายพันธุ เพื่อจำหนายใน 60 
ประเทศท่ัวโลก การสงออกปลาสวยงาม 
ระดับโลก ดวยยอดการสงออกรวม 
30% ของตลาดโลก ปลาที่สงออก 
หลักๆ คือ ปลาทอปปคอลฟช ปลา 
มังกร และปลาทอง ปจจุบันมีบอเพาะ 
ปลามังกร 100 กวาบอในสิงคโปร 

บริษัท เควียนฮู ซึ่งเริ่มตนมา 
จากธุรกิจครอบครัวที่พลิกผันแตดวย
ความรวมมือรวมใจพรอมการนำของ
ผูนำที่ดีซึ่งก็คือ KENNY YAP KIM 
LEE มาจนถึงปจจุบัน เคนนี่ไดนำพา 
บริษัทเขารับรางวัลดานคุณภาพและ
ดานอื่นๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในรายงาน 

กำหนดกลยุทธ์
ธุรกิจครอบครัว
ตอนกรณีศึกษา Qian Hu Corporation

ประจำป 2011 บริษัทเควียนฮูไดมี 
การขยายตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่ง 
ปจจุบันก็มีตลาดอยูใน จีน, อินเดีย, 
ไทย, สิงคโปรและมาเลเซีย ปจจุบัน 
KENNY YAP KIM LEE ดำรง 
ตำแหนงประธานกรรมการบร ิหาร 
และกรรมการผูจัดการ

เคนนี่ไดนำพาบริษัทขึ้นมาสูความ 
สำเร็จและรับรางวัลมากมายทั้งในนาม 

ของบริษัทและในดานของความสามารถ 
ในการบริหารของเคนน่ีเองอีกดวย โดย 
ในป 2008 ชื่อของเคนนี่ไดขึ้นไปติด 
10 อันดับ ของผูประกอบการท่ีโดดเดน 
ที่สุด โดยทีวีเพื่อการศึกษาของจีน 
ไมใชแคเพียงเคนนี ่ที ่สรางชื ่อใหกับ 
บริษัท เควียนฮู แตผูบริหารของเควียนฮู 
โดยมากก็จะไดรับรางวัลดานตาง  ๆ มากมาย 
ดวยเชนกัน

เปาหมายของบริษัท เควียนฮู 
มุงมั่นที่จะเปนผูเพาะพันธุและสงออก 
ปลาสวยงามอันดับหนึ่งของโลก และ 

ยังตองเปนผูเพาะพันธุปลาสวยงามที่
มีคุณภาพและสายพันธุดีท่ีสุดในภูมิภาค 
พรอมทั้งใหผลตอบแทนที่สูงที่สุดใหกับ 
ผูถือหุน

หลังจากที ่บริษัทเควียนฮูไดจด 
ทะเบียนมาแลว 10 ป บริษัทได 
พุ งเป าไปที ่การขยายการจำหนาย 
ของกลุ มเครือขายในจีนและอินเดีย 
และยังมุ งสรางฐานความรู ด านปลา 

สวยงามและธุรกิจอุปกรณที่เกี่ยวของ 
ดวยการลงทุนในดานการวิจ ัยและ 
พัฒนา และยังมุงพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลอยางมาก เพื่อใหบริษัทมีการ 
เจริญเติบโตตอไปอยางมั ่นคงและให 
ผลตอบแทนที่คุมคากับผูถือหุน

KENNY YAP KIM LEE กลาววา
“Before we listed Qian Hu, I 

put everything on the table and 
was VERY transparent to my six 
brothers. When we listed the 
company, I just assume that 

ส
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ก่อนที่เราจดทะเบียน ฉันได้วางทุกอย่างบนโต๊ะ 
และทำทุกอย่างโปร่งใส่กับพี่น้องฉันทั้ง 6 คน 
และเมื่อเราจดทะเบียน ฉันก็ถือว่าวันนี้ 
ฉันมีพี่น้องมากกว่าพันคน 
และยังคงทำทุกอย่างเฉกเช่นเดิม
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now I have more than 1,000 
brothers and do exactly the 
same” 

“กอนที่เราจดทะเบียน ฉันได 
วางทุกอยางบนโตะ และทำทุกอยาง 
โปรงใสกับพี่นองฉันทั้ง 6 คน และเมื่อ 
เราจดทะเบียน ฉันก็ถือวาวันนี้ ฉันมี 
พี่นองมากกวาพันคน และยังคงทำ 
ทุกอยางเฉกเชนเดิม” 

ในปจจ ุบ ันเคว ียนฮ ูได ร ับการ 
ยอมรับจากทั่วโลก โดยมีสวนแบงใน 
ตลาดปลาสวยงามของโลก อยูมากกวา 
5% ของตลาดปลาสวยงามท่ัวโลก และ 
เพื่อการกาวไปขางหนาอยางแข็งแกรง 
เควียนฮูไดใหความสำคัญกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและความรับผิดชอบตอสังคม 
อยางมาก เห็นไดจากกระบวนการผลิต 
และ CSR ตางๆ และดวยมาตรฐาน 
ISO 14001 certification 

The Macro-
Economic Environ-
ment & Growth 
Strategy

ปัจจัยภายนอกและ 
กลยุทธ์การ 
เจริญเติบโต ในปี2011

วิกฤติหนี้ยูโรโซน ทำใหยอดการ 
จำหนายของเควียนฮู ลดนอยลงการ 

เจริญเติบโตของ Qian Hu ในป 
งบประมาณ 2012 จึงขึ้นอยูกับ 
ความสามารถที ่จะเพิ ่มการสงออก 
เควียนฮูเลือกที่จะแกไขปญหาดวยการ 
มุงหนาขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ 
และพ ัฒนากระบวนการผล ิตให ม ี 
ประสิทธิภาพ เนนขายปลาสวยงาม 
และปลามังกรไปยังพิพิธภัณฑสัตวน้ำ 
และเพิ่มการขายอุปกรณสัตวน้ำเพิ่ม 
เขาไปใหมากขึ้น

Innovation
บริษ ัทมีนว ัตกรรมในการผสม 

พันธุ ปลาสวยงามที่ทันสมัยรวมทั้งมี 
งานวิจัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมการผสม 
พันธุ ของปลามังกรและทำการวิจ ัย 
อยางเขมขนรวมกับ Temasek Life 
Sciences Laboratory โดยการทำ 
ความเขาใจเกี ่ยวกับพฤติกรรมของ  
ปลามังกรที่ใกลสูญพันธุ และสามารถ 
ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณ ปลา 
มังกรรุนใหม ดวยทีมวิจัยและพัฒนา 
ของเควียนฮู โดย Dr. Alex Chang 
และ Dr. Alex Chang ยังพัฒนา 
ผลิตภัณฑเกี ่ยวกับอุปกรณการเลี ้ยง 
ปลาและก็ไดร ับการตอบรับที ่ด ีจาก 
ตลาด ตัวอยางเชน Light Emitting 
Diode (LED) technology แสง LED 
ในตู ปลาเพื ่อเพิ ่มแสงสวางในตู ปลา 
เพิ่มความสวยงาม ใหเห็นสีสันของ 

ปลาชัดเจนขึ้น ดูมีมิติมากขึ้น และ 
เพิ่มสีสันใหกับตูปลา มีนวัตกรรมที่ 
ล้ำหนาในการขนสงปลาบรรจุลงท่ีขนสง

Environment
เควียนฮู ใหความสำคัญอยางมาก 

ก ับการร ั กษาส ิ ่ งแวดล อม เพราะ 
เควียนฮูมองวาการรักษาสิ่งแวดลอม
จะทำใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยาง
ยั่งยืนมั่นคงและไดรับการยอมรับที่ดี
จากสังคมและคูคา เควียนฮูมุงมั่นที่ 
จะลดผลกระทบของก ิจกรรมของ 
องคกรที ่จะสงผลตอสิ ่งแวดลอมให 
เกิดขึ ้นนอยที ่ส ุดและสอดคลองกับ 
ขอกำหนดของ ISO 14001 เนน 
ในดานการรักษาและรีไซเคิลทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางเชนน้ำที ่เกิดขึ ้นจาก 
กิจกรรมของธุรกิจ 

แผนการเติบโต
เควียน ฮู มีแผนการที่จะพัฒนา 

ตลาดการสงออกใหกาวไกลดวยระบบ 
E-commerce การพัฒนางานของเขา 
มีขั้นตอนมีระบบ ความสำเร็จทั้งหลาย 
มาจากการบริการแบบใหมที ่ดีและมี 
ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญอีกอยางคือ 
การขยายธุรก ิจในตางประเทศการ 
แขงขันดานการตลาดของจีนการเปด
ฟารมปลาแหงใหมที ่ป กกิ ่งการรวม 
ทุกในกวางโจว Kenny มองวาตลาด 
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การคากับจีนเปนตลาดใหญเหมาะสม
กับการลงทุนบริษัทของเขาวางแผนที่
จะวางแผนขายสินคาทางอินเทอรเน็ต 
เชน อุปกรณฟารมปลา อุปกรณเลี้ยง 
สัตว ในไทยและมาเลเซียอีกดวยสวน 
ในสิงคโปรเขาคิดจะเพิ่มลูกคารายยอย 
หรือขายปลีกใหมากขึ้น

ปัจจุบัน เควียนฮู 
มีบริษัทย่อย ใน 5 
ประเทศ

จีน, อินเดีย, ไทย, สิงคโปรและ 
มาเลเซีย

Social
Responsibility 

บริษัท เควียนฮู ยังมีบทบาท 
ที่สำคัญในการสรางตลาดปลาสวยงาม 
ของสิงคโปรใหเปนเมืองหลวงของปลา 
สวยงามของโลก ปจจุบันเควียนฮูใน 
สิงคโปรไดเปด โรงงานใหนักศึกษา 
และนักทองเท่ียวเขาชมพรอมใหความรู 
อีกดวย เคนนี่มีสวนสำคัญในวงการ 
ศึกษา เขามีสวนชวยโดยเขาไปวาง 

หลักสูตร "National Education 
Program" เขาไดเขาเยี่ยมชมโรงเรียน 
และสถาบันทางการศึกษาตางๆ ไป 
พูดคุยและสัมมนาตามโรงเรียน high 
School, โปลีเทคนิค และตามมหาวิทยาลัย 
ตางๆ เขากลายเปนที่ปรึกษาดาน 
อุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังใหคำปรึกษา 
ดาน SME ดวย 

สรุป
บริษัทเควียนฮู เปนอีกกรณีศึกษา 

ธุรกิจครอบครัว ที่วิเคราะหสภาพ 
แวดลอมของธุรก ิจครอบครัวอยาง 
เปนระบบ เปนการเปดโอกาสใหสมาชิก 
ครอบครัวพิจารณาธุรกิจและชวยให 
ครอบครัวมีขอมูลท่ีถูกตอง เพื่อนำไปสู 
การวางแผนกลยุทธเพื ่อสรางความ 
ไดเปรียบเชิงการแขงขันธุรกิจในระยะ
ยาว

แผนกลยุทธเป นเหมือนกรอบ 
ขอตกลงที่จะทำใหสมาชิกครอบครัว
ทุกคน รวมถึงพนักงานในองคกรไดมี 
เปาหมายทิศทางเดียวกัน และทำให 
สามารถจัดสรรทรัพยากรขององคกร 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน การ 
เลือกลงทุนในโครงการที ่อยู ภายใต 
กรอบเปาหมายเชิงกลยุทธ เปนตน 
เปนการเปดโอกาสใหองคกรไดมีการ
ปร ับปร ุงกระบวนการภายในให ม ี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และพัฒนาบุคลากร 
ใหเหมาะสมกับแผนกลยุทธที ่ไดวาง 
ไวอนาคต การวางแผนกลยุทธของ 
ธุรกิจครอบครัว ควรมีความสอดคลอง 
กับจุดแข็งที่องคกรม ี รวมถึงตองคำนึง 
ถึงการเติบโตในระยะยาว รวมถึงผูมี 
สวนไดสวนเสียทุกฝาย

อ้างอิง
ประวัติบริษัท Qian Hu. [ออนไลน์]: 

ได้จาก www.qianhu.com, http://qianhu. 
listedcompany.com/directors.html, http:// 
qianhu.listedcompany.com/story.html

Canon Think Big - Kenny Yap, 
Qian Hu Corporation Limited. [ออนไลน์]: 
ได้จาก http://www.youtube.com/watch?v 
=3lUp38r7wRY

Caroline Seow (The Family 
Business Network Asia) & Marleen 
Dieleman (Centre for Governance, 
Institutions and Organizations) (2011), 
Drawing a Portrait of Family Firm 
Governance in Singapore: A Study of 
SGX-listed Family Firms, http://www. 
fbnasia.org/web/
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เส้นทางการทำงาน บริหารงาน ไม่ได้สวยหรู 
เพราะการที่ผมใช้นามสกุล “พะเนียงเวทย์” 
แน่นอนว่า อาจจะมีคนที่มองว่า ผมเป็นเด็กเส้น 
เพราะคำสอนของพ่อ เรื่องการวางตัวสำคัญมาก 
เราควรทำตัว Low Profile ไม่ทำตัวเย่อหยิ่ง 
อวดตัว เราควรเรียนรู้จากคนอื่นให้มาก 

สนใจ ในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และปริญญาโทดานกฎหมาย 
ธุรกิจระหวางประเทศที่จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย

“จริงๆ ผมเลือกคณะน้ีเปนอันดับ 
4 แตเมื่อไดเขาเรียนก็รูสึกชอบงาน 
ทนายความ ตอนเรียนปสุดทาย ตอง 
ออกมาฝกงานทนายความกอน หลัง 
ฝกเสร็จ คุณพอ (พิพัฒ พะเนียงเวทย) 
ไดชักชวนใหกลับไปทำงานใหธุรกิจ 
ครอบครัว โดยเร่ิมงานตำแหนงแรก คือ 
ผูประสานงาน สำนักงานกรรมการผูจัดการ 
หรือ เปนผูชวยคุณพอ เหมือนเลขา 

สวนตัวคุณพอ ท่ี บริษัท ไทย เพรสซิเดนท 
ฟูดส จำกัด (มหาชน) บริษัทแมของ 
เครือ TF Group ในเครือสหพัฒนฯ 
ทำได 1 ป จึงไดรับอนุญาตใหเรียนตอ 
ทางดานบริหาร ไปลงคอรสกฎหมาย 
ธุรกิจระหวางประเทศ ท่ีจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย และเรียนตอปริญญาโท 
ดานกฎหมายอีก 1 ใบ”

พ่อผู้มองการณ์ไกล 
สั่งสมประสบการณ์ลูก 
ก่อนเข้ารับภาระของ 
ครอบครัว

ไมนาเชื่อที่ผูบริหารเจาของธุรกิจ 
พันลานจะแนะนำใหลูกชายเขาสูชีวิต
ราชการ โดย “คุณพันธ” ผานการสอบ 
กพ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนฯ) 
สามารถเขารับราชการเปนเจาหนาที่ 
กองนิติการ กรมราชทัณฑ แตทำได 
เพียง 4 เดือน ก็ตองกลับมาทำงานที่ 
บริษัทฯ เน่ืองจากผูจัดการฝายทรัพยากร 
บุคคล ที่บริษัทฯ เดิมลาออก ขณะนั้น 

อายุเพียง 26 ป ไดรับตำแหนงแรกคือ 
ผู ชวยผู จ ัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบงานในตำแหนงนี้ถึง 5 ป 
กอนจะไดการเลื่อนขึ้นมาเปนผูจัดการ 
สำนักกรรมการผูจัดการ งานในความ 
รับผิดชอบจะไดรับมอบหมายโดยตรง
จากคุณพอ งานหลายๆ ดานก็จะทำ 
แทนคุณพอ

ดวยความฮ็อตของ “มามา” 
บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป สัญชาติ 
ไทย ท่ีดังไกลไปนานาชาติ 

และเปนแชมปครองมารเก็ตแชรสูงสุด 
ของส ินค  าบะหม ี ่ ก ึ ่ งสำ เร ็จร ูปใน 
ประเทศไทย ถาคิดถึง “มามา” หลายคน 
คิดถึง “คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย” ซึ่ง 
รั ้งตำแหนงคุณพอนักบริหารคนเกง 
แตป จจ ุบ ันทานมองการณไกลวาง 
หมากใหล ูกทุกคนเขาดูแลในแตละ 
ธุรกิจไวเรียบรอยแลว นอกจากมามา 
เสนเหลืองที่ทุกคนรูจักดี ยังมีสินคา 
มากมายหลากหลายในเครือไทยเพรส
ซิเดนท ฟูด หรือ TF GROUP เครือ 
ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารและขนม ที่ป 
นี้มียอดขายถึง 15,000 ลานบาท โดย 
คุณพันธ พะเนียงเวทย ทายาทหนุม 
หลอไดถูกสงมาดูแลสินคามามากลุม
สีขาวท่ีผลิตจากขาว ไดแก เสนหม่ีขาว 
เสนเล็ก กวยจั๊บ จนถึงโจก ภายใตชื่อ 
แบรนด “มามา” แตแยกดูแลการผลิต 
โดย บริษัท เพรสซิเดนท ไรซ โปรดักซ 
จำกัด (มหาชน)

ทำความรู้จัก ทายาท 
“มาม่า”

คุณพันธ พะเนียงเวทย เปนลูกชาย 
ของคุณพิพัฒ พะเนียงเวทย ในดาน 
การศึกษา คุณพันธบอกวาครอบครัว 
ใหอิสระกับลูกในการเลือก จึงเลือก 
เรียนปริญญาตรีดานกฎหมายที่ตนเอง 

นักบริหาร “มาม่า” รุ่นใหม่ ของสุดยอดคุณพ่อ
“พิพัฒ พะเนียงเวทย์”

พันธ์ พะเนียงเวทย์

ด
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“ทำอยูปครึ่งก็เกิดจุดเปลี่ยนอีก 
คร้ัง เม่ือบริษัทในเครือท่ีผลิตแพคเกจจ้ิง 
ใหผลิตภัณฑคุกกี้ “เดนนิส” มีปญหา 
ภายในระหวางพนักงานรุนเกาและรุ น 
ใหม เนื่องจากในบริษัทเราการ Turn-
over จะต่ำมาก ผมจึงถูกสงใหไปดูแล 
ชวยทำใหการเปล่ียนผานรุนและลดการ
เกิดปญหาใหนอยท่ีสุด ตอนน้ันผมใช 
เวลาในการเคลียรปญหาตางๆ อยูถึง 
5 ป โดยเขารับตำแหนงผูชวยผูจัดการ 
โรงงานบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยูที่ อ. 
บางปะกง จ.ชลบุรี ตองเรียนรูงาน 
ทั้งหมด และเสร็จสิ้นภารกิจจนบริษัท 
สามารถแตงต้ังกรรมการผูจัดการไดสำเร็จ 
ตำแหนงสูงสุดตอนอยู ที ่นั ่นคือผูชวย 
กรรมการผูจัดการ แตอยูไดเพียง 4 เดือน 
ก็ถ ูกเร ียกตัวกลับอีกครั ้งเพื ่อไปรับ 
ตำแหนงผูบริหารสำรองที่ บริษัท 
เพรสซิเดนท ไรซ โปรดักส จำกัด 
(มหาชน) ดวยปญหาเดิมคือ ผูบริหาร 
มีอายุเกือบ 60 ปใกลเกษียณ จำเปน 
ตองมีผูบริหารมาเตรียมรับชวงตอ ซึ่ง 
เปนไปตามแผน Subsidiary Plan ของ 
กลุมบริษัท TF Group”

จากการเรียนรู้จัดเต็ม 
สู่การขึ้นแท่นบริหาร 
เต็มตัว ในฐานะ 
กรรมการผู้จัดการ

ไดรับผิดชอบงานหลายภารกิจที่ 
ไมธรรมดา ตองเริ่มงานใหมหลายงาน 
และตองแกปญหาตลอดมา อาจเพราะ 
ดวยบุคลิกสวนตัวที ่เปนผู ที ่มีมนุษย 
สัมพันธดีและวางตัวดี เปนที่ยอมรับ 
ท้ังผูบริหารดวยกัน และพนักงานใตบังคับ 
บัญชา หรืออาจจะเปนสิ่งที่คุณพิพัฒ 
พะเนียงเวทย เล็งเห็นและใชส่ิงน้ีเพ่ือ 
ส่ังสมประสบการณการทำงานใหแกลูก

“กวาจะมาถึงจุดนี้ เสนทางการ 
ทำงาน บริหารงาน ไมไดสวยหรู เพราะ 
การที่ผมใชนามสกุล “พะเนียงเวทย” 

แนนอนวา อาจจะมีคนที่มองวา ผม 
เปนเด็กเสน เพราะคำสอนของพอ 
เรื่องการวางตัวสำคัญมาก เราควร 
ทำตัว Low Profile ไมทำตัวเยอหยิ่ง 
อวดตัว เราควรเรียนรูจากคนอื่นให 
มาก รูจักการวางตัวใหดี” วันนี้ คุณ 
พันธ ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ 
บริษัท เพรสซิเดนท ไรซ โปรดักส 
จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุม TF 
Group เครือสหพัฒนฯ ในตำแหนง 
กรรมการผูจัดการเต็มตัว ตั้งแตเมื่อ 
วันที่ 5 พค. 56 ที่ผานมา โดยบริษัทนี ้
รับผิดชอบการผลิตสินคาที ่จากขาว 
ซึ่งใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก 
ตางจาก มามา เสนเหลืองที่ผลิตจาก 
ขาวสาลี ซ่ึงตองนำเขาจากตางประเทศ 
โดยสินคาเปนไลนใหม ภายใตแบรนด 
มามา ประกอบดวยเสนหมี่น้ำใส เสน 
ใหญ เสนกวยจั๊บ จนถึงโจก รสชาติ 
ตางๆ ท่ีน่ีก็มีปญหาทาทายความสามารถ 
ไมนอยกวาที่อื่นๆ ไมวาจะเปนราคา 
ขาวลด – ยอดขายลง – คาเงินบาท 
ออน การแกปญหาบางสวนคือการ 
ทำงานรวมกับผูบริหารทานเดิม เพื่อ 
ขอเพ่ิมทุน นำเงินไปชวยอุดหนุนราคาขาว

ภารกิจท้าทายความ 
สามารถนักบริหาร 
เลือดใหม่ ไฟแรง

ภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 
ในฐานะกรรมการผูจัดการ คุณพันธ 
ไดแสดงฝมือในการลดตนทุนการผลิต 
ดวยการลดการสูญเสียจากการผลิต 
ใหเหลือนอยที่สุด และสัดสวนสงออก 
สินคาไปตางประเทศ เทากับการสง 
ขายสินคาภายในประเทศ 50:50 ประเทศ 
ที่สงออกมากที่สุด ไดแก มาเลเซีย 
สหรัฐฯ อังกฤษ ปจจุบันบริษัทสามารถ 
ทำยอดขายไดถึง 1,200 ลานบาทตอป 
แมวาปญหาราคาขาวจากตลาดภายใน 
จะสูงขึ้น แต “คุณพันธ” ไดใชกลยุทธ 

เพิ่มตลาดสงออก จึงทำใหสามารถ 
ประคองยอดขายใหย ังคงดีเช นเดิม 
แตก็ยังคงมีปญหาที่ทาทายในเรื ่องที่
จะทำอยางไรใหยอดขายเพิ ่มสูงขึ ้น 
แมวา สินคาประเภทเสนขาว “มามา” 
จะเปนผูนำตลาดดวยมารเก็ตแชรถึง 
70% จากตลาดรวมมูลคา 1,500 ลาน 
แตสิ่งที่ยังเปนรอง คือ สินคาโจก ซึ่งมี 
การแขงขันสูง ทาทายในเรื่องการสราง 
การยอมรับในตัวสินคาและราคา แต 
อยางไรก็ตามฝมือการควบคุมการผลิต 
ไมเปนรองใครแนนอน เพราะท่ีน่ีข้ึนช่ือ 
วาเปนโรงงานการผลิตที่สะอาดที่สุด 
ในโลก จึงมั่นใจไดในเรื่องคุณภาพสูง 
สุดของสินคา

การยึดถือ “พ่อ” เป็น 
Role Model

สิง่ที่ผมยึดถือในการทำงานมาโดย 
ตลอด คือ หลักการทำงานของ “พอ” 
พอจะพูดเสมอวา “เราควรใชชีวิตที่ 
เรียบงาย ประหยัด และรูจักทดแทน 
บุญคุณคน ทำธุรกิจดวยความซื่อตรง 
ซื่อสัตย “Zero Corruption” และสิ่ง 
ที่สำคัญที่สุดคือ พี่นองตองรักกัน 
สามัคคีกัน ไมเอาเปรียบกันและกัน”  
แมวาคุณพอจะมอบหมายงานใหลูก 
ทั้ง 7 คนดูแล แตคุณพอยังคงเปนที่ 
ปรึกษาใหลูกเสมอ เพราะไมมีใคร 
ทดแทน “คุณพอ” ได และไมมีลูก 
คนไหนท่ีอยากจะแทน “คุณพอ”  ดวย 
ปณิธานความซื่อสัตยตอผูบริโภคใน
การดำเนินธุรกิจของกลุม TF Group 
ในเครือสหพัฒนฯ แนนอนวาความ 
ทาทายในการขึ้นแทนผูนำของไลน
สินคาสีขาว ของมามา คงไมยาก 
เกินความสามารถ และในไมชาเรา 
คงจะไดเห็นแชมป เสนขาว มามา 
ขึ้นแทนผูนำ เชนเดียวกับมามา 
เสนเหลือง ไดแนนอน
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หนุมน ักธ ุรก ิจทายาท 
ซุปเปอรมารเก็ตทองถิ่น 
ชื่อดังแหงเมืองขอนแกน 

“เค้ียง ซุปเปอรมารเก็ต” เค มารเก็ต 
เคี้ยง มินิมารท หลายสาขา และอีก 
หลายธุรกิจ คุณบาส กฤษดากร 
อภิชนตระกูล ประธาน YEC KHONKAEN 
คนลาสุด ท่ีกำลังจะสงไมตอใหประธาน 
คนถัดไปในปลายปหนา ถึงเวลามา 
ทำความรู จักกับประธานหนุ มคนนี ้ 
ใหมากขึ้นอีกนิด แมชวงนี้ภารกิจใน 
การผาต ัดวางระบบใหมให ธ ุรก ิจ 
ครอบครัวจะรัดตัวมาก แตภารกิจใน 
ฐานะประธาน YEC KHONKAEN 
เขาคนน้ีก็จัดสรรเวลามาดูแล รวมกับ 
สมาชิก YEC ไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ 
โครงการ “ปนเบ้ีย ปนน้ำใจ” โครงการ 
ลาสุดอันนาท่ึง ท่ีรวบรวมเงินจาก “เบ้ีย 
ผูสูงอายุ” ซึ่งรัฐบาลจายใหกับผูที่มี 
อายุ 60 ปขึ้นไป ในขณะที่ผูสูง 
อายุซึ่งมีฐานะทางการเงินที่ดีอาจไม
คอยสนใจเบิกเงินสวนน้ีมาใช โครงการ 
นี้ จึงเชิญชวนใหผูสูงอายุเหลานั้น 
ปนเงินสวนนี้มอบใหแกผูที่ขาดแคลน 
และยังมีอีกหลายภารกิจที่นาสนใจ

แนะนำตัว 
ตามธรรมเนียม

คุณกฤษดากร อภิชนตระกูล หรือ 
คุณบาส เปนลูกชายคนโต หนึ่งใน 
ลูกชาย 3 คนของ คุณพอเคี้ยง อภิชน 
ตระกูล ผูที่เปนเจาของธุรกิจรานคา 

สงสุรา และรานชำที่มีชื่อเสียง และ 
มีธุรกิจที่เจริญเติบโตขยายตัวตอเนื่อง 
มากวา 40 ป เคียงคูเมืองขอนแกน 
โดยคุณพอไดเริ ่มจากธุรกิจรานคาสง 
รานชำที่ไมใหญโต ชื่อเคี้ยงพาณิชย 
ที่สืบทอดมาจากรุนบรรพบุรุษซึ่งสมัย
กอนชื่อรานยังเปนภาษาจีน แตตอมา 
ไดขยายเปนราน 3 คูหา ติดแอร จึง 
เปล ี ่ยนช ื ่อใหม  เป นเค ี ้ยงพาณิชย  
และเคี้ยง ซุปเปอรมารเก็ต ดวยความ 
ที่ธุรกิจเริ่มขยายไลนสินคา จากราน 
คาสงสุราตางประเทศ เจริญเติบโตสู 
การขายสินคาปลีก และสงสินคาหลาก 
หลายขึ้นแทบจะทุกประเภท โดยคุณ 
บาส ทำหนาท่ีดูแลสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
ทำหนาที่ดูแลแผนกสงสินคา Food 
Service เปนตัวแทนของเครื่องดื่มที่ 
มีแอลกอฮอลทุกยี่หอ ดูแลระบบบัญช ี
ระบบภาษี การจัดเก็บสต็อก

“คุณพอผมจะมีชื ่อเสียงเปนที ่ 
ยอมรับเรื่องความซื่อสัตย และการ 
ยึดมั่นในความถูกตอง ดวยความที่ 
เป นต ัวแทนค าสงส ุ ราช ั ้ นนำจาก 
ตางประเทศแทบจะทุกยี่หอ จึงไมมี 
ชื่อเสียในเรื่องสุราปลอม ถึงแมวา 
ชวงหนึ่งจะเกิดเหตุการณนี้ระบาดใน 
เมืองขอนแกน จนขึ้นชื่อวา เหลานอก 
แท ตองที่เคี้ยง เทานั้น”

ช่องทางการขยาย 
ธุรกิจ แตกแล้วโต

จากต ั วแทนค  าสง -ปล ีกส ุ รา 

ตางประเทศใหแกรานผับบาร ราน 
อาหาร โรงแรม ดวยสัมพันธภาพอัน 
เหนียวแนนยาวนาน จึงกลายเปน 
ชองทางใหมท ี ่ค นพบวาย ังม ีความ 
ตองการสินคาสำหรับใชในครัวอีกมาก 
ประกอบกับไดการทาบทามจากบริษัท
ธุรกิจอาหารหลายแหง จึงเปนที่มาของ 
การขยายธุรกิจเปนซุปเปอรมารเก็ตที่
สงสินคาใหหลากชนิด ที่คุณบาส แบง 
เปนประเภทไว 3 ประเภท ไดแก 1. 
สินคาสุรา แอลกอฮอล 2. เครื่องปรุง 
และของใชในครัว 3. สินคาประเภท 
นม กาแฟ โกโก ครีมเทียม จนถึง 
แกวพลาสติก หลอด กลุมลูกคาก็ 
ขยายตามไปดวยจากรานอาหาร ผับบาร 
โรงแรมหรู สูรานรถเข็นขางทางที่มี 

อยู เปนจำนวนมากในเมืองขอนแกน 
นอกจากนี ้คุณพอไดขยายธุรกิจเพิ ่ม 
คือ K MARKET ตั้งอยูในเขต 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขายสินคา 
หลากหลายเนนกลุมเปาหมายนักศึกษา 
และกำลังทำยอดขายไดเปนอยางดี 
โดยมอบหมายใหนองชายคนรองเปน
ผูดูแล สวนเคี้ยง มินิมารท อีก 3 สาขา 
รวมถึงเคี้ยง ซุปเปอรมารเก็ต คุณบาส 
พ่ีชายคนโต เปนผูดูแลกิจการ โดยเฉพาะ 
ดานระบบบัญชี

ภารกิจสำคัญของ 
กัปตันแห่ง “เคี้ยง”

ในฐานะผูดูแลธุรกิจมากมายของ 
ครอบครัว และสินคาที่ตนเปนตัวแทน 

ห

กฤษดากร อภิชนตระกูล
ประธาน YEC ขอนแก่น
นักคิดกิจกรรม CSR
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เริ่มขยายตัวมากขึ้น คุณบาส ไดพบวา 
การแยกระบบบัญชีของธุรกิจทำใหไม
สามารถดูแลไดทั่วถึง ประกอบกับการ 
รองรับ AEC ยิ่งตองทำใหระบบ 
รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดรวบ 
ระบบบัญชีทั้งหมดมา CENTER อยูที่ 
เดียว โดยคุณบาส ไดเปดไลนการเปน 
ตัวแทนจำหนายสินคากลุมเบเกอรี่เพิ่ม 
ข้ึน และวางแผนจะขยายสูสินคาประเภท 
อุปกรณเบเกอรี่ตางๆ ทำใหลูกคาของ 
“เคี้ยง” จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในกลุม 
ยี่ปว ซาปว นอกเหนือจากกลุมลูกคา 
เดิม จึงตองมีการปรับระบบบัญชี และ 
ภาษีกันใหม จึงเปนเหตุท่ีชวงน้ี “คุณบาส” 
แทบไมไดหลับไดนอน เพราะภารกิจ 
รัดตัวกับงานสงสินคา และการจัดกระเชา 
สินคาปใหมที่ขายดีแทบไมทัน ยังไม 
รวมรานสุกี้ของตนเอง ที่เพิ่งเปดใหม 
“สุกิเดะ” รานสุกี้สไตลญี่ปุน ตอง 
บอกวาเถาแกหนุมคนนี้ ภารกิจรัดตัว 
ของจริง

ภารกิจทางสังคม 
ในฐานะ ประธาน YEC 
KHONKAEN 
กับโครงการ CSR 
ที่น่าคิด

ครอบครัวของ “คุณบาส” ทั้ง 
คุณพอและคุณแม เปนสมาชิก 
หอการคาจังหวัดขอนแกนทั้งคู “คุณ 
บาส” จึงมีความคุนเคยกับที่นี่เปน 
อยางดี ทั้งตามมาสังเกตการณ และ 
ชวยเหลืองานอยูเนืองๆ และขอนแกน 
ก็เปนจังหวัดแรกๆ ที่เริ่มกอตั้งกลุม 
YEC เมื่อ 4 ปที่แลว โดย “คุณบาส” 
ไดผานการเลือกตั ้งใหดำรงตำแหนง 
ประธาน YEC คนที่สอง ของจังหวัด 
ขอนแกน ปจจุบัน YEC KHONKAEN 
มีสมาชิกจำนวน 100 กวาคน โดย 
ภารกิจหลักของกลุมคือการชวยเหลือ
งานตางๆ ของหอการคาจังหวัด และ 

โครงการดาน CSR ชวยเหลือสังคมที่ 
กำลังดำเนินการอยูในขณะนี้ โดยตั้ง 
เปาหมายตองการยกระดับชีวิตผูยากไร
ในเมืองขอนแกนใหมีชีวิตความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน และทำใหรูสึกวาไมไดถูกทอดท้ิง 

โครงการที่นาสนใจโครงการหนึ่ง
ที่สมาชิก YEC KHONKAEN ชวยกัน 
ดำเนินการมาได 2 ปแลว ช่ือโครงการ 
ปนเบี้ย ปนน้ำใจ มีที่มาจากการที่ 
“คุณบาส” สนิทกับทานนายกเทศมนตรี 
เมืองขอนแกน คุยกันไปมาจนไดเรื่อง 
วามีเงินคางจาย ของโครงการเบี้ย 
ผูสูงอายุ ที่รัฐบาลจายใหผูมีอายุ 60 
ป แตไมมีคนมารับ จึงจุดประกายไอเดีย 
นำเงินที ่ตกคางมาจัดตั ้งเปนกองทุน 
ชวยเหลือผูที่ขาดแคลน เนื่องจากเงิน 
ที่ตกคางมีจำนวนไมมากพอจึงทำการ
รวบรวมจากคนใกลตัวของสมาชิกทุก
คน ที่หลายคนมีฐานะ และไมเคยเบิก 
มาใช หรือเบิกมาก็คงไมไดใช ใหนำมา 
บริจาคเขากองทุนชวยเหลือผูสูงอายุ
ท่ียากไร ปรากฏวาเดือนแรกๆ สามารถ 
ชวยเหลือชวยลดภาระของสังคมได 
เดือนละ 20 คน นอกจากนี้ทางชมรม 
ยังไดนำเงินชวยเหลือสงเคราะห ดูแล 
ความเปนอยูเรื่องขาวปลาอาหาร ให 
แกผูสูงอายุยากไรในชุมชนแออัด และ 
นำไปดูแลเรื่องสุขอนามัย อาทิ การ 
ปรับปรุงหองน้ำ หองสุขา โดยมีการ 
ชักชวนเด็กวัยรุ นใหมาชวยกันคนละ 
ไมละมือ เปนการปลูกฝงการรูจักให 
และใชเวลาใหเปนประโยชน ซึ่งตอไป 
โครงการ ปนเบี้ย ปนน้ำใจ จะมีการ 
ขยายความชวยเหลือเพิ่มขึ้นอีก

“จากเดิมที่เคยไดรับเงินตกคาง 
เบี้ยผูสูงอายุเดือนละ 20,000 บาท 
ปจจุบันเราไดเพ่ิมข้ึนเปน 30,000 บาท 
เพราะเราไดประชาสัมพันธโครงการ 
ทั ้งในสโมสรโรตารี ่ของจังหวัดจนได 
รับความรวมมือเพิ่มขึ้น และโครงการ 
นี้ถือเปนโครงการที่สมาชิก YEC ได 

ทำงานรวมกัน เปนจุดเริ่มตนที่ทำให 
ไดรูจักกันมากขึ้น และนำมาสูความ 
รวมมือกันทางธุรกิจ การสราง NETWORK 
การคาระหวางกันภายในกลุม”

ภารกิจทางด้านการค้า 
การเตรียมการด้าน 
ภาษาให้สมาชิก 
เตรียมสู่ AEC

กิจกรรมกอนหนานี้ไดเคยดำเนิน 
โครงการ “ขอนแกนรวมพลังลดทั้ง 
เมือง” เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจการ 
คาภายในจังหวัด และสรางความสนใจ 
ดึงดูดนักทองเท่ียวเขาสูจังหวัดขอนแกน 
มีการจัดทำ Application ช่ือ ขอนแกน 
ไซเบอร เปนรวมโปรโมชั่นสินคาและ 
บริการทั้งหมดในขอนแกนไวใน App. 
นี้ โดยรวมกับพาณิชยจังหวัด เคยจัด 
กิจกรรมสัมมนา Boost Your Biz by 
Free Software รวมกับ SIPA โดย 
เชิญนักธุรกิจเขาอบรมการใช Software 
ท่ีถูกกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ และ 
การรวมกับโรงเรียนสอนภาษาจีนใน 
จังหวัด เปดสอนภาษาจีนในหมูสมาชิก 
YEC โดยเก็บคาใชจายราคาถูกเพียง 
เดือนละ 300 บาท 1 เดือนจะใช 
เวลาเรียน 18 ชั่วโมง ซึ่งถือเปนสิทธิ 
ประโยชนสำหรับนักธุรกิจที่สมัครเปน 
สมาชิก YEC เพื่อเตรียมพรอมการ 
เขาสู YEC และการสื่อสารไดในการ 
ทำการคากับประเทศจีนคูคาที่สำคัญ
ของไทย 

ฉบับน้ี เราไดนำทานมาทำความ 
รูจักประธานหนุมฝมือดี ผูมีจิตใจ 
สาธารณะแหงแดนอีสาน “คุณบาส- 
กฤดากร อภิชนตระกูล” ฉบับหนา 
เปนใคร โปรดติดตาม
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โฆษะกรุป เปนธุรกิจ 
ครอบครัวขนาด SME 
กอตั้งโดย ครอบครัว 

โฆษะวิสุทธิ์ “เถาแกโควซา” ตน 
ตระกูลเดินทางมาจากเมืองจีน เมื่อ 
อายุ 19 ป ทำมาคาขายของปาและ 
พืชไร อยูที่จังหวัดขอนแกน และ 
บุกเบิกโรงสีขาว โรงเลื่อยไมทางภาค 
อีสาน มาถึงรุนที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2511 
เปดกิจการโรงแรมโฆษะ ขอนแกน ถือ 
เปนโรงแรมชั้นดีของคนไทยแหงแรก 
ในภาคอีสาน และลูกชายคนโตคุณเชษฐ 
โฆษะวิสุทธิ์ ไดลงมาขยายกิจการ 
โฆษะกรุป กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2507 
กอตั้ง บริษัท เฟอรโกอุตสาหกรรม 
จำกัด โรงงานผลิตโฟม E.P.S. 
ฉนวนกันความรอนและโฟมสำหรับ 
กอสรางถนนและคอสะพาน ตอมาใน 
พ.ศ. 2521 กอตั้ง บริษัท ไทย 
ไอโซวอลล จำกัด เปนโรงงานผลิต 
ผนังเพดานและหลังคาสำเร็จรูปกัน 
ความรอน ผูชำนาญการสรางหองเย็น 
โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม CLEAN 
ROOM, โรงงานยา, หองผาตัด และ 
หองสงลมเย็น (A.H.U.) และบาน 
KNOCK DOWN บานสูภัยน้ำทวม 

ตอมารุนที่ 3 สานตอธุรกิจเดิม 
ของครอบครัวแตตอยอด ใน พ.ศ. 
2544 กอต้ัง บริษัท โควซาอินดัสเทรียล 
จำกัด โรงงานผลิตกระถางตนไม, ถังน้ำ, 

ฆ
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ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหารโฆษะกรุ๊ป
องค์กรที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน
กับการร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน
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ทุกคน
หลังจากวันนั้นไมนานนักทานก็

จากพวกเราไปอย างสงบเม ื ่อต นป  
2543”

ทำไมถึงมาร่วมกับ 
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ?

ผมไดมีโอกาสไดคุยกับ ฯพณฯ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ทานเปน 
หวงพี่นองประชาชน “เรื่องปญหา 
ความยากจนที่ยังมีอยูมากในประเทศ
ไทย” ผมจึงคิดวาปญหานี้ทุกภาค 
สวนที ่พอมีกำลังนาจะชวยเหลือกัน 
แตวิธีการคงไมใชเอาเงินหรือเอางบ 
ประมาณแผนดินไปใหเขาทำประชา 
นิยมโดยมีวาระอื่นแอบแฝง แบบที่ 
ทำกัน 10 กวาปที่ผานมานี้ มันไม 
จริงใจและไมสรางความยั่งยืน จึงมี 
แนวคิดว าควรจะตองช วยเผยแพร 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ 
ทรงคุณคาท่ีในหลวงทานไดพระราชทาน 
แกประชาชนไทยและใหความรู ดาน 

ถังขยะ, ถาดสำหรับหองเย็น และ 
กรวยจราจร จากพลาสติกโพลีเอทาลีน 
และไดแตกไลนขยายกิจการเพิ่มเติม
ทางดานอนุรักษพลังงาน รวมทุนกับ 
คุณชุมพล ธีระโกเมน ตั้ง GMT COR-
PERATION โดยมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 
ในโลกในการประหยัดพลังงานระบบ
แอรใหญ 2 เทคโนโลยี ไดแก SMAC 
และ OIL FREE MAGNETIC BEAR-
ING SUPER CHILLER ซึ่งแตละตัว 
สามารถลดคาไฟฟาไดไมต่ำกวา 20% 
และเทคโนโลยีในการสรางหองผาตัด
ท่ีปราศจากการติดเช้ือ และอีกเทคโนโลยี 
ที ่จะชวยประเทศชาติลดการนำเขา 
พลังงานจากตางประเทศคือ การนำ 
พลังงานความรอนที่เหลือทิ้ง อุณหภูม ิ
90-120 องศาเซลเซียส มาผลิตไฟฟา 
ได 

ภายใตการบริหารงานโดย นาย 
ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธาน 
กรรมการบริหาร โฆษะกรุป มี 
วิสัยทัศนวาจะตองนำพาโฆษะกรุ ป 

ใหเปน “องคกรท่ีมีคุณคาตอแผนดิน” 
โดยไดรับการปลูกฝงในเรื ่องของการ 
“แบงปน” จากบิดาไดเลาใหฟงวา 
“ผมถือวามรดกที่ผมไดรับจากคุณพอ
เชษฐ ที่ผมคิดวามีคาที่สุดซึ่งมากกวา 
ทรัพยสิน เงินทอง คือ “กระดาษ 
Napkin 1 แผน” จำไดวาวันนั้นผมนั่ง 
อยูกับทานที่หองอาหารโรงแรมโฆษะ 
ทานนั ่งบนรถเข็นและทานพูดไมได 
ถูกคุณหมอเจาะคอเพราะทานเปน 
มะเร็งกลองเสียง ทานหยิบกระดาษ 
Napkin มาเขียนขอความใหผม 3 ขอ 
เปนภาษาอังกฤษ แปลเปนไทยได 
ดังนี้ 

พวกเราครอบครัวโฆษะ : ตอง 
มีความจงรักภักดีตอราชบัลลังกของ
ในหลวง

พวกเราครอบครัวโฆษะ : พรอม 
ที ่จะแบงปนความมั ่งมีใหกับสังคม 
ของเรา 

พวกเราครอบครัวโฆษะ : ตอง 
ดูแลความผาสุกของพนักงานของเรา 
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น้ันไดไปเย่ียมชมและศึกษาแปลงทดลอง 
ของอาจารยอดิศร ที่โรงงานแตงโม 
จังหวัดนครปฐม และแปลงของมหาวิทยาลัย 
หอการคาที่ตำบลบางตะไนย อำเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

โฆษะกรุป เปน SME และ 
ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในชวง
ป 40 เพราะมีวงเงินกูเปน US DOLLAR 
จึงมีหนี้เพิ่มขึ้นมาก หนี้สินก็พยายาม 
ฝาวิกฤตและผอนใชเจาหนี้ไป แตเรา 
ก็ไมไดหยุดย้ังท่ีจะ “มุงม่ันสะสมความดี 
ตอบแทนบุญคุณแผนดินและในหลวง” 
เราไมไดมีที่ดินเหลือมากมาย แตเรา 
พอมีที่ดินที่ยังไมไดใชทำอะไร อยู 
ดานหลังโรงงาน แถวบางนา กิโลเมตร 
ที่ 25.5 จึงคิดวานาจะนำไปทำอะไร 
ใหเปนประโยชนกับประเทศชาติได 
บาง จึงเชิญอาจารยอดิศร มาดูเมื่อ 
ปที่แลว และคอยๆ สะสมเงินถมที่ทำ 
ถนนเขาไปยังที่ดินดานหลัง และปน 
เปนแปลงนา จำนวน 15 แปลง แปลง 
ละ 1 ไร โดยจัดสรร 10 แปลง รวมกับ 
มหาวิทยาลัยหอการคา และหอการคาไทย 
เพื่อสรางเปนศูนยเรียนรู “1 ไร ไดเงิน 
1 แสน” เพิ่มอีก 1 ศูนย ทางดาน 
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร สวน 
อีก 5 แปลง ใชเปนแปลงวิจัยเพื่อ 
สรางองคความรูใหมๆ  และใหพนักงาน 
ของโฆษะกรุป ทำโครงการเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเรียนรูวา 1 ไร สามารถ 
ทำเงินไดมากกวา 1 แสนบาท

เกษตรกรรมและปศุสัตว ใหประกอบ 
อาชีพแลวมีกำไรเหลือสามารถสราง 
ครอบครัวไดอยางมั ่นคงและยั ่งย ืน 
ประกอบกับผมมีความศรัทธาในการ 
ริเริ่ม ทำโครงการทำนา 1 ไร ไดเงิน 1 
แสน ของ อาจารยอดิศร พวงชมพู, 
อาจารยกิตตธเนศ รังควรเศรษฐ, อาจารย 
เสถียร ทองสวัสดิ์ และ ผศ.ดร. 
เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อป 
พ.ศ. 2553 ไดมีโอกาสรวมโยนกลา 
กับคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธาน 
หอการคาไทย ในโครงการ 1 ไร 1 
แสน แปลงแรกที่บานหนองแต อำเภอ 
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน หลังจาก 

นอกจากการเตรียมผืนนา เพื่อ 
ใหเกษตรกรมาเรียนรูแลว ทางโฆษะ 
กรุปยังสรางบานพัก 9 หลัง พรอม 
หองน้ำใหแกเกษตรกร และศาลาการ 
เรียนรูอีก 1 หลัง สวนการรับสมัคร 

การคัดสรรเกษตรกร และการเผยแพร 
องคความรู การเก็บขอมูลการวิจัย ก็ 
จะบริหารจัดการโดยทางหอการคาไทย 
และมหาวิทยาลัยหอการคา

ศูนยเรียนรูโฆษะกรุปนี้ นอกจาก 
จะไดความรู ทางดานการเกษตรแลว 
เราจะปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ใหเกษตรกรมี MINDSET 
ติดตัวอยูเสมอ และใหเขามีจิตสำนึก 
“เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
และในหลวง” และเปนตัวอยางที่ดี 
นำกลับไปเผยแพรยังพื ้นถิ ่นของเขา 
ตอไป 

ในประเทศไทยยังมีเกษตรกรหรือ 
ประชาชนที่มีฐานะยากจนอยูมาก เรา 
จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการคาทั ่ว 
ประเทศ องคกรตางๆ หรือประชาชน 
คนไทยทั่วไป “แบงปนที่ดิน” (โดยยัง 
เปนกรรมสิทธิ์ของทานอยู) มาเขา 
โครงการ เพื่อใหเกษตรกรยืมใชใน 
การทำมาหากิน โดยอาจจะแบง 
ผลผลิตใหทานบาง เพื่อชวยเหลือ 
เกษตรกรที่ยากไรและไมมีที่ดินทำกิน 
และเปนการชวยลดความเหลื ่อมล้ำ 
ทางสังคม ผมวาไดบุญกุศลนะครับ

ศูนย์เรียนรู้โฆษะกรุ๊ปนี้  นอกจากจะได้ความรู้ 
ทางด้านการเกษตรแล้ว  เราจะปลูกฝังหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรมี  
MINDSET ติดตัวอยู่เสมอ และให้เขามีจิตสำนึก 
“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง”  
และเป็นตัวอย่างที่ดีนำกลับไปเผยแพร่ 
ยังพื้นถิ่นของเขาต่อไป 
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