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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



สวัสดีปใหม 2558 ผูอานนิตยสาร Thailand Economic & Business Review ทุกทานคะ เปด 
ปใหมปนี้เริ่มดวยโพลลจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย “ธุรกิจดาวเดน ธุรกิจ 
ดาวรวง 2558” ตอดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจป 2558 กับผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ และ special report ฉบับนี้นำเรื่องเศรษฐกิจประเทศลุมแมน้ำโขง (GMS) มา 
นำเสนอถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดขึ้นในป 2558 พรอมดัวยการวิเคราะห “สถานการณสงออก 
ป 2558” กลุมงานกลยุทธและศูนยบริหารจัดการขอมูล หอการคาไทย 

คอลัมน People ฉบับนี้ Thailand Economic & Business Review ไดรับเกียรติจาก คุณอัศวิน 
เตชะเจริญวิกุล CEO หนุมแหง เบอรลี่ยุคเกอร (BJC) กับวิสัยทัศนในการบริหารสูการเปน key player ในตลาด 
ASEAN ตอดวยการติดตามการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจในตลาด ASEAN แบบเจาะลึก โดยศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ กับเรื่อง “ตำแหนงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยในตลาดอาเซียน” และ China focus 
กับเรื่อง “ปกกิ่ง-เทียนจิน-เหอเปย เขตเศรษฐกิจใหมรอบอาวปวไห” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ฟลิปปนส…กาวขึ้นเปนผูใหบริการ Business 
Process Outsourcing รายสำคัญของโลก”

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย ฉบับ 
นี้คอลัมน Inspire SMEs กับธุรกิจบริการใหม กับศาสตรตบหนา โดยคุณประวีณนุช กิติวัฒนบำรุง และ คอลัมน 
Family Business กับ 3 ธุรกิจครอบครัวที่มีความคิดเห็นตางในการดำเนินธุรกิจ และ อาจารยนักแกปญหา 
ธุรกิจครอบครัว ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รวมนำเสนอเรื่อง “เถาแกกับมืออาชีพ ทำอยางไรถึงเปนเนื้อเดียวกัน” 
และ YEC Update พบกับประธาน YEC จังหวัดแมฮองสอน คุณชนเขต บุญญขันธ ประธานสาวเกงแหงเมือง 
สามหมอก ที่ไมเพียงปรับเปลี่ยนการบริหารธุรกิจที่บานสูแนวใหม ยังทำหนาที่เปนผูนำกลุมลูกหลานนักธุรกิจ 
ในจังหวัดกับการสรางสรรคโครงการเพื่อสังคม 

ฉบับนี้ครบเครื่องทั้งบทวิเคราะห ขอมูลของสถานการณเศรษฐกิจ สถานการณสงออก 2558 และโพลลธุรกิจ 
ดาวเดน ดาวรวง ป 2558 และบทสัมภาษณกรณีศึกษามากมาย ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชน 
ในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทานคะ สุดทายนี้ ในวาระขึ้นปใหมทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & 
Business Review โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอใหทานมีความสุขสมใจและสมหวัง 
ตลอดไป และเราขอตั้งปณิธานที่จะเปนผูให และเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ แบบ 
outside-in และ inside-out ใหกับผูอานทุกทานคะ... สวัสดีปใหม 
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ตนแบบนักธุรกิจลม แลวลุกใหมได

กับศาสตร “ ตบหนา “ ที่ Pravinia

ชนเขต บุญญขันธชนเขต บุญญขันธ
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อัศวิน เตชะเจริญวิกุลอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)

จับชีพจรเศรษฐกิจไทยจับชีพจรเศรษฐกิจไทย
ปแพะ ไมสวยหรูแตพออยูได

ตำแหนงอุตสาหกรรมตำแหนงอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางของไทย
ในตลาดอาเซียน

12

BJC เราเตรียมกันทุกวันอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องการเตรียมความพรอมของบุคคลากร เพราะ
เรามีสายเลือดนักรบ วิ่งแขงฟตซอมกันทุกวัน
เราเชื่อวา เรามีความพรอมกับการแขงขัน

ในระดับโลก การแขงขันทำใหเราแกรงขึ้น อาจจะ
ยากบาง แตก็ตองพยายาม มุงมั่น  

ผลจากการวิจัยทางวิชาการ
พบวาสิ่งที่ทำใหเกิด

แรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดตามลำดับ
ของสมาชิกครอบครัวและพวกมืออาชีพ

คือ ความรูสึกประสบความสำเร็จ
และการไดรับการยกยอง

ยอมรับจากเพื่อนรวมงานในผลงานของตน

เศรษฐกิจไทยจะโตเต็มที่ ± 4%
เพราะเศรษฐกิจโลกฟนตัวไมดี สงออก
ไมเดนชัด บางคายทำนายวาเศรษฐกิจ
นาจะเติบโตดี 4-5% เพราะการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเปน
กลไกหนึ่งที่ไดรับการยอมรับ
วาจะสามารถชวยพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพของแรงงาน

ใหสูงขึ้นได ซึ่งไดมีการดำเนินการ
และนำมาใชในทางปฏิบัติ

ในประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย

ไทยมีความสามารถ ในการแขงขันดานในการสงออก
คอนขางนอยในสินคาดังกลาว

เนื่องจากไทย
มีมูลคาการสงออกและสวนแบงตลาด
รองจาก อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส

และมาเลเซีย

ปกกิ่ง เทียนจิน และเหอเปยมีประชากร
รวมกวา100 ลานคน มีขนาดเศรษฐกิจราว

1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ใกลเคียงกับของเกาหลีใต
ซึ่งอยูในอันดับที่ 15 ของโลก และยังคงเติบโตในอัตราที่

สูงมาก แตจีดีพีตอหัวของพื้นที่ทั้งสามพบวา
ความมั่งคั่งในเขตเศรษฐกิจนี้ยังกระจุกตัวอยูมาก

และมีชองวางระหวางกันกวาเทาตัว

16
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ข้อมูลด้านการนำเข้าและส่งออก
ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
และอัตราการใช้กำลังการผลิต
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค 
และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
ตารางปัจจัยการผลิต  I-O Table
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ

ผลการสำรวจผู้ประกอบการรายสาขา ผลการสำรวจสถานภาพธุรกิจไทย ผลการสำรวจปัจจัยเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจ

พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจของหอการค้าโพลล์ (Chamber Business Poll)
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ต้นทุน(กำไรสุทธิ)

ระดับ
คะแนนเต็ม

20
ความสามารถ

ในการรับผลจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ระดับ
คะแนนเต็ม

20

ความสอดคล้อง
กับกระแสนิยม

1.

3. 3.

ธุรกิจทางการแพทย์
และความงาม

ธุรกิจเทคโนโลยี
สื่อสาร

ธุรกิจการศึกษา

2. ธุรกิจเครื่องสำอาง
ครีมบำรุงผิว

ธุรกิจจำหน่ายและผลิต
ถุงมือยาง ถุงมือตรวจ

4.

6. 7.

ในปี 2558

10 อันดับธุรกิจเด่น

7.

8. ธุรกิจจำหน่ายและผลิต
สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

9.

ธุรกิจจำหน่าย
มอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์

10.

9. ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ร้านกาแฟ
ประมงน้ำจืด

ธุรกิจท่องเที่ยว5. ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจเครื่องด่ืม ธุรกิจก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง

อันดับ
ธุรกิจเด่นปี 255810

กรอบ
การพิจารณา

ธุรกิจเด่น
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92.9
คะแนน
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ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และความงาม

ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเส่ียง
ของ 5 อันดับ ธุรกิจเด่นปี 2558

กระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และการดูแล 
ความงามมีมากขึ้น
การบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมี 
คุณภาพดีและราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้ความเช่ือม่ันกับประเทศไทยในเร่ืองการดูแล 
รักษาและความงาม
พฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณที่มีมากขึ้น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การขาดแคลนผู้เช่ียวชาญและความเพียงพอ 
ของบุคลากรในการรักษา โดยเฉพาะสาขา 
พยาบาล
ความไม่มีมาตรฐานของสถานประกอบการ 
บางแห่ง ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มี 
ต่อการรักษาและการดูแล
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไมไ่ด้มาตรฐาน หรือไม่ได้ 
รับอนุญาติ

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว

คนใส่ใจสุขภาพและความงามทำให้ความต้องการใช้มีสูง 
มีความหลากหลายตามแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
โอกาสการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศในอาเซียนมีสูง
วัตถุดิบของประเทศไทยมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ

ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานมีจำนวนมาก 
ซ่ึงอาจทำให้ส่งผลเสียต่อความน่าเช่ือถือ
การปลอมแปลงท้ังวัตถุดิบ และย่ีห้อมี 
จำนวนมาก 

ธุรกิจเด่นอันดับ 3 เทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์

ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้ Digital Economy
การเข้าสู่ยุค 4G และการพัฒนาระบบการส่ือสารข้อมูลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
การพัฒนาเครือข่ายความเร็วสูงในทุกพื้นที่
ราคาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีระดับราคาที่ต่ำลง และมีฟังก์ชั่น 
การทำงานที่หลากหลาย
ธุรกิจผู้ให้บริการยังมีจำนวนไม่มาก

ธุรกิจมีการแข่งขันสูงในเร่ืองของระดับราคา 
คู่แข่งขันมีจำนวนมาก 
การปรับตัวของธุรกิจที่ต้องการปรับตัว 
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจการศึกษา

กระแสความต้องการเรียนรู้มากขึ้นสังคมแห่งการเรียนรู้ใน 
โลกยุค IT
การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การแข่งขันทางด้านการศึกษาหรือการสอบวัดระดับต่างๆ ยัง 
มีอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันในทางธุรกิจมีมาก
ความชำนาญของบุคลากร
การดูแลเรื่องคุณภาพและการให้บริการ
การจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจท่องเที่ยว

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว ตามการฟื้นตัวของ 
เศรษฐกิจโลก
ความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวและระดับราคาที่ไม่สูง
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการ 
ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

คู่แข่งทางธุรกิจสูง และแข่งขันกันตัดราคา
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยัง 
ไม่ได้ปลดล๊อกกฎอัยการศึก 
อัตราแลกเปลี่ยน
ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยของ 
นักท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวไทย

93.7
รวม

19.4
18.2

19.1
18.1

18.9

93.1
รวม

18.918.818.4
17.7

19.3

92.9
รวม

18.317.9
18.918.719.1

92.6
รวม

18.718.918.7
18.118.2

92.6
รวม

18.1
18.618.718.618.6
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1.

3. ผักและ
ผลไม้อบแห้ง

สิ่งทอผ้าผืน (งานไม่เน้น
ฝีมือ ตัดเย็บท่ัวไป)

2. หัตถกรรมทั่วไป

4.6. 5. ร้านค้าดั้งเดิมยางพารา

โทรทัศน์สีรุ่นธรรมดา 8.ข้าว 9. มอเตอร์ไซด์

ธุรกิจดาวร่วง
ปี 255810 ดอกไม้ประดิษฐ์

ธุรกิจเด่นอันดับ 5 ประกันภัยและประกันชีวิต

นโยบายการหักลดหย่อนภาษีที่ยังมีต่อเนื่อง
ระดับรายได้ของประชาชนที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น 
ประชาชนหันมาให้ความสำคัญการออมในระยะยาวมากขึ้น 
การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ 
ความเข้าใจในรูปแบบของการทำประกันต่างๆ ที่มีมากขึ้น

อุบัติภัยต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำกับดูแลบริษัทใน 
กลุ่มประกันที่เข้มงวด
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ภัยธรรมชาติ 

ยอดขาย ต้นทุน กำไร การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ

ธุรกิจเด่นปี 2556 ธุรกิจเด่นปี 2557 ธุรกิจเด่นปี 2558

7. ส้วมน่ังยอง 10.

เปรียบเทียบ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2556-2558
100

90

800

คะแนน

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 อันดับ 8 อันดับ 9 อันดับ 10

ธุรกิจทางการแพทย์
และความงาม
ธุรกิจทางการแพทย์
และความงาม
ธุรกิจทางการแพทย์
และความงาม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีส่ือสาร
ธุรกิจเทคโนโลยีส่ือสาร
ธุรกิจเคร่ืองสำอาง
ครีมบำรุงผิว

ธุรกิจด้านส่ือโทรทัศน์
ธุรกิจส่ือโทรทัศน์
ธุรกิจออแกไนท์
ธุรกิจเทคโนโลยีส่ือสาร

สถานีบริการ/จำหน่าย
ก๊าซ NGV และ LPG
เม็ดพลาสติก
ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจท่องเท่ียว

ธุรกิจพลังงาน
และพลังงานทดแทน
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจด้านอาหาร
การศึกษา
ธุรกิจท่องเท่ียว
เคมีภัณฑ์
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี 
ประกันชีวิต
ธุรกิจจำหน่ายและผลิต
ถุงมือยาง ถุงมือตรวจ
ธุรกิจก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์(แนวด่ิง)
ธุรกิจด้าน Logistics
กลุ่มพลังงาน
และพลังงานทดแทน

ประมงน้ำจืด
ธุรกิจจำหน่ายบ๊ิกไบค์

อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา
เคร่ืองด่ืม
ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจจำหน่ายและผลิต
สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

สถาบันการเงิน
ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะแนวด่ิง
ถุงมือยางถุงมือตรวจ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ร้านกาแฟ
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อัศวิน
เตชะเจริญวิกุล
BJC เดินหน้าสู่การเป็น Key Player
ในตลาดอาเซียน

ค
คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
กรรมการผู จัดการใหญ 
และประธานเจาหนาที ่ 

บริหาร บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 
จำกัด (มหาชน)นักบริหารผูสืบทอด 
แนวค ิดและหล ักการทำงานท าน 

ประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจ 
แถวหนาของเมืองไทย กับภารกิจ 
บริหารงานกลุมบริษัทใหญ BJC  ที่ 
มีอายุเกิน 130 ป และมีบุคลากร 
อีกนับ 10,000 คน และกำลังจะ 
เพิ่มเปน 14,000 คนในปหนานี้ 
กับวิส ัยทัศนการบริหารงานสไตล 
คนหนุม ที่รวดเร็ว วองไว เนนขยาย 
ธุรก ิจในแถบเอเชียมากกวาย ุโรป 
และอเมริกา เพราะมองวาประเทศ 
ไทยมีศักยภาพเปนผูนำสูงในแถบนี้ 
โดย BJC ไดเขาตลาดอาเซียนเปน 
เจาแรกๆ และฝงรากหยั่งลึกธุรกิจ 
ไวในหลายประเทศ โดยเนน Core 
Business การจัดจำหนาย ที่เนน 

ต้ังแตตนน้ำ-การผลิต กลางน้ำ-จัดจำหนาย 
และปลายน้ำ-ชองทางการจัดจำหนาย 
และยังคงมองการรวมทุนและสยาย
ปกตอไป ยอมรับชวงนี้เปนชวงการ 
เตร ียมพรอมและตั ้งร ับกับปญหา 
เฉพาะหนาที่จะเกิดขึ้น พรอมเผย 

เปาหมายสูงสุดของชีวิต คือการ 
ธุรกิจที่ขยายตอไปอยางยั่งยืน กับ 
ครอบครัวที่อบอุน สองสิ่งที่รักตอง 
เดินไปพรอมกัน

ทำความรู้จัก “อัศวิน” 
แห่ง BJC 

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล จบ 
การศึกษาจากโรงเรียนชื่อดัง เซนต 
คาเบรียล รุน 73  และจบระดับ 
ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น 
ไดรับราชการที่กองประสานงานความ 
รวมมือภาคเอกชน ดูแลงบประมาณ 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงาน 

ก่อนจะเร่ิมชีวิตการทำงานท่ีน่ี ผมต้องเตรียมตัวเอง 
ให้พร้อม โดยยึดม่ันในการเป็นผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ 
ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ใช้การจัดการสมัยใหม่ 
เข้ามาช่วยบริหารงานด้วยวิธี Walk and Talk คือ 
การทำงานที่เดินไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ให้ 
ความสำคัญกับการพูดคุยสื่อสารกับระดับบริหาร 
และระดับปฎิบัติการ 
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7 แหงแรก ทั้งนี้เพื่อระดมทุนในการ 
พัฒนาธุรกิจในประเทศ และการสราง 
ความเติบโตในตางประเทศ ยุคนั้นเปน 

ยุคแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ทางดานเทคโนโลยี และ know-how 
ใหมๆ ไดเขาเทคโอเวอรบริษัท ผลิต 

แกว โดยสำนักงานทรัพยสินสวน 
พระมหากษัตริยเขารวมถือหุน จึง 
เปนการสรางความเชื ่อมั ่นใหแกการ 
ลงทุน และเปนบริษัทขนาดใหญที่สุด 
ในเอเชีย

จากนั้นไดขยายธุรกิจไปสูโรงงาน 
ผลิตทิชชู เซลล็อกซ และโรงงานผลิต 
มันฝรั่ง นำเขาสินคาจากประเทศ และ 
เปนตัวแทนจำหนายใหแก บริษัท เดิน 
เรือขามชาติ Maersk line แตเพียง 
ผูเดียวในประเทศไทย และเปนตัวแทน 
จำหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
ใหเครื่องมือทางการแพทย โดยเฉพาะ 
เครื่องอัลตราซาวน แบรนด Siemens 
ซึ่งประเทศไทยไดรับเลือกเปนแหงแรก 
ในอาเซียน ใหจัดจำหนาย 1-5 เครื่อง 
แรกของโลก 

วัฒนธรรมองค์กรที่ 
BJC

เน่ืองจาก “TCC GROUP เช่ือม่ัน 
ในเรื่องโอกาส การทำงาน และการ 
แสดงฝมืออยางเต็มที่ ดังนั้นกอนจะ 
เริ่มชีวิตการทำงานที่นี่ ผมตองเตรียม 
ตัวเองใหพรอม โดยยึดมั่นในการเปน 
ผูบริหารที่มีคุณสมบัติ ความออนนอม 

ถอมตน ใชการจัดการสมัยใหมเขามา 
ชวยบริหารงานดวยวิธี Walk and 
Talk คือ การทำงานที่เดินไปขางหนา 

ในขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับ 
การพูดคุยส ื ่อสารกับระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัติการ เพื่อใหดำเนิน 
นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน” 

“การเตรียมความพรอมของผม 
ท้ังในเร่ืองความรูในงานท่ีตองรับผิดชอบ 
ความสามารถ ความมุงมั่น และไม 
ทอแท เปนการปลูกฝงใหพนักงาน 
ทุกคนไมทอแท เพราะการที่ทุกคนได 
เขามาทำงาน เทากับทุกคนไดรับโอกาส 
แลวดังน ั ้นทุกคนควรจะตองร ู รอบ 
รูจักขวนขวายหาความรู โดยผมได 
ยึดมั่นวิถีการทำงานของทานประธาน 
เจริญ สิริวัฒนภักดี คุณบุญคลี ปลั่งศิริ 
ที่ปรึกษา และคุณแมเปนแบบอยาง 
ในการประพฤติปฏิบัติ ในเรื่องการ 
เรียนรูความอดทน มุมานะ วิถีการ 
ดำเนินชีวิต ไดเรียนรูเรื่องการจัดการ 
ธุรกิจสมัยใหมจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลคน คุณแม 
เปนแบบอยางของความอดทน การ 
ทำการคาและการดำเนินชีวิต เพราะ 
ผมเชื ่อวาความสำเร็จของคนเราจะ 
เกิดได ตองมาจากพื้นฐานของครอบครัว 
ในฐานะที่ผมเปนลูกชายคนโต อยูใน 
ครอบครัวที ่ทำธุรกิจการคามาโดยตลอด 
ผมจึงซึมซับวิธีคิดและหลักการทำงาน 
ในบางส วนมาใช ก ับการทำงานใน 
ปจจุบัน”

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ กอนไดรับทุนไป 
ศึกษาตอระดับปริญญาโท ทางดาน 
บริหารธุรกิจจาก Massachusetts 
Institute of Technology หรือ MIT 
จากสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นไดเขา 
ทำงานดานวานิชธนกิจ ที่บริษัท Morgan 
Stanley ทำหนาที่ใหคำปรึกษาการนำ 
ธุรกิจเขาตลาดหลักทรัพย และเปนที่ 
ปรึกษาใหแกบริษัทชั้นนำในประเทศ 
ไทยหลายแหง อาทิ บริษัท ไทยออยล 
จำกัด ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ และ 
ธนาคารทหารไทย เปนตน จากนั้นได 
ศึกษาตอปริญญาโทอีกใบ จากคณะ 
รัฐประศาสนศาสตร บริหารรัฐกิจและ 
รัฐศาสตร จาก Harvard University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นี่คุณอัศวิน 
ไดพบรักกับ คุณฐาปนี สิริวัฒนภักดี 
ซึ่งเรียนที่เดียวกัน ซึ่งเธอเปนบุตรสาว 
คนที่ 4 ของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี 
และหลังจบการศึกษา ไดทำงานดาน 
งานวาณิชธนกิจ ที่ UBS ประจำที่ 
ฮองกง และหลังจากนั้นก็ไดบินกลับ 
มาเพื่อเขาดูแลธุรกิจของตระกูลภรรยา 
ที่บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) 
ในตำแหนงกรรมการผู จ ัดการใหญ 
และซีอีโอ 

ภารกิจหลักที่ BJC 
เมื่อเขารับตำแหนงที่ เบอรลี่ ยุคเกอร 

ในป 2551 ดวยวัย 36 ป กับ 
ภารกิจหลักคือการนำธุรกิจเบอรล ี ่ 
ยุคเกอร หรือ BJC ที่กอตั้งครบ 132 ป 
เขาไปตั้งฐานธุรกิจในอาเซียน พัฒนา 
ธุรกิจตางประเทศใหดีขึ้น เนื่องจาก 
BJC มีประวัติศาสตรการกอตั้งมาชานาน 
รับใชสังคมไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต 
นายเบอรลี่ ไดถวายงานขับรถถวาย 
ในหลวง ตั้งแตทรงประทับที่เมืองซูริก 
และไดนำบริษ ัทเข าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยไทย เปนบริษัท 1 ใน 

BJC เราเตรียมกันทุกวันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพราะ 
เรามีสายเลือดนักรบ วิ่งแข่งฟิตซ้อมกันทุกวัน 
เราเชื่อว่า เรามีความพร้อมกับการแข่งขัน 
ในระดับโลก การแข่งขันทำให้เราแกร่งขึ้น อาจจะ 
ยากบ้าง แต่ก็ต้องพยายาม มุ่งมั่น
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หลักการทำงาน 
บริหารงาน 

เนื่องจากการเปนผูบริหาร BJC 
ที่ตองดูแลธุรกิจทั้งในประเทศ และ 
อาเซียน การบริหารงาน และประสบการณ 
ถือเปนสิ่งที่สำคัญ ซึ่งคุณอัศวิน ได 
กลาววา การเตรียมความพรอม ตองมา 
จากตัวเองกอนที่จะตองเผชิญกับเรื่อง 
ราวตางๆ การเรียนรูชีวิตเกิดจากการ 
ทำงานที่ BJC จากทานประธานเจริญ 
สิริวัฒนภักดี ทานรองประธาน และ 
ที่ปรึกษา ที่สั่งสมประสบการณในการ 
บริหารงาน และความสำเร็จของธุรกิจ 
ท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วน้ี ถือเปนผลงาน 

ของทีมงาน ที่ทำงานรวมกันมา และ 
ภายในปหนาเราจะเพิ ่มจำนวนเปน 
14,000 คน จาก 10,000 คนในปนี้ 
แบงเปน 50:50 สำหรับตลาดในประเทศ 
และประเทศอาเซียน

วัฒนธรรมองค์กร 
การให้ความสำคัญต่อ
พนักงาน เป็นหัวใจ 
การขับเคลื่อนธุรกิจ

การจะขับเคลื่อนองคกร ซึ่งมี 
พนักงานตางชาต ิ ตางภาษาอยูรวมกัน 
ถึง 14,000 คนในปหนานี้ สิ่งที่สำคัญ 
ที ่ย ึดมั ่นมาโดยตลอดในการบริหาร 

บุคลากร คือ การตอบสนองความ 
ตองการขั้นพื้นฐาน สรางความสุขใน 
การทำงาน เพื่อเตรี่ยมการไปสูการ 
สร  างความร ู  ส ึกของการเส ียสละ 
ท ุ ม เทให แก การทำงานในองค กร 
บริษัทจะใหความสำคัญตอพื้นที่สวน
กลาง ซึ่งเปนสถานที่ใชประโยชน 
รวมกันของพนักงาน ชวยแบงเบาภาระ 
คาใชจาย ใหพนักงาน โดยจัดใหมี 
โครงการใหทุนการศึกษาแกบุตรของ
พนักงาน

ในม ุมของการบร ิหารจ ัดการ 
พนักงานที่มีความแตกตางดานภาษา 
และเชื้อชาติ ตองทำใหเกิดการเรียนรู 
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และสรางการยอมรับซึ่งกัน และกัน 
โดยธรรมชาติ อาทิ การมอบหมาย 
ใหทำงานโปรเจครวมกัน สรางการ 
ทำงานรวมกันเปนทีม วัฒนธรรม 
องคกร เราจะเนน 2 อักษร คือ 
J-Join S-Success

การกำหนดนโยบาย
ปี 2558

การกำหนดนโยบายจะมาจาก 
คณะกรรมการบริษัท ท่ีรวมกันกำหนด 
แนวทางการบริหารงานทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ โดยจะเนนการ Share 
เปนการสงตอขอมูล แนวทางการบริหาร 
ในระดับตางๆ ในลักษณะ Wave เปน 
การรับฟงความคิดเห็นของผู บริหาร 
ในทุกระดับ สะทอนกลับไปมาระหวาง 
กัน จนเกิดเปนนโยบายการบริหาร 
งานที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน ไมใชวีธี 
การออกคำสั่ง

การเตรียมความพร้อม
สำหรับ การเปิด AEC 
ในปี 2018

“อันที่จริง BJC เตรียมพรอมมา 
นานแลว ในการวางฐานธุรกิจไวแลว 
ในหลายประเทศใน อาเซียน ไดแก 
พมา เวียดนาม ลาว แตมันคงยังไมจบ 
เพราะการเปด AEC เปนเรื่องของวิธี 
การทำงาน การเคลื่อนยายแรงงาน 
ในขณะนี ้ เป นเวลาท ี ่ เราเตร ียมต ัว 
สำหรับการรองรับสภาวการณแขงขัน 
ใน 8 sectors ที่จะมีการเคลื่อนยาย 
ของแรงงานเสรี ในกลุมอาเซียน การ 
เตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ ่งป จจ ุบ ันม ีความผันผวนเร ็วมาก 
อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
วัตถุดิบ GDP ที่ปรับเปลี่ยนสูงในกลุม 
เศรษฐกิจยุโรป การแยกตัวของสก็อตแลนด 
จากอังกฤษ ประเทศจีน และญี่ปุน 
การวางแผนธุรกิจ จำเปนตองเฝาระวัง 

เร่ืองเศรษฐกิจ การเมืองระหวางประเทศ 
อัตราการข้ึนลงของดอกเบ้ีย อัตราการ 
แลกเปลี ่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
เรานำมาใช ประกอบการวางแผน 
การเตร ียมความพรอมใหองค กรมี 
ความยืดหยุนสูง จึงเปนส่ิงจำเปน เพ่ือ 
เตรียมความพรอมกับการปรับตัวที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้นการตั้งรับคือสิ่งสำคัญ”

เป้าหมายทางธุรกิจ
ในทางธุรกิจ คุณอัศวิน จะยังคง 

ใหความสำคัญตอการขยายธุรกิจตอ 
ไป ในประเทศแถบอาเซียน ที่มีความ 
พรอมทั ้งต นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ 
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะมีไมกี่ประเทศที่จะ
มีศักยภาพพอ ตองใชจิตวิญญาณใน 
การขยายธุรกิจ และยุทธศาสตรหลัก 
ยังคงเปนการขยายธุรกิจดวยการควบ
รวมกิจการ การหา Partner เพ่ือทำให 
ธุรกิจการบริการครบวงจร โดยเฉพาะ 
เรื่องปลายน้ำ คือ การขยายชองทาง 
การจำหนายสินคา โดยเราไดมีการ 
เปดธุรกิจ Convenience Store แลว 
ในประเทศเวียดนาม และสปป.ลาว 
นอกจากเรื่อง Core Business ใน 
การรับจัดจำหนายสินคาแลว ยังคง 
เนนการผลิตเอง และจัดจำหนายเอง 
ควบคูกันไป

ทิศทาง BJC ในอีก
5 ปีข้างหน้า

คุณอัศวิน ไดย้ำวา ทิศทางขางหนา 
ก็จะยังคงใหความสำคัญกับการจัด 
จำหนายสินคา เพ่ือตอบสนอง Lifestyle 
การดำเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง
ไป ชองทางการจัดจำหนายที่ดี และ 
สินคาท่ีดี แมวาชองทางการจัดจำหนาย 
อาจจะเปลี่ยนเปนการโฟกัสประเทศ 
ในกลุมอาเซียนมากขึ้น แตสินคาที่ผาน 
การจัดจำหนายจาก BJC ไปจะตอง 
ไดรับการยอมรับเรื่อง คุณภาพ และ 

สิ่งที่ตั้งเปาคือ การที่ BJC เปนองคกร 
ที่สมบูรณ มีความสุข นาภาคภูมิใจ 
เปนผูเลนท่ีเปน Key Player ในภูมิภาค 
อาเซียน ในขณะท่ีธุรกิจขยายตัว พนักงาน 
ก็ตองไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน มีการปรับ 
สวัสดิการใหพนักงาน ระบบการทำงาน 
ตองสามารถขยายไปไดอีกเปน 100 ป 
และเติบโตอยางยั่งยืน

การเตรียมความพร้อม
สำหรับการแข่งขัน

ตองบอกวา BJC เราเตรียมกัน 
ทุกวันอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง 
การเตรียมความพรอมของบุคคลากร 
เพราะเรามีสายเลือดนักรบ วิ่งแขงฟต 
ซอมกันทุกวัน เราเชื่อวา เรามีความ 
พรอมกับการแขงขันในระดับโลก การ 
แขงขันทำใหเราแกรงขึ้น อาจจะยาก 
บาง แตก็ตองพยายาม มุงมั่น 

เป้าหมายในชีวิต 
คืออะไร

ถึงแมวา เปาหมายทางธุรกิจ คือ 
การเปนองคกรธุรกิจท่ีย่ังยืน เปน Key 
Player ในกลุมอาเซียน และยังคงจะ 
มุงพัฒนาธุรกิจใหกาวไปขางหนาอยาง 
ไมหยุดยั้ง แตจุดสูงสุดแทจริง ของ 
คุณอัศวิน คือ การใหความสำคัญกับ 
ครอบครัว การทำใหครอบครัวมี 
ความสุข อบอุน แมวาจะตองการ 
ทำงานทั้ง 7 วัน แตยินดีจัดสรรให 
เวลาครอบครัว ใหเปนสวนหนึ่งของ 
เวลาทำงานน้ันดวย โดยวิธีการทำงาน 
เชนนี ้ เปนแนวทางการดำเนินชีวิตจาก 
บุคคลตนแบบอยาง ทานประธาน เจริญ 
สิริวัฒนภักดี ที่คุณอัศวิน ไดตั้งเปา 
เดินตามรอยทั้งเรื่องธุรกิจ และชีวิต 
สวนตัวตอไป
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หลายภาคสวน นาจะกำลัง 
ตอบรับสัญญาณในเชิง 
บวกทางเศรษฐกิจ จาก 

หลายๆ มาตรการที่รัฐบาลกำหนด 
ขึ้น แตยังคงไมใชปจจัยเดียวที่จะชี้ 
วัดวา เศรษฐกิจประเทศไทยจะดีขึ้น 
แบบหนามือเปนหลังมือ เพราะยังมี 
ปจจัยภายนอกที่นาสนใจ ที่จะสงผล 
กระทบกับเศรษฐกิจไทย ฉบับปใหม 
ตอนรับปแพะ เพ่ือเปนไกดไลน สำหรับ 
การวางแผนธุรกิจ ดร. กอลฟ พรอม 
แลวที่จะเปดโผใหเห็นกันจะจะ..

เศรษฐกิจปี 2558 
ยังไงก็ดีกว่า ปี 2557  
แน่นอน 

เพราะเมื่อปที่แลว 2557 เราต่ำ 
สุดไปแลว อยูที่ 0.8 - 1% ดังนั้นดวย 
มาตรการตางๆ ของรัฐบาล ก็นาจะ 
ชวยกระตุกเศรษฐกิจใหดีขึ้น

จะดีขึ้น แต่ไม่มาก
เพราะเศรษฐกิจไทยป 2557 เติบโต 

ในเชิงลดลง และจะสงผลผานมาในป 
2558 จากที่คาดวา จะโต 4% แต 
ปรากฏวา เติบโตต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องมา 
จากปจจัยของเศรษฐกิจโลก เพราะ 
ปญหาซับซอนจากกรณีญี่ปุน ยุโรป 
จีน ซ่ึงเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 2  โดยเฉพาะ 

อยางยิ ่งปจจัยการสนับสนุนฝ งกบฏ 
ในยูเครน และรัสเซีย ปญหาจะยังไม 
คลี่คลาย ในป 2558 แตจะคาราคาซัง 
ตอไป

ทิศทางการฟื้นตัว 
เศรษฐกิจ ปี 2558 
"เสี่ยง และผันผวน"

ปจจัยความเสี่ยง และผันผวน 
อาจจะเกิดจากหุนที่ผันผวน และจะ 
ลากเศรษฐกิจอเมริกาใหต่ำลง เพราะ 
สาเหตุจากรัสเซียถอนการลงทุนใน 
ประเทศตางๆ ดังน้ันจึงมีผลใหเศรษฐกิจ 
ไทยจะเติบโตบนความเส่ียงของเศรษฐกิจ 
โลก

มาตรการ QE 
จะช่วยพยุงเศรษฐกิจ 
ของโลกได้จริงหรือ

จากการพิมพธนบัตร เพื่ออัดฉีด 
เขาสูระบบ หรือ QE ที่ญี่ปุน และ 
ยุโรป นำมาใชเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ใน 
อเมริกา ญี่ปุน จีน และรัสเซีย และ 
การคาดหวังวาจะพยุงเศรษฐกิจของ 
ทั้งโลก อาจพังครืนลงก็เปนได

แม้ว่า ปี 2556 
เศรษฐกิจจะโตต่ำกว่า 
ศักยภาพที่ควรจะเป็น 

เพียง 2.6%
แตรัฐบาลชุดน้ี จะกระตุนเศรษฐกิจ 

เพื่อทำใหรูสึกวาเศรษฐกิจดี ไมวาจะ 
เปนการผุดเมกาโปรเจค การจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี ตราด มุกดาหาร 
สงขลา สระแกว  เพื่อสรางการลงทุน 
ตามแนวชายแดน รัฐบาลจะผลักดัน 
ใหเกิดสังคมดิจิตอล จะมีการลงทุนใน 
เครือขายไฟเบอร ใยแกวนำแสง จะ 
มีการผลักดันใหเกิดการประมูลคลื ่น 
4G คลื่น 900 ซึ่งจะทำให กลุม True 
DTAC AIS ท่ีรอคอยการประมูลต่ืนตัว 
และเขาสูโหมดการลงทุนอีกครั้ง และ 

งบประมาณการลงทุน จะเปนตัว 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง

ปี 2558 น้ำมันดิ่ง 
เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้น 
สต็อกข้าวบวม 
สต็อกยางบวม 
สินค้าเกษตรราคาไม่สูง

เศรษฐกิจไทยจะโตเต็มที่ ± 4%  
เพราะเศรษฐกิจโลกฟนตัวไมดี สงออก 
ไมเดนชัด บางคายทำนายวาเศรษฐกิจ 
นาจะเติบโตดี 4-5% เพราะการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจ บางคายอาจทำนาย 
วาการเติบโตนี ้มาจากการที ่ร ัฐบาล 
เรงการเบิกจาย การใชจายของรัฐบาล 
เพื ่อสรางความไหลลื่นทางเศรษฐกิจ 

จับชีพจรเศรษฐกิจไทย ปีแพะ
ไม่สวยหรูแต่พออยู่ได้

ห
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สรุปภาวะ
เศรษฐกิจภาคกลาง

ส
สรุปภาวะ 
เศรษฐกิจ 
ภาคกลาง

(9 เดือนที่ผ่านมา
ในปี 2557)

เศรษฐกิจของภาคกลางในชวง 9 
เดือนแรก ยังมีการแนวโนมของการ 
ชะลอตัว จากผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม 
ผลผลิตภาคบริการ โดยเฉพาะดาน 
การท องเท ี ่ ยวท ี ่ม ีจำนวนของน ัก 
ทองเที่ยวลดลง รวมถึงภาคเกษตร 
ที ่ เป นผลมาจากระด ับราคาส ินค า 
เกษตรยังคงอยูในระดับต่ำ และผล 
กระทบจากปญหาภัยแลง

อยางไรก็ตามภาคการบริโภค และ 
การใชจายของภาครัฐยังคงไมฟ นตัว 
อยางเต็มท่ี เน่ืองจากประชาชนยังชะลอ 

การจับจายใชสอย เพราะยังไมแนใจ 
กับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และ 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ประกอบก ับสถานการณ ด  านการ 
สงออกที่ชะลอตัว ทำใหเศรษฐกิจใน 
ภาคกลางยังคงชะลอตัว

สรุปแนวโน้มภาวะ 
เศรษฐกิจภาคกลาง

สถานการณภาวะเศรษฐกิจของ
ภาคกลางในไตรมาสที่ 4 ป 2557 
ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลง 
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยัง
คงไมฟนตัวอยางเต็มที่ แตอยางไร 
ก็ตามการคาดการณของหอการคาไทย 
ยังคงเชื ่อวาภาวะเศรษฐกิจของภาค 
กลางจะเริ ่มฟ นตัวขึ ้นอยางตอเนื ่อง 

ดังจะเห ็นได จากส ัญญาณของการ 

บริโภค การลงทุนทั้งของภาครัฐและ 
เอกชน รวมทั้งการสงออก นาจะมีการ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงของไตรมาสที่ 1 
ของป 2558 จากปจจัยภาวะเศรษฐกิจ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ฟ น
ตัว นอกจากนี้แลวมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเขาสู  
ระบบ ทั้งในภาคเกษตร และระบบ 
โครงสรางพื้นฐาน ยังเปนตัวผลักดัน 
ใหเศรษฐกิจภาคกลางมีโอกาสขยายตัว 
ไดในป 2558

ดังนั ้นแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 
2558 สวนใหญรอยละ 57.9 เห็นวามี 
แนวโนมดีขึ้น รองลงมารอยละ 21.3 
เห็นวามีแนวโนมแยลง และรอยละ 
20.8 เห็นวาเทาเดิม

â´Â
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจภาคกลาง

สรุปภาวะเศรษฐกิจของภาคกลางในไตรมาส 4 ของปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2556

การคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคกลาง แนวโน้มเศรษฐกิจภาคกลางปี 2558

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเส่ียง

การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ


นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด


ค่าเงินบาทในปัจจุบัน

ราคาพืชผลทางเกษตร
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ โดยเฉพาะข้าว



ปัญหาภัยแล้ง


ปัญหาการขาดแคลน
จำนวนแรงงาน และแรงงานที่มีฝีมือ



กำลังซื้อของประชาชนที่ยังไม่ฟื้นตัว

เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
การบริโภคภายในจังหวัด

การลงทุนภายของภาครัฐบาลในจังหวัด
การลงทุนภายของภาคเอกชนในจังหวัด

การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด

ภาคการค้าของจังหวัด
ภาคการบริการของจังหวัด

การจ้างงานในจังหวัด

23.6 36.8 39.6

25.6 22.1 52.3

38.4 40.2 21.4

35.7 41.2 23.1

22.9 39.8 37.3

18.7 33.6 47.7

37.9 40.2 21.9

38.9 33.6 27.5

40.2 34.2 25.6

16.7 66.7 16.7

ที่มา: จากการสำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งท่ี 32

ที่มา: จากการสำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งท่ี 32 ที่มา: จากการสำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งท่ี 32

ทั้งปี 2558 เทียบกับปี 2557

ดี ปานกลาง แย่

ฟื้นตั้งแต่
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

ฟื้นไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2558

ฟื้นไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2558

ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง

6.3%
10.2%

17.9%

23.2%

21.3%

25.7%
20.8%

16.7%

57.9%
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อุตสาหกรรมเคร่ืองสำอาง 
ถือเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่มีความสำคัญเพราะเปน 

อุตสาหกรรมที่มี Supply Chain 
เกี่ยวของกับหลายอุตสาหกรรม เชน 
สมุนไพร เคมี อาหาร สิ่งพิมพ 
บรรจุภัณฑท่ีทำจากแกว พลาสติก เปนตน 
ในปจจุบันสัดสวนของผู ผลิตเครื ่อง 
สำอางของไทยแบงออกเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดเล็กรอยละ 75 ขนาดกลาง 
รอยละ 20 และขนาดใหญรอยละ 5 
ซึ่งหลังการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 
หรือ AFTA ในป 2536 อัตราภาษี 
นำเขาสินคาเครื่องสำอาง (พิกัดอากร 
HS 3301 ถึง HS 3307) จากกลุม 
ประเทศอาเซียนลดลงอยางตอเนื ่อง 
และลดลงเหลือรอยละ 0 เมื่อชวง 
ตนป 2553 ทำใหไทยมีการนำเขา และ 
สงออกผลิตภัณฑเครื่องสำอางมากขึ้น 

ในปจจุบันผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 
ของไทยที่ผลิตและจำหนายประกอบ 
ดวย 5 กลุม  ไดแกผลิตภัณฑบำรุง 
ผ ิวพรรณและตกแต งบนใบหน า 
ผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะ 
ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพชองปากและ
ฟน ผลิตภัณฑดูแลเล็บมือและเทา 
และผลิตภัณฑน้ำหอมและเครื่องหอม 
ในการศึกษาครั ้งนี ้ไดแบงผลิตภัณฑ 

เครื่องสำอางตามพิกัดศุลกากรระบบ
ฮารโมไนซ (Harmonized System: 
HS) ออกเปน 7 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก 
เอสเซนเชียลออยล (จะมีเทอรพีนหรือ 
ไมก็ตาม)  (HS 3301) เชน เอสเซนเชียล 
ออยลของผลไมจำพวกสม เอสเซนเชียล 
ออยลของสิ่งอื่นนอกจากของผลไมจำ
พวกสม ของเลมอน ของเพปเพอรมินต 
เปนตน ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม 
และของผสม (รวมถึงสารละลายใน 
แอลกอฮอล)  (HS 3302) เชน ชนิด 
ที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือ 
เคร่ืองด่ืม เปนตน ผลิตภัณฑหัวน้ำหอม 
และน้ำหอม (HS 3303) ผลิตภัณฑ 
เสริมความงามหรือแตงหนา (HS 3304) 
เชน ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว ครีม 
และโลชั่น เปนตน  ผลิตภัณฑสำหรับ 
ใชกับผม (HS 3305) เชน แชมพู 
น้ำยาดัดผม น้ำยายืดผม เปนตน 
ผลิตภัณฑเพื่ออนามัยของชองปากหรือ 
ฟน (HS 3306) และผลิตภัณฑเครื่อง 
สำอางปรุงแตงอื่นๆ (HS 3307) เชน 
สเปรยระงับกลิ่นตัว โรลออน และ 
ครีมอาบน้ำ เปนตน 

อยางไรก็ตามตลาดผลิตภัณฑ 
เครื่องสำอางในปจจุบันมีความหลาก
หลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ 
ที ่สามารถตอบสนองความตองการ 

ของผูบริโภคและเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางชัดเจน ทำใหมีการแขงขันกัน 
เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่มี
มูลคามหาศาล ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาด 
ภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ 
สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของ
ไทยถือวาเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่
ม ีศ ักยภาพและเติบโตอยางรวดเร็ว 
อีกทั้งยังเปนฐานการผลิตเครื่องสำอาง 
ที่สำคัญของแบรนดดังและตลาดขาย
ตรงที่ขายในประเทศและในตลาดโลก
รวมไปถึงประเทศในกลุมอาเซียน เชน 
สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 
เวียดนาม ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ 
ตองศึกษาวาอุตสาหกรรมไทยอยู ใน 
ตำแหนงใดในตลาดอาเซียนเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ผลการศึกษาตำแหน่ง
อุตสาหกรรม 
เครื่องสำอางของไทย 
ในตลาดอาเซียน

การวิเคราะหตำแหนงอุตสาหกรรม 
เครื่องสำอางของไทยในตลาดอาเซียน
ในครั ้งนี ้ไดใชแนวคิดเมตริกซความ 
เจริญเติบโต-สวนครองตลาด (Boston 
Consulting Group Matrix: BCG 
Matrix) ในการวิเคราะห ซ่ึง BCG เปน 

อ
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ตำแหน่งอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางของไทย
ในตลาดอาเซียน
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เมตริกซที่แสดงฐานะของหนวยธุรกิจ
ในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดสินคาที ่ 
หนวยธุรกิจนั้นมีผลิตภัณฑอยู โดย 
การเปรียบเทียบจะใชเกณฑหลักๆ 2 
ดาน คือ สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ 
(Relative Market Share) และ 
อัตราการเติบโตของตลาดสินคานั้นๆ 
(Market Growth Rate) จากผล 
การศึกษา พบวาบางสินคาประเทศ 
ไทยมีตำแนงตลาดที่สูงกวาคูแขง แต 
ในบางสินคาก็มีตำแหนงตลาดที่ต่ำกวา 
คูแขง ซึ่งรายละเอียดตำแหนงทางการ 
ตลาดของสินคาอุตสาหกรรมตางๆ 
มีดังนี้

1) ตำแหน่งกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ประเภท 
เอสเซนเชียลออยล์ 
(จะมีเทอร์พีนหรือไม่ 
ก็ตาม) (HS 3301) 
ของไทย 
ในตลาดอาเซียน (5) 

ตลาดของกลุมผลิตภัณฑประเภท 

เอสเซนเชียลออยล (จะมีเทอรพีนหรือไม 
ก็ตาม) ของประเทศตางๆ ในตลาด 
อาเซียน (5) ในชวงป 2552-2556 
พบวาอินโดนีเซียเปนผู มีสวนแบง 
ตลาดรายใหญที่สุด โดยในป 2556 
มีสวนแบงตลาดรอยละ 81.00 ลดลง 
จากป 2555 ที่มีสวนแบงตลาด 
รอยละ 83.20 สวนผูสงออกลำดับที่ 
2 และ 3  ในตลาดอาเซียน (5) คือ 
สิงคโปร และฟลิปปนส ตามลำดับ 
โดยมีสวนแบงในป 2556 เทากับ 
รอยละ 11.6 และ 3.4 ตามลำดับ 
สำหรับประเทศไทยมีสวนแบงกลุ ม 
ผลิตภัณฑประเภทเอสเซนเชียลออยล 
(จะมีเทอรพีนหรือไมก็ตาม) ไปยัง 
ตลาดอาเซียน (5) เปนลำดับที่ 5 
ซึ ่งพบว าส วนแบงตลาดของไทยมี 
สัดสวนที ่นอยเมื ่อเทียบกับผู สงออก 
รายใหญอยางอินโดนีเซีย โดยในป 
2556 มีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 
1.60 ซึ่งเปนสัดสวนที่ลดลงเมื่อเทียบ 
กับป 2555 ที่มีสวนแบงตลาดอยูที่ 
รอยละ 5.00 สวนลำดับที่ 4 ไดแก 

ประเทศมาเลเซียมีสวนแบงตลาดในป 
2556 รอยละ 2.2 แสดงในรูปภาพที่ 
22

2) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ของผสมของสารที่มี 
กล่ินหอม และของผสม 
(รวมถึงสารละลายใน 
แอลกอฮอล์) (HS 
3302) ของไทยใน 
ตลาดอาเซียน (5)

ในสวนของตำแหนงตลาดสินคา
ผลิตภัณฑของผสมของสารที ่มีกลิ ่น 
หอม และของผสม (รวมถึงสารละลาย 
ในแอลกอฮอล) ของประเทศตางๆ ใน 
ตลาดอาเซียน (5) ในชวงป 2552-
2556 พบวาสิงคโปรมีมูลคาการสงออก 
มูลคาการสงออกมากอันดับ 1 โดยใน 
ป 2556 สิงคโปรมีสวนแบงตลาดถึง 
รอยละ 90.78 หรือมีสวนแบงเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 89.67 
สวนผูสงออกลำดับท่ี 2 ไดแก อินโดนีเซีย 
มีสวนแบงตลาดในป 2556 รอยละ 
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6.71 หรือคิดเปนสวนแบงตลาดเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 6.82 
และลำดับที่ 3 ในตลาดอาเซียน (5) 
คือ มาเลเซียมีสวนแบงตลาดในป 2556 
รอยละ 1.06 สวนประเทศไทยอยูใน 
ลำดับท่ี 4 โดยมีสวนแบงตลาดในป 2556 
เพียงรอยละ 0.87 มีสวนแบงตลาด 
เฉลี่ยระหวางป 2552-2556 รอยละ 
1.00 แสดงในภาพที่ 23

3) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
หัวน้ำหอมและน้ำหอม 
(HS 3303) ของไทยใน 
ตลาดอาเซียน (5)

สำหรับสินคาผลิตภัณฑหัวน้ำหอม 
และน้ำหอม พบวาอินโดนีเซียมีสวน 
แบงตลาดสงออกในตลาดอาเซียน (5) 
มากที่สุด รองมาไดแก สิงคโปร และ 
ฟลิปปนส ซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 
30.50 28.00 และ 26.4 ตามลำดับ 
หรือมีสวนแบงเฉลี่ยระหวางป 2552 

-2556 รอยละ 28.54  25.74 และ 
26.42 ตามลำดับ สวนลำดับท่ี 4 ไดแก 
มาเลเซีย มีสวนแบงตลาดรอยละ 9.30 
สำหรับไทยอยูในลำดับที ่ 5 มีสวนแบง 
ตลาดเพียง 4.5 หรือมีสวนแบงเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 4.29 
แสดงในรูปภาพ ที่ 24

4) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ของผสมของสารที่มี 
กล่ินหอม และของผสม 
(รวมถึงสารละลายใน 
แอลกอฮอล์) (HS 3302) 
ของไทยในตลาด 
อาเซียน (5)

ในสวนของตำแหนงตลาดสินคา
ผลิตภัณฑของผสมของสารท่ีมีกล่ินหอม 
และของผสม (รวมถึงสารละลายใน 
แอลกอฮอล) ของประเทศตางๆ ใน 
ตลาดอาเซียน (5) ในชวงป 2552-
2556 พบวาสิงคโปรมีมูลคาการสงออก 

มูลคาการสงออกมากอันดับ 1 โดยใน 
ป 2556 สิงคโปรมีสวนแบงตลาดถึง 
รอยละ 90.78 หรือมีสวนแบงเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 89.67 
สวนผูสงออกลำดับท่ี 2 ไดแก อินโดนีเซีย 
มีสวนแบงตลาดในป 2556 รอยละ 
6.71 หรือคิดเปนสวนแบงตลาดเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 6.82 
และลำดับที่ 3 ในตลาดอาเซียน (5) 
คือ มาเลเซียมีสวนแบงตลาดในป 2556 
รอยละ 1.06 สวนประเทศไทยอยูใน 
ลำดับที่ 4 โดยมีสวนแบงตลาดในป 
2556 เพียงรอยละ 0.87 มีสวนแบง 
ตลาดเฉล่ียระหวางป 2552-2556 รอยละ 
1.00 แสดงในภาพที่ 23

5) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
หัวน้ำหอมและน้ำหอม 
(HS 3303) ของไทยใน 
ตลาดอาเซียน (5)

สำหรับสินคาผลิตภัณฑหัวน้ำหอม 
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และน้ำหอม พบวาอินโดนีเซียมีสวน 
แบงตลาดสงออกในตลาดอาเซียน (5) 
มากที่สุด รองมาไดแก สิงคโปร และ 
ฟลิปปนส ซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 
30.50 28.00 และ 26.4 ตามลำดับ 
หรือมีสวนแบงเฉลี่ยระหวางป 2552 
-2556 รอยละ 28.54  25.74 และ 
26.42 ตามลำดับ สวนลำดับท่ี 4 ไดแก 
มาเลเซีย มีสวนแบงตลาดรอยละ 9.30 
สำหรับไทยอยูในลำดับท่ี 5 มีสวนแบง 
ตลาดเพียง 4.5 หรือมีสวนแบงเฉลี่ย 
ระหวางป 2552-2556 รอยละ 4.29 
แสดงในรูปภาพ ที่ 24

6) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
เสริมความงามหรือ 
แต่งหน้า (HS 3304) 
ของไทยในตลาด 
อาเซียน (5)

ในสวนของสินคาผลิตภัณฑเสริม 
ความงามหรือแตงหนาน้ัน ประเทศไทย 
เปนผูครองตลาดลำดับ ที่ 1 มาตลอด 
ตั้งแตป 2552-2556 โดยในป 2556 
มีสวนแบงตลาดรอยละ 40.00 หรือ 
สวนแบงตลาดเฉลี่ยระหวางป 2552-
2556 ประมาณรอยละ 42.88 ซึ่ง 
ตลาดส  งออกหล ักของไทยได แก  
อินโดนีเซีย และกัมพูชา ตามลำดับ 

สวนผูครองตลาดลำดับ 2 และ 3 ใน 
สินคาดังกลาวไดแก อินโดนีเซีย และ 
มาเลเซีย แสดงในรูปภาพที่ 25

7) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
สำหรับใช้กับผม (HS 
3305) ของไทยใน 
ตลาดอาเซียน (5)

ถาพิจารณาสวนแบงตลาดของ 
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผมของประเทศ 
ตางๆ ในตลาดอาเซียน (5) ในชวงป 
2552-2556 พบวาไทยยังคงเปนผูมี 
สวนแบงตลาดรายใหญที่สุด โดยในป 
2556 มีสวนแบงตลาดรอยละ 80.40 
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หรือมีสวนแบงตลาดเฉลี ่ยระหวางป 
2552-2556 ประมาณรอยละ 82.18 
สวนผูมีสวนแบงตลาดลำดับที่ 2 และ 
3 ในตลาดอาเซียน (5) คือ อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ตามลำดับ โดยมีสวนแบง 
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผม ในป 2556 
อยูที่รอยละ 10.60 และ 5.70 หรือ 
มีสวนแบงตลาดเฉลี่ยระหวางป 2552 
-2556 ประมาณรอยละ 9.73 และ 
5.78 ตามลำดับ แสดงในรูปภาพที่ 26

สรุปตำแหน่ง 
อุตสาหกรรมและ 
ความสามารถในการ 
แข่งขันของเครื่อง 
สำอางไทยในตลาด 
อาเซียน 

เมื่อพิจารณาถึงความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมเครื ่อง 
สำอางของไทยในตลาดอาเซียนเปน 
รายสินคาในชวงป 2552-2556 โดย 
พิจารณาจากขอมูลที่แสดงในขางตน
ท ั ้ ง ในส  วนของม ูลค  าการส  งออก 
สวนแบงตลาด และตำแหนงทางการ 
ตลาด สามารถสรุปแยกเปนรายสินคา 
ไดดังตอไปนี้

ความสามารถในการแขงขันของ
กลุมผลิตภัณฑ ไดแก เอสเซนเชียล 
ออยล (จะมีเทอรพีนหรือไมก็ตาม) (HS 
3301) ผลิตภัณฑของผสมของสารที่มี 
กลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสาร 
ละลายในแอลกอฮอล) (HS 3302) และ 
ผลิตภัณฑหัวน้ำหอมและน้ำหอม (HS 
3303) ของไทยในตลาดอาเซียน (5) 
พบว าไทยม ีความสามารถในการ 
แขงขันดานในการสงออกคอนขาง 
นอยในสินคาดังกลาว เนื่องจากไทย 
มีมูลคาการสงออกและสวนแบงตลาด 
รองจาก อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส 
และมาเลเซีย ทั้งนี้ประเทศไทยมีความ 

สามารถในการแขงขันท่ีนอยกวาประเทศ 
ดังกลาวในหลายๆ ดาน เชน ดาน 
ปจจัยการผลิต ดานการแขงขัน กลยุทธ 
ทางธุรกิจ และการสงเสริมของภาครัฐ 
รวมไปถึงตลาดตางประเทศบางประเทศ 
ยังไมยอมรับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห 
ของไทยมากเทาที่ควร ทำใหผูผลิต 
ตองสงสินคาไปตรวจสอบยังตางประเทศ 
ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง และการนำเขา 
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑจากตางประเทศ 
นั้นก็มีอัตราภาษีที่สูงอีกดวย จึงทำให 
สินคาเครื่องสำอางของไทยมีราคาแพง 
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในระดับ
เด ียวก ันไม ว  าจะเป นอ ินโดน ี เซ ีย 
หรือสิงคโปร 

ในสวนของสินคาผลิตภัณฑเสริม 
ความงามหรือแตงหนา (HS 3304) 
ของไทยในตลาดอาเซียนในชวงป 
2550-2554 พบวา ไทยมีความสามารถ 
ในการแขงขัน เน่ืองจากเม่ือพิจารณา 
มูลคาการสงออกพบวาไทยมีมูลคา
การสงออกมากอันดับ 1 มีสวนแบง 
ตลาดเฉลี่ยระหวางป 2552-2556 
รอยละ42.88 โดยมีสวนแบงหางจาก 
อันดับที่ 2 ถึง 1.5 เทา นอกจากนี้ 
เมื ่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัว 
กับป 2555 ในสินคาดังกลาวยังพบวา 
มีอัตราการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นร อยละ 
33.00 นับไดวาในสินคาผลิตภัณฑ 
เสริมความงามหรือแตงหนาของไทย
มีโอกาสในตลาดอาเซียน

สำหร ับศ ักยภาพของส ินค า 
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผม (HS 3305) 
ของไทยในตลาดอาเซียนพบวาไทย
มีความสามารถในการแขงข ันใน 
สินคาดังกลาวเนื ่องจากไทยเปนผู  
ครองตลาดสงออกมากที่สุด ซึ่งมี 
สวนแบงตลาดรอยละ 80.4 ในป 
2556 หางจากเวียดนามผูครองตลาด 
อันดับ 2 ที่ครองสวนแบงตลาดเพียง 

รอยละ 10.60 และเม่ือพิจารณามูลคา 
การสงออก และสวนแบงตลาดต้ังแตป 
2552-2556 พบวาไทยครองอันดับท่ี 1 
มาโดยตลอด ดังน้ันนับไดวาในภาพรวม 
ประเทศไทยยังคงมีโอกาสในการสงออก 
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผม ไปยังประเทศ 
ตางๆ ในตลาดอาเซียนมากกวาประเทศ 
อื่น

ศักยภาพของผลิตภัณฑเพ่ืออนามัย 
ของชองปากหรือฟน (HS 3306) ของ 
ไทยในตลาดอาเซียน ในสวนของ สินคา 
ผลิตภัณฑเพื ่ออนามัยของชองปาก
หรือฟนน้ัน ประเทศไทยยังคงมีความ 
สามารถในการแขงขันมากกวาประเทศ 
คูแขงในอาเซียนเชนเดียวกัน สินคา 
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผม เนื่องจาก 
ไทยยังเปนผูครองตลาดลำดับท่ี 1 และ 
มีมูลคาสงออกมากท่ีสุด มาตลอดต้ังแต 
ป 2552-2556 โดยในป 2556 มีสวน 
แบงตลาดรอยละ 61.69 หางจากอันดับ 
ที่ 2 อยางอินโดนีเซียซึ่งมีสวนแบง 
ตลาดเพียงรอยละ 20.37

สวนผลิตภัณฑเคร ื ่องสำอาง 
ปรุงแตงอื่นๆ (HS 3307) ของไทย 
ในตลาดอาเซียนถาพิจารณาจากสวน 
แบงตลาดของผลิตภัณฑดังกลาวของ 
ไทยในตลาดอาเซียนในป 2556 พบ 
วาไทยมีสวนแบงตลาดในอาเซียน 
(5) เปนอันดับที่ 1 มีสวนแบงตลาด 
อยูที่ 31.83 แตสวนแบงตลาดของ 
ไทยนั้นหางจากมาเลเซียซึ่งมีสวนแบง
ตลาดอันดับที่ 2 เพียงเล็กนอย โดย 
มาเลเซ ียม ีส วนแบ งตลาดร อยละ 
29.58 แตอยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ 
อัตราการขยายตัวของไทยกับชวงปที่
แลว พบวาไทยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิม 
ขึ้นรอยละ 26.53 ดังนั้นนับไดวาไทย 
มีโอกาสในการแขงขันในตลาดอาเซียน 
ไดในอนาคต
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ภายหล ังความสำเร ็จ 
เบื้องตนในการเชื่อมโยง 
เศรษฐกิจระหวางกรุงปกก่ิง 

(Beijing) และนครเทียนจิน (Tianjin) 
2 มหานครสำคัญทางตอนเหนือของ 
จีนในชวงทศวรรษที่ผานมา ผาน 
การกำหนดนโยบายและกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน 
และสิ ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 
มากที่ผุดขึ้นในชวงเวลานั้น อยางไร 
ก็ด ี โครงการประสานเศรษฐกิจระดับ 
ภูมิภาคถูกชะลอไปในเวลาตอมา ทำ 
ใหการพัฒนามีลักษณะที ่แยกออก 
จากกัน มาถึงวันนี้ แนวคิดดังกลาว 
ไดถูกหยิบยกมาปรับปรุงปดฝุ นอีก 
ครั ้งพรอมขยายกรอบพื ้นที ่ออกไป 
โดยใหครอบคลุมทั้งกรุงปกกิ่ง นคร 
เทียนจิน และมณฑลเหอเปย (Hebei) 
เพ ื ่อพ ัฒนาเป นเขตเศรษฐกิจท ี ่ม ี 
ศักยภาพสูงรอบอาวปวไห (Bohai 
Bay Economic Zone) แหงใหม

เขตเศรษฐกิจรอบอ่าว
ปั๋วไฮ่ ... ผีดิบคืนชีพ

พื้นที ่รอบอาวป วไหนับเปนเขต 
เศรษฐกิจอันดับที่ 3 ของจีนรองจาก 
สามเหลี่ยมปากแมน้ำไขมุก (Pearl 
River Delta) และแมน้ำแยงซีเกียง 
(Yangtze River Delta) โดยรัฐบาล 
กลางไดเริ ่มหารือเกี ่ยวกับการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจดังกลาวนับแตทศวรรษ 

ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย
เขตเศรษฐกิจใหม่รอบอ่าวปั๋วไห่ 

1980 และตอมาในป 2537 ไดจัดตั้ง 
คณะทำงานเพื ่อรางแผนการพัฒนา 
แตกลยุทธในการพัฒนาเขตดังกลาว 
ไมผ านความเห็นชอบขององคกรที ่ 
เกี่ยวของ เพราะกรุงปกกิ่งก็พยายาม 
ขยับขยายเศรษฐกิจของตนเองเปน 
หลัก โดยไมทันนึกถึงความสำคัญของ 
ความรวมมือกับมหานครและมณฑล 
ใกลเคียง สงผลใหแผนการพัฒนาเขต 
ดังกลาวคางเติ่งอยูบนหิ้งเปนเวลานาน 
ถึงราว 20 ป

ภายหลังการเขารับตำแหนงผูนำ
รุนที่ 5 โครงการดังกลาวก็ไดรับการ 
ปดฝุนอีกครั้งเมื ่อทานประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ซึ่งเปนประธานคณะทำงาน 
การปฏิรูปโดยรวมของจีนไดยกระดับ
ใหเขตเศรษฐกิจปกกิ่ง-เทียนจิน-เหอ 
เปยมีความสำคัญในระดับชาติภายใต
ชื่อยอ “จิงจินจี้” โดยเปนประธานจัด 
ประชุมวิชาการ “การพัฒนาท่ีทวีกำลัง” 
(Synergistic Development) เมื่อ 
ปลายเดือนกุมภาพันธ 2557 ณ กรุง 
ปกกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
การพัฒนาพื้นที่ 3 สวนเขาดวยกันใน 
อันที่จะกระจายความเจริญและแกไข
ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม การจราจร 
และมลพิษในพื้นที่

การประชุมวิชาการดังกลาวยัง 
ถูกประเมินวาเปนเสมือน “จุดเร่ิมตน” 
ของโครงการนี ้ครั ้งใหมอยางแทจริง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงของรัฐบาลจีน 

รวมทั้งทานกัว จินหลง (Guo 
jinlong) เลขาธิการพรรคกรุงปกกิ่ง 
นางซุน ชุนหลาน (Sun Chunlan) 
เลขาธิการพรรคนครเทียนจิน และ 
ทานโจว เปนซุน (Zhou Benshun) 
เลขาธิการพรรคมณฑลเหอเปยเขา 
ร วมประชุมร ับฟงแนวคิดและแลก 
เปลี ่ยนความคิดเห็นกันอยางพรอม 
เพรียง

หลังการประชุมดังกลาว ทาน 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังไดเดินทาง 
ไปสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวของอีกหลายครั้ง 
และใชประสบการณในการเชื ่อมโยง 
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญไป 
ยังพื้นที่ใกลเคียงเมื่อครั้งเปนผูบริหาร 
ระดับสูง บริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
(นครเซ ี ่ยงไฮ และมณฑลเจ อเจ ียง) 
มาประย ุกต  ใช  ในการพ ัฒนา เขต 
เศรษฐกิจใหมนี้ ดังจะเห็นไดจาก 
คำกลาวปราศรัยในหลายโอกาสเกี่ยว
กับแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ดังกลาวโดยระบุวา “พื้นที่ทั้งสามตอง 
เสริมซ่ึงกันและกัน สรางความแข็งแกรง 
ของความรวมมือ นำเสนอเนื้องานที่ 
เปนรูปธรรม และเรงคนหาวิธีการพัฒนา 
ที่ผนวกรวมและสอดประสานของการ
พัฒนาอยางย่ังยืน ... การประสานการ 
พัฒนาในเขตดังกลาวควรเนนการจัด
ผังเขตอุตสาหกรรม และการปรับปรุง 
การจัดสรรทรัพยากร โดยใหเขต 
ดังกลาวสนับสนุนลอจิสติกส การเอื้อ 
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เศรษฐกิจของ ธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
แหงเอเซีย (Asian Development 
Bank) เมื่อป 2548 สรุปวามีหมูบาน 
ที่ยากจนขนแคนถึงเกือบ 3,800 แหง 
ใน 32 เขตรอบกรุงปกกิ่งและนคร 
เทียนจิน และขนานนามวาเปน “วงแหวน 
แหงความยากจนของเมืองหลวง” 
(The Capital’s Poverty Belt) ซึ่ง 
สอดคลองกับรายงานเกี ่ยวก ับการ 
พัฒนาปกกิ่ง เทียนจิน และเหอเปย 

ของสถาบันส ังคมว ิทยาแห งชาต ิ 
(China Academy of Social 
Sciences) เมื่อเดือนมีนาคม 2557 
ที่ระบุวาเหอเปยลาหลังกวามหานคร 
ทั้งสองมากขึ้น และอัตราการพัฒนา 
ของชุมชนเมืองก็เกิดขึ ้นไมถึงครึ ่ง 
หนึ่งของปกกิ่งและเทียนจิน

อยางไรก็ดี ปกกิ่ง เทียนจิน และ 
เหอเปยยังนับวามีหลายสิ ่งที ่สอด 
ประสานกัน ในดานการผลิต ปกกิ่ง 
เปนศูนยรวมของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานฝมือและเทคโนโลยีเขมขน 
โดยมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและ
พื้นที่ขนาดใหญรองรับภาคการเกษตร 
และบริการสมัยใหม ขณะที่เทียนจิน 
ถูกออกแบบใหชวยรองรับความตอง 
การส วนเก ินของปกก ิ ่งในช วงแรก 
และตอมาก็ปรับแนวทางโดยหันมา 
พัฒนาคลายกับนครเซี ่ยงไฮเพื ่อเปน 
ศูนยกลางการคา การเงิน และการ 
ขนสงระหวางประเทศ รวมทั้งฐาน 

การผลิตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
ระดับสูง เชน ดานซอฟทแวร และ 
เครื่องบิน

มณฑลเหอเปยมีประชากรอยู  
ถึงราว 73 ลานคน ซึ่งมากกวาของ 
ประชากรไทยทั้งประเทศ จึงเปน 
แหลงรวมแรงงานราคาถูก ทำใหเหอเปย 
เปนฐานอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและ
ศูนยกลางดานการขนสงที่สำคัญทาง
ตอนเหนือของจีน โดยในปที่ผานมา 

เหอเปยเปนฐานการผลิตเหล็กเกือบ 
200 ลานตัน ซ่ึงมากกวาความสามารถ 
ในการผลิตของยุโรปโดยรวม และใช 
ถานหินถึง 300 ลานตัน คิดเปนราว 
รอยละ 5 ของปริมาณการตองการ 
ของโลก สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานสำคัญ 
สำหรับการรองรับการเคลื่อนยายฐาน 
การผลิตในอนาคต

ขณะเดียวกัน แมวาโครงสราง 
พื้นฐานของเหอเปยจะยังไมทัดเทียม
กับของปกก่ิงและเทียนจิน แตเหอเปย 
ก็มีโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 
หลายโครงการ อาทิ โครงขายการ 
คมนาคม ทาเรือระหวางประเทศ การ 
ขยายบริการอินเตอรเน็ตสูชุมชนระดับ 
รากหญา และการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยดานการศึกษาและวิทยาศาสตร 
ทั้งที่ดำเนินการแลวและอยูในแผนงาน 
อีกเปนจำนวนมาก หลายโครงการก็ 
เป นโครงการความรวมมือที ่จะก อ 

ประโยชนด านการผลิตระหวางกัน 
และการปกปองสิ่งแวดลอม”

แมกระทั ่งคำปราศรัยที ่จ ับจิต 
จับใจของทานหลี่ เคอเฉียง นายก 
รัฐมนตรีในพิธีเปดการประชุมสมัชชา
ประชาชนแหงชาติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2557 ณ กรุงปกก่ิง ก็ยังแตะถึงประเด็น 
นี้ โดยมีสาระสอดคลองกันกับที่ผูนำ 
กลาวไวในหลายเวทีกอนหนานี้ ซึ่ง 
แสดงใหเห็นวา รัฐบาลกลางของจีน 
จะรับเอาแนวนโยบายในการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจใหมนี ้ไปดำเนินการใน 
อนาคต

ปักกิ่ง-เทียนจิน- 
เหอเป่ย ... ร้อยล้าน 
กำลังซื้อ

เขตเศรษฐกิจใหม ... เต็มไปดวย 
ศักยภาพ ปกกิ่ง เทียนจิน และ 
เหอเปยมีประชากรรวมกวา 100 ลาน 
คน มีขนาดเศรษฐกิจราว 1 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ใกลเคียงกับของเกาหลีใต 
ซึ่งอยูในอันดับที่ 15 ของโลก และ 
ยังคงเติบโตในอัตราที่สูงมาก แต 
จีด ีพ ีต อหัวของพื ้นที ่ท ั ้งสามพบวา 
ความม ั ่ งค ั ่ ง ในเขตเศรษฐก ิจน ี ้ย ั ง 
กระจุกตัวอยูมาก และมีชองวางระหวาง 
กันกวาเทาตัว  กลาวคือ ในป 2556 
จีดีพีตอหัวของปกกิ่งและเทียนจินอยู
ที่ประมาณ 16,000 เหรียญสหรัฐฯ 
แตรายไดตอหัวของเหอเปยยังไมแตะ
ระดับ 6,300 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ำ 
กวาคาเฉลี่ยของรายไดตอหัวของจีน 
เสียดวยซ้ำ แถมกวารอยละ 10 ของ 
จำนวนประชากรของเหอเปยโดยรวม
ก็ยังมีรายไดต่ำกวาวันละ 1 เหรียญ 
สหรัฐฯ ทั้งที่ ประชากรราว 2 ลาน 
คนอาศัยอยู ตามแนวตะเข ็บติดก ับ 
อาณาเขตของปกกิ่งและเทียนจินที่มี
คาครองชีพสูงมาก

ผลการศ ึกษาของคณะสำรวจ 

ปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ยมีประชากรรวมกว่า 
100 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจราว 1 ล้านล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับของเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ใน 
อันดับที่ 15 ของโลก และยังคงเติบโตในอัตราที่ 
สูงมาก แต่จีดีพีต่อหัวของพื้นที่ทั้งสามพบว่า 
ความมั่งคั่งในเขตเศรษฐกิจนี้ยังกระจุกตัวอยู่มาก 
และมีช่องว่างระหว่างกันกว่าเท่าตัว
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ประโยชนระดับภูมิภาค ยกตัวอยาง 
เชน ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ความยาว 
ของเสนทางรถไฟความเร็วสูงของมณฑล 
เหอเปยกระโดดจากศูนยเปนกวา 5,000 
กิโลเมตร เมืองและเขตสำคัญของ 
มณฑลจะถูกเช ื ่อมโยงดวยเส นทาง 
รถไฟความเร็วสูงอยางทั ่วถึงภายใน 
ชวง 2 ปขางหนา 

แมวามณฑลเหอเปยจะมีระดับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและโครงการ 
พัฒนาที่นอยกวากรุงปกกิ ่งและนคร 
เทียนจิน แตก็เปนเพ่ือนบานท่ีแนบแนน 
และเอื้อประโยชนระหวางกันมาเปน 
เวลาชานาน โดยในเชิงภูมิศาสตร 
เหอเปยมีลักษณะทางภูมิประเทศที ่ 
โอบลอมมหานครทั้งสอง และชายฝง 
ทะเลดานซีกตะวันออก จนหลายคน 
กลาวเปรียบเปรยวา มณฑลเหอเปย 
ถูกออกแบบเพ่ือใหทำหนาท่ีเปนเสมือน 
“พื้นที่กันชน” ที่คุมครองการรุกราน 
จากขาศึกในอดีต และรองรับ “เง่ือนไข 
ขอเรียกรอง” ของปกก่ิงเพ่ือแลกเปล่ียน 
กับการชดเชยอันนอยนิดมาเปนเวลา
ชานาน 

นับแตทศวรรษ 1950 กรุงปกกิ่ง 
ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาภาค 
อุตสาหกรรม โดยพยายามเปลี่ยนจาก 
เมืองแหงการบริโภคเปนสูดานการผลิต 
บนตนทุนของเมืองขางเคียงที ่ต อง 
สูญเสียทรัพยากร ตัวอยางเชน เมือง 
จางเจียโคว (Zhangjiakou) และ 
เชิงเตอ (Chengde) ในมณฑลเหอเปย 
ซึ่งเปนแหลงสำรองน้ำสำคัญของกรุง
ปกกิ่งตองสั่งปดโรงงานอุตสาหกรรม
หลายรอยแหงในยานนั้น เพื่อใหมั่นใจ 
วาน้ำที ่ส งไปปอนปกกิ ่งเหลานั ้นจะ 
สะอาดและไมปนเปอนโลหะหนักและ
สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ขณะท่ี 
เขตชื่อเฉิง (Chicheng) ของมณฑล 
เหอเปยและมีประชากรราว 160,000 

คน ซึ่งในจำนวนนี้ รอยละ 60 เปน 
เกษตรกรที่มีรายไดต่ำกวาเสนความ 
ยากจนของจีน ทั้งที่ตั้งอยูหางจาก 
กร ุงป กก ิ ่ ง เพ ียงภ ู เขาล ูกเด ียวก ั ้น 
จำตองยอมหามการเลี้ยงสัตวในพื้นที่
นับแตป 2545 เพื่อลดปญหาพายุ 
ทะเลทรายที่พัดเขาปกกิ่ง ซึ่งทำให 
รายไดหดหายลงไปถึง 65 ลานหยวน 
ตอป และยังตองผันน้ำสวนหนึ่งเขา 
ไปหลอเลี้ยงปกกิ่ง สงผลใหรายได 
จากภาคการเกษตรและอื่นๆ ลดลง 
อีกปละ 70 ลานหยวน 

นอกจากนี้ เหอเปยยังเกิดปญหา 
“สมองไหล” โดยผูที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาจำนวนราว 1.8 ลาน 
คนตอปโยกยายไปทำงานในปกกิ่งและ 
เทียนจิน นายเหยียน ตงฉิง (Yan 
Dongqing) ผูอำนวยการสำนักงาน 
แกไขปญหาความยากจนในทองถิ่น 
(The Local Poverty-Relief Bureau) 
เปรียบเปรยการดำเนินการดังกลาว 
วาเปนเสมือน “การบริจาคเลือดของ 
เราใหปกกิ่ง แตผลตอบแทนที่ไดรับ 
ไมอาจเทียบเคียงกับความสูญเสียได” 
และมาถึงวันนี้ อุตสาหกรรมที่ไมเปน 
ที่ตองการของปกกิ ่งก็ไมอาจเคลื ่อน 
ยายไปยังเหอเปยได เน่ืองจากเหอเปย 
ก็มีอุปทานสวนเกินของอุตสาหกรรม 
เหลานั้นอยูเชนกัน

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
... ต่อยอด ทวีกำลัง

ปกกิ่ง-เทียนจิน ... รุดหนา 
ไปไกล ปกกิ่งนับเปนศูนยกลางทาง 
การเมือง และเปนมหานครที่มีขนาด 
เศรษฐกิจใหญของจีน รวมทั้งยังเปน 
แหลงรวมของมหาวิทยาลัยและศูนย 
วิจัยและพัฒนา สำนักงานใหญของ 
รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาล ดวย 
ความพรอมและการสนับสนุนที่ดีทาง

การเงินจากรัฐบาลกลาง ปกกิ่งจึง 
สามารถพัฒนาบริการสาธารณะไดใน
ระดับท่ีสูงกวาของเมืองอ่ืนๆ นอกจากนี้ 
ปกกิ่งยังมีจุดเดนในเชิงภูมิศาสตร ซึ่ง 
เมื่อโครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
เสร็จสมบูรณ ก็จะยิ่งโดดเดนและได 
ร ับประโยชนในการเปนศูนย กลาง 
ของเขตเศรษฐกิจใหมนี้อยางแทจริง 

ดวยเม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู  
อยางจำกัดและการขาดแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมในอดีต นครเทียนจิน 
จึงเปนเสมือน “ลูกเมียนอย” ที่ตอง 
“วิ่งไลตาม” การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ปกกิ่ง จนบางคนเปรียบเปรยวาปกกิ่ง 
บดบังรัศมีของเทียนจินมาเปนเวลา 
ชานาน อยางไรก็ดี ในระยะหลัง 
รัฐบาลจีนไดปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ 
พัฒนาโดยพยายามเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ระหวางปกกิ ่งและเทียนจินมากขึ ้น 
เพ่ือหวังใหเปน “ไขแดงแฝด” ของเขต 
เศรษฐกิจทางตอนเหนือ ซึ่งมีกำลังซื้อ 
มากในเชิงคุณภาพจากจำนวนประชากร 
กวา 35 ลานคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอ 
หัวสูงถึงราว 14,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอป 

โครงการจำนวนมากเก ิดเป น 
รูปธรรม อาทิ การกอสรางทางดวน 
หลายสาย และการเปดใหบริการรถไฟ 
ความเร็วสูงระหวางกันเปนเสนทาง 
แรกของจีนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 
ขณะที่เทียนจินเองก็ดำเนินโครงการ
พัฒนาโครงการสรางพื ้นฐานและสิ ่ง 
อำนวยความสะดวกขนาดใหญมากมาย 
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และกระจายความเจริญของปกกิ่งใน 
เวลาเดียวกัน อาทิ โครงการพัฒนา 
เขตธ ุรก ิจในใจกลางเม ืองท ี ่ม ีการ 
กอสรางอาคารสูงจำนวนถึง 500 แหง 
ผุดขึ้น โครงการกอสรางทาเรือน้ำลึก 
และสนามบินระหวางประเทศ รวมทั้ง 
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เขตลอจิสติกสการคาระหวางประเทศ 
จิงไห (Jinghai International Trade 
Logistics Zone) บนพื้นที่หลายพัน 
ไรดานซีกตะวันตกของนครเทียนจิน 

อยางไรก็ดี บางโครงการที่หวัง 
พึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศก็ดู 
จะยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร 
ซึ ่งสาเหตุสำคัญสวนหนึ ่งเนื ่องจาก 
“จังหวะเวลา” ท่ีโครงการน้ีตองเผชิญ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ตัวอยางเชน 
โครงการพัฒนาเขตเมืองใหมปนไห 
(Binhai New Area) ที่ตั้งอยูดานซีก 
ตะวันออกของเมืองและเนนรองรับ 
อ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีระด ับส ู ง 
โครงการนี้ดำเนินการมาราว 8 ป 
โดยในระยะแรกก ็ด ูท  าจะมาแรง 
เพราะสามารถชักชวนใหบริษัทขาม 
ชาติรายใหญอยางแอรบัส (Airbus) 
และไมโครซอฟท (Microsoft) เขา 
มาลงทุนได แตความนิยมกลับชะลอ 
ต ัวในเวลาต อมาเน ื ่ องจากสภาพ 
เศรษฐกิจ “ขาลง” ของโลกและจีน 
อาคารระฟาในยานศูนยกลางธุรกิจ 
ของเขตเมืองปนไฮ จำนวน 48 แหง 
ที ่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ ่นและหรือ 
รัฐวิสาหกิจของจีนไมมีคนจับจอง ทำ 
ใหตึกระฟาในเขตนี้มีบรรยากาศเปน 
เสมือน “ปาคอนกรีตราง” มีเพียงแค 
2 แหงเทานั้นที่มีกิจการเขาไปใชเปน 
สถานที่ทำงานอยางเปนทางการ อัน 
ไดแก อาคารการคาเจอเจียง (Zhejiang 
Merchants Building) และอาคาร 
มินเมทัลส (Minmetals Building) 
ซึ่งสรางเสร็จสมบูรณในป 2552 และ 
ป 2553 ตามลำดับ ขณะที่โครงการ 
อื่นๆ สวนใหญหยุดกอสรางหรือปด 
โครงการไปแลว 

อีกโครงการหน่ึงก็ไดแก โครงการ 
พัฒนายานศูนยกลางธุรกิจ (Central 
Business District) ในใจกลางนคร 

เทียนจิน ปรากฏวา พื้นที่ที่รัฐบาล 
จัดสรรไวเดิมยังมิไดถูกจับจองอีกเปน
จำนวนมาก ขณะที่อสังหาริมทรัพย 
หลายโครงการที ่ผ ุดข ึ ้นกอนหนานี ้ 
สวนใหญก็ยังวางเปลาไรผูจับจอง ซึ่ง 
สรางแรงกดดันเปนอยางมากตอคณะ
ผูบริหารระดับสูงของนครเทียนจินและ 
รัฐบาลกลาง

เหอเปย ... มาทีหลัง แตโอกาส 
เพียบ เหตุผลสำคัญที่อยูเบื้องหลัง 
แนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนี้ก็
คือ การลงทุนที่หลั่งไหลเขาสูปกกิ่งใน 
ชวงหลายปที่ผานมาทำใหเกิดอาการ
ลนทะลัก การพัฒนาเดินหนาตอดวย 
ความยากลำบาก ประธานาธิบดีสี 
จ ิ ้นผ ิงกล าวเปร ียบเท ียบเอาไว ว า 
“ปกกิ่งอวนเกินไป ขณะที่เหอเปยก็ 
ผอมเกินไป ... เราควรพยายามสราง 
สมดุลระหวางกันใหเกิดขึ้นโดยการสง
เสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคให
มากขึ้น”  ขณะที่นครเทียนจินเหมาะ 
กับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
ไฮเทคและศูนยลอจิสติกสระหวาง 
ประเทศ จึงไมอาจรักษาหรือรับเอา 
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานไรฝมือเขมขน 
เอาไวได อุตสาหกรรมดั้งเดิมและ 
แรงงานที่เกี่ยวของจึงจำเปนที่จะตอง
เคลื่อนยายออกจากแหลงเดิม 

เหอเปยถูกประเมินวาจะเปนจุด
ที่ธุรกิจและผูคนจะโยกยายเขาไปเปน
แหงแรกๆ เพราะนับวามีความพรอม 
ในหลายดาน ทำใหหลายฝายคาดวา 
มณฑลเหอเปยจะไดรับประโยชนอยาง 
มากจากการดำเน ินโครงการเขต 
เศรษฐกิจใหมนี้ ซึ่งในดานหนึ่งจะชวย 
ลดแรงกดดันดานโครงสรางพื ้นฐาน 
และบริการที ่จำกัดของมหานครทั ้ง 
สองลงไปดวย และในอีกดานหนึ่งก็จะ 
ดูดซับอุปทานสวนเกินที่มีอยูในพื้นที่

ได โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ 
ผุดข้ึนมากมายจนกลายเปน “ฟองสบู” 
ก็คาดหวังวาจะไดร ับประโยชนจาก 
การหลั ่งไหลเขามาลงทุนของกิจการ 
นอกพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงาน 
ผลิตขนาดใหญท่ี “ถูกบีบ” ใหเคล่ือนยาย 
ออกจากปกกิ ่งเพื ่อลดปญหามลพิษ 
ทางอากาศ

ในเรื่องนี้เลขาธิการพรรคมณฑล 
เหอเปย กลาววา “การประสานงานใน 
ระดับภูมิภาคเปนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ชาติ เหอเปยจะแสดงบทบาทใดๆ เพ่ือ 
เพิ่มระดับการประสานงานดังกลาว ... 
เหอเปยจะมีความยืดหยุ นแทนที ่จะ 
มองผลประโยชนของตนเอง เพื่อชวย 
ใหการจัดทำ และการดำเนินงานตาม 
แผนอยางเปนทีมรวมกับสองมหานคร 
ดังกลาว ... ในอดีต กรุงปกกิ่งและ 
นครเทียนจินดึงดูดทรัพยากรและแรง
งานพรสวรรคจำนวนมากจากมณฑล 
เหอเปยไปใชประโยชนในการพัฒนา 
เศรษฐกิจ แตในอนาคตอันใกล สถานการณ 
จะพลิกกลับ สงผลใหมณฑลเหอเปย 
จะกลายเปนผู ไดรับประโยชนสูงสุด 
จากการพัฒนาระดับภูมิภาคในคร้ังน้ี”

เหอเปย-เทียนจิน... แนบแนน 
แตแขงขัน ทานจาง ชิ่งเหวย (Zhang 
Qingwei) ผูวาการมณฑลเหอเปย 
กลาวเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
น้ีเอาไววา “มีลูทางและโอกาสมากมาย 
ในการพัฒนาความรวมมือระหวาง 
เทียนจินและเหอเปย” ทั้งนี้ จาก 
ประวัติศาสตรจีนระบุไววา นครเทียนจิน 
เคยเปนเมืองหลวงของมณฑลเหอเปย
เปนเวลาถึง 8 ปและมีความสัมพันธที่ 
ยืนยาวระหวางกัน และปจจุบันมีแรงงาน 
ชาวเหอเปยราว 700,000 คนท่ีทำงาน 
อยูในนครเทียนจิน คิดเปนรอยละ 16 
ของแรงงานที ่อพยพเขามาทำงานใน 
เทียนจินโดยรวม รวมทั้งยังมีการ 
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เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ขณะเดียวกัน หลายมหาวิทยาลัย 

ในเหอเปยยังมีเยาวชนที่มีพรสวรรค 
และเทคโนโลยีระดับสูงซอนอยู เปน 
จำนวนมาก สวนนวัตกรรมที่ถูกจัด 
ต ั ้ งข ึ ้นใหม จะเป นเวท ีท ี ่ด ีสำหร ับ 
คณาจารยและนักศึกษาไดศึกษาเรียน
รู และตอยอดการวิจ ัยสู ภาคปฏิบัต ิ 
และเปนพื ้นฐานรองรับอุตสาหกรรม 
ใหมที่มีศักยภาพจากปกกิ่งและเทียน
จินในอนาคต

ปัญหาอุปสรรค ... 
ลึกสุดใจ 

ใชวาทุกส่ิงจะดำเนินไปอยางราบร่ืน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนี ้ก็มีปญหา 
อุปสรรคในหลายสวน อันไดแก ระบบ 
การบริหารจัดการท่ีแบงแยก เปนอิสระ 
และแฝงไวซึ ่งการแขงขันระหวางกัน 
ทำใหการพัฒนาเชิงแขงขันเปนไปใน 
ลักษณะ “ตัวใครตัวมัน” โครงการ 
ความรวมมือนี้จึงมีความเกี่ยวโยงกับ
ประเด็นทาง “การเมือง” พอๆ กับดาน 
“เศรษฐกิจ” ทำใหมีลักษณะแตกตาง 
จากโครงการความรวมมืออื่น อาทิ 
โครงการความรวมมือในปากแมน้ำ 
แยงซีเกียง และปากแมน้ำเพิรล 
ลักษณะเฉพาะดังกลาวไดส งผลให 
เกิดปญหาตอเนื่องเปน “ลูกโซ” และ 
ยากจะแกไขในระยะเวลาอันสั้น 

ยกตัวอยางเชน การขาดการ 
บูรณาการศักยภาพของทาเรือในพื้น
ที่นับเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนา 
ระดับภูมิภาคที ่หลายฝายพูดกันมา 
เปนเวลานาน เพราะขณะท่ีนครเทียนจิน 
พยายามพัฒนาความเปนศูนยกลาง 
ดานการขนสงระหวางประเทศในชวง
หลายปที ่ผานมาตามคำสั ่งของคณะ 
มนตรีแหงรัฐของจีน มณฑลเหอเปย 
ก็เรงกอสรางและพัฒนาทาเรือน้ำลึก
จำนวนถึง 3 แหงที่มีขีดความสามารถ 

ในการรองรับสินคาถึง 800 ลานตัน 
ตอป ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของ 
ประเทศ พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่ทันสมัยมากมายขึ ้นมาแขงขันและ 
แยงตลาดกับทาเรือเทียนจิน

ทาเรือเฉาเฟยเต้ียน (Caofeidian) 
ซึ่งเปนทาเรือหลักของเหอเปย และ 
ตั ้งอยู ไมไกลจากทาเรือเทียนจินนัก 
ก็ถูกสรางและขยายขีดความสามารถ
อยางรวดเร ็วจนมีแนวโน มว าจะม ี 
จำนวนทาเทียบเรือ น้ำลึกแซงหนา 
ทาเรือเทียนจิน ซึ่งจะใหญเปนอันดับ 
ที่ 4 ของโลกในอนาคตอันใกล และ 
ยังนำเสนอพื ้นที ่เก็บรักษาสินคาที ่มี 
ราคาถูกเพื ่อดึงดูดลูกคาจากทาเรือ 
เทียนจินเสียอีก การตัดราคากันเอง 
เชนนี้อาจไมเปนผลดีตอภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศ

ขณะเดียวกันก็ยังมีปญหาพื้นฐาน 
สำคัญที่ซอนอยูนี้ก็คือ การมีมุมมอง 
และจุดยืนที่แตกตางระหวางกันของผู
บริหารระดับสูงของแตละพื้นที ่ เพราะ 
จากคำกลาวของผู บร ิหารระดับสูง 
ของเหอเปยท่ีวา “การพัฒนาท่ีผสมผสาน 
และประสานกันระหวางพื้นที่ทั ้งสาม 
เปนตัวอยางของการสรางประโยชน 
แกทุกฝาย ซ่ึงเหอเปยควรกำหนดจังหวะ 
เวลาและตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของ
การทำงานเชิงบวกเพ่ือใหเกิดประโยชน 
ท่ีเพ่ิมข้ึน” ก็สะทอนวา มณฑลเหอเปย 
มีมุมมองและจุดยืนในเชิง “สนับสนุน” 
ตอแนวคิดดังกลาว 

แตกรุงปกกิ่งดูจะ “เปนกลาง” 
ตอ โครงการนี้ โดยนายกเทศมนตรี 
กรุงปกกิ่งไดใหความเห็นไววา “ปกกิ่ง 
จะพยายามขจัดอุปสรรคจากความคิด
เดิมๆ ในฐานะที่เปนเมืองหลวง และ 
ผนวกรวมการเติบโตกับเพ่ือนบาน อยาง 
เทียนจินและเหอเปยอยางรอบคอบ” 
ขณะท่ีผูเช่ียวชาญมองวา เทียนจินเลือก 
ท่ีจะ “รอดู” สถานการณกอน นอกจาก 

พัฒนาทางดวนเชื ่อมโยงระหวางกัน 
มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเสนทาง 
เชื่อมโยงทาเรือน้ำลึกบริเวณอาวปวไห

อยางไรก็ดี ก็มีขอหวงใยเกิดขึ้น 
วา หากมณฑลเหอเปยเดินหนาโครงการ 
พัฒนาใหมๆ และเศรษฐกิจเจริญขึ้น 
ก็อาจเปนตัวดึงแรงงานชาวเหอเปย 
เหลาน้ีกลับบานเดิม ซ่ึงอาจสงผลกระทบ 
ตอการพัฒนาของเทียนจิน นอกจาก 
นี้ การแขงขันใหบริการขนถายสินคา 
ทางทะเลและลอจิสติกสก็ทำใหผูบริหาร 
ของสองพื ้นท ี ่ม ีท าท ีท ี ่ ไม  เป นม ิตร 
ระหวางกัน

เหอเปย-ปกกิ่ง ... สอดประสาน 
ในชวงหลายป  หลังน้ี เหอเปยก็พยายาม 
ดำเน ินโครงการความร วมม ือเพ ื ่อ 
เช ื ่อมโยงก ับป กก ิ ่ งอย างต อเน ื ่อง 
หลายเมืองในเหอเปยไดพัฒนาความ 
รวมมือกับสวนวิทยาศาสตรจงกวนชุน 
(Zhongguancun Science Park) 
และมหาวิทยาลัยในปกก่ิง โดยเม่ือเดือน 
มิถุนายน 2556 ผูบริหารเมืองเปาติ้ง 
ไดลงนามความรวมมือกับจงกวนชุน 
สงผลใหบางบริษัทที่เดิมลงหลักปกฐาน 
อยู ในจงกวนชุนจะยายการลงทุนไป 
เมืองเปาติ้ง เชน China Electron-
ics Technology Group Corp. รัฐ 
วิสาหกิจของจีนที่มีสำนักงานใหญใน
กรุงปกกิ่ง

ทานเนี่ย รุยผิง (Nie Ruiping) 
เลขาธิการพรรคประจำเมืองเปาติ ้ง 
กลาววา “ความรวมมือดังกลาวจะนำ 
ไปส ู  โอกาสทางธ ุ รก ิจมหาศาลใน 
อนาคต เมืองเปาต้ิงไดลงทุนจัดต้ังสวน 
อุตสาหกรรมจำนวน 34 แหง เรา 
สรางสวนอุตสาหกรรมที่นำเสนอที่ดิน
และสิทธิประโยชนดานนโยบายเพื ่อ 
ดึงดูดบริษัทขนาดใหญจากปกกิ่ง” ซึ่ง 
ในดานหนึ่งจะชวยลดแรงกดดันของ 
เมืองหลวง และขณะเดียวกันก็ชวยให 
เปาติ ้งพัฒนาเปนฐานอุตสาหกรรมที่ 

34

China focus



นี ้แมวาจะมีความไดเปรียบ จากความ 
ใกลชิดในเชิงภูมิศาสตร แตปกก่ิง เทียน 
จิน และเหอเปยก็ยังขาดเศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนที่ไดรับการ
พัฒนา (กิจการขนาดใหญในยานนี้ 
สวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจจีน) และขาด 
ความเชื ่อมโยงและการเปดกวางของ
ภาคการผลิต เมื่อเทียบกับของเขต 
เศรษฐกิจปากแมน้ำไขมุกและแยงซี 
เกียง

แนวทางการดำเนินการ 
เชื่อมโยงทุกทิศทาง

เช่ือมรอยตอ ... ยืมกำปนสวนกลาง 
ดวยความแตกตางนี้เอง นักวิชาการ 
จึงเสนอวา เพื่อใหการพัฒนาแผนงาน 
เปนไปอยางราบรื ่นและเปนรูปธรรม 
ก็มีความจำเปนที่จะตองเชื่อมรอยตอ
ของอำนาจในการบริหารและมอบหมาย 
ผู ม ีอำนาจจากสวนกลางเข ามาทำ 
หนาที่ประสานงานใหเกิดความสมดุล
ของผลประโยชนระหวางกัน

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกลาว 
ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว หนวยงานที่ 
เก ี ่ยวข องจำเป นต องวางแผนและ 
เช่ือมโยงในลักษณะท่ี “กาวขาม” อาณาเขต 

พ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบเดิม ทานจง ก๋ัวอิง 
(Zong Guoying) หัวหนาคณะทำงาน 
เพื่อการพัฒนาเขตเมืองใหมปนไหได 
ใหความเห็นไววา “เทียนจินและเหอเปย 
อาจตองปรับเปาหมายการพัฒนาเพื่อ
ใหสอดคลองกับแบบจำลองการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจภูมิภาคนี้เสียใหม” โดย 
ยึดหลักผลประโยชนของภูมิภาคตอง
มากอนของทองถิ่น

กระจายเงิน กิจการ คน ... สู 
เทียนจินและเหอเปย ทามกลางราคา 
ท่ีดินท่ีแพง และการเพ่ิมข้ึนของคาจาง 
แรงงานและสวัสดิการในเมืองใหญ 
เมื่อเทียบกับของเหอเปย จึงเปนที่ 
แนนอนวา ปกกิ่งและเทียนจินจะไม 
อาจดึงดูดและรักษาทุกอุตสาหกรรม
ที่มีอยูเอาไวได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ขณะ 
เดียวกัน รัฐบาลจีนประเมินวา ภายใต 
ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกและ 
ปญหาการเมืองกับประเทศเพื่อนบาน 
การหวังพึ่งพาลงทุนจากตางประเทศ 
เขาสู จีนในชวงอนาคตอันใกลจะมิใช 
“ทางรอด” ของการขับเคล่ือนโครงการ 
นี้ใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเร็ว ดวยเหตุ 
น้ี รัฐบาลจีนจึงตองหันกลับมาใช “กำลัง 

ภายใน” ของจีนเอง เพื่อกระจายการ 
ลงทุนและโยกยายโรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญจากกรุงปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
และเหอเปย และแกไขปญหาสภาพ 
สังคมและมลพิษในโอกาสเดียวกัน

เทียนจินอาจกำลังคาดหวังที่จะ 
ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตเสรีทางการคา 
(Free Trade Zone) ที่เปนเสมือน 
เขตปลอดอากรติดเทอรโบแหงใหม 
ตอจากนครเซี่ยงไฮ และโยกเอา 
อ ุตสาหกรรมการเง ินย ายจากกร ุง 
ปกกิ ่งเพื ่อพัฒนาศูนยกลางทางการ 
เงินแหงใหมของจีนและชวย “ดูดซับ” 
ฟองสบูดานอสังหาริมทรัพยในพื้นที ่ 
ศูนยกลางธุรกิจ รวมทั้งตองการมุง 
เนนการสงเสริมใหโครงการขนาดใหญ 
ท่ีใชเงินลงทุนเกินกวา 100 ลานหยวน 
และสรางฐานอุตสาหกรรมการบริการ 
สมัยใหมเพื่อรองรับความตองการของ 
กรุงปกกิ่งในอนาคต

ขณะเดียวกัน มณฑลเหอเปยก็ 
ไมตองการเปนแหลงรองรับการลงทุน 
“ขยะ” ดังเชนในอดีตอีกตอไป และ 
ดวยความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ 
จึงไดเรียกรองใหรัฐบาลกลางผลักดัน
การใช “กลไกตลาด” มากกวาใช “กลไก 
รัฐ” ดังเชนที่ผานมา

เขตเศรษฐกิจ “จิงจินจี้” ซึ่ง 
ครอบคลุมปกกิ่ง-เทียน-เหอเปยนับเปน 
หนึ่งในความพยายามที่รัฐบาลจีนตอง
การ “ยิงปนนัดเดียว ไดนกหลายตัว” 
ตั ้งแตความพยายามในการกระจาย 
ความเจริญ และฐานการผลิตไปยังเมือง 
รอง ลดความแออัดดานประชากร และ 
บรรเทาปญหามลพิษ เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ดังกลาวเปนศูนยกลางเศรษฐกิจใหม
อีกภูมิภาคหนึ่งของจีน ก็คงตองลอง 
ติดตามดูวาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
“จิงจินจ้ี” น้ีจะสัมฤทธ์ิผลเฉกเชนเดียว 
กับของเขตเศรษฐกิจสำคัญอื่นหรือไม 
อยางไร
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กิจการรับจางบริหารธุรกิจ 
(Business Process 
Outsourcing : BPO) 

ถือเปนธุรกิจดาวเดนของฟลิปปนส 
เนื่องจากมีแนวโนมเติบโตสูง และ 
สรางรายไดเขาประเทศจำนวนมหาศาล 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการขอมูลลูกคา 
ทางโทรศัพท (Call Center) และ 
ธุรกิจใหบริการออกแบบซอฟตแวร 
และไอที ลาสุด บริษัทที่ปรึกษา 
Tholons จัดอันดับเมืองที่มีความ 
โดดเดนดานธุรกิจ Outsourcing 100 
อันดับแรกของโลกประจำป 2557 

(Tholons Top 100 Outsourcing 
Destinations Ranking) ปรากฏวามี 
2 เมืองของฟลิปปนส ไดแก กรุง 
มะนิลา (เมืองหลวงของฟลิปปนส) 
และเมืองเซบูติด 10 อันดับแรกของ 
เม ืองที ่ม ีความโดดเดนดานธุรก ิจ 
Outsourcing โดยกรุงมะนิลาอยูใน 
อันดับ 2 (เลื่อนขึ้นมาจากอันดับ 3 
ในป 2556 แซงหนาเมืองมุมไบของ 
อินเดีย) รองจากเมืองบังคาลอรของ 
อินเดีย สวนเมืองเซบู อยูในอันดับ 8 
นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 เมืองของ 
ฟลิปปนสติด 100 อันดับแรก ไดแก 
Davao (อันดับ 69) Metro Laguna 
(อันดับ 82) Bacolod (อันดับ 93) 

Iloilo (อันดับ 95) และ Baguio 
(อันดับ 99) สำหรับประเทศไทยติด 
อันดับเพียงเมืองเดียว คือ กรุงเทพฯ 
(อันดับ 85)

ปจจุบันธุรกิจ BPO ของฟลิปปนส 
เปนที ่นิยมอยางมากในกลุ มบริษัทผู  
วาจางขนาดใหญหลายแหงในสหรัฐฯ 
สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย สง 
ผลใหในป 2556 ตลาดธุรกิจ BPO 
ในฟลิปปนสขยายตัวถึงรอยละ 17 จาก 
ปกอน ดวยมูลคา 15.5 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
6.2 ของ GDP ฟลิปปนส และมี 

การจางงานในธุรกิจนี้เกือบ 1 ลานคน 
โดยธุรกิจ Call Center มีสัดสวนมาก 
ที่สุดราวรอยละ 60 ของธุรกิจ BPO 
ในฟลิปปนส และมีแนวโนมเติบโต 
อยางตอเนื่องเฉลี่ยราวรอยละ 15 ตอ 
ป รองลงมา ไดแก การบริการ Back-
Office & Shared Service (อาทิ 
การสรรหาพนักงาน การจายเงินเดือน 
พนักงาน) มีสัดสวนราวรอยละ 19 
ท้ังน้ี สมาคมรับจางบริหารระบบธุรกิจ 
และไอทีในฟลิปปนส (The IT and 
Business Process Association of 
the Philippines : IBPAP) ประมาณ 
การมูลคาตลาดของธุรกิจ BPO ในป 
2557 ไวที่ 18 พันลานดอลลารสหรัฐ 

และคาดวาภายในป 2559 จะเพิ่มขึ้น 
เปน 25 พันลานดอลลารสหรัฐ คิด 
เปนรอยละ 10 ของ GDP และมีการ 
จางงานราว 4.5 ลานคน

ปัจจัยสำคัญท่ีสนับสนุน 
ให้ฟิลิปปินส์เป็นผู้ให้ 
บริการ BPO 
รายสำคัญของโลก

มีแรงงานจำนวนมากและสวน 
ใหญเปนแรงงานมีคุณภาพ ปจจุบัน 
ฟลิปปนสมีประชากรวัยทำงานราว 
40 ลานคน โดยในแตละปมีนักศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีราว 
500,000 คน ซึ่งราวรอยละ 30 มี 
คุณสมบัติพรอมเขาทำงานในธุรกิจ 
BPO อีกทั้งประชากรฟลิปปนสราว 
รอยละ 93 ของประชากรทั้งประเทศ 
สามารถอานออกเขียนได นอกจากนี้ 
ฟล ิปป นส ย ั งม ีแรงงานท ี ่สามารถ 
สื ่อสารเปนภาษาอังกฤษไดจำนวน 
มากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก 
สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร จึงทำ 
ใหฟลิปปนสกลายเปนศูนยกลางธุรกิจ 
BPO แหงใหม และกาวแซงธุรกิจ Call 
Center ของอินเดียในแงจำนวนพนักงาน 
และมูลคาตลาดไดสำเร็จ โดยในป 2556 
ฟลิปปนสสามารถชิงสวนแบงตลาด 

ก

ฟิลิปปินส์…
ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการ Business 
Process Outsourcing รายสำคัญของโลก
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี 
จำนวนถึง 187 แหง จากเขตเศรษฐกิจ 
ทั้งหมด 289 แหง คิดเปนสัดสวน 
มากที่สุดถึงรอยละ 64.6 ของจำนวน

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดของ
ฟลิปปนส โดยนักลงทุนที่เขาไปลงทุน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวจะได
ร ับสิทธิประโยชนทางภาษีและคา 
ธรรมเนียม อาทิ ยกเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคลตามประเภทของโครงการ 
ไดแก โครงการนำรองไดรับยกเวน 6 
ป โครงการที่ไมใชโครงการนำรอง 4 
ป และโครงการลงทุนเพื่อขยายงาน 3 
ป 

โดยหลังจากชวงเวลาที ่ ได ร ับ 
การยกเวนภาษี จะเสียภาษีในอัตรา 
รอยละ 5 ของรายได นอกจากนี้ ยัง 
ไดรับยกเวนภาษีนำเขาวัตถุดิบ เคร่ืองจักร 
และช้ินสวนตางๆ ยกเวนคาธรรมเนียม 
การใชทาเรือในการสงออก ยกเวน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับการซื้อสินคา 
ทองถิ่น ยกเวนภาษี/คาธรรมเนียมที่ 
ตองจายใหรัฐบาลทองถิ ่นในการขอ 
ใบอนุญาตตางๆ และยกเวนภาษีหัก 
ณ ที่จาย 

แมวาธุรกิจ BPO ของฟลิปปนส 
มีปจจัยสนับสนุนหลายประการ แต 
ธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตสูงเชนนี้ อาจ 
กอใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานได
ในอนาคต นอกจากนี้ การที่ฟลิปปนส 
ไม ม ีกฎหมายค ุ มครองเร ื ่องความ 
ปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงจะเปนอันตราย 
ตอขอมูลของลูกคาที ่ตองปกปดเปน 
ความลับ ประกอบกับผลกระทบจาก 
กฎหมายคุมครองธุรกิจ Call Center 
ในสหรัฐฯ และกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
ชาวอเมริกัน เชน บริษัทที่ยายฐาน 
Call Center ไปนอกสหรัฐฯ จะถูกตัด 

สิทธิตางๆ เชน เงินใหเปลาจากรัฐบาล 
เปนตน จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจ 
เขามาใชบริการ BPO ในฟลิปปนส

โอกาสของ 
ผู้ประกอบการไทย

ผูประกอบการไทยอาจหาโอกาส
เข าส ู ตลาดโดยการสม ัครร วมงาน 
สัมมนาหรือการประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ 
BPO ในฟลิปปนส ซึ่งจะมีบริษัท BPO 
ของฟล ิปป นส  เข าร วมจำนวนมาก 
เพื่อศึกษาชองทางการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องตามหวงโซการผลิต อาทิ 
ระบบโปรแกรมคอมพ ิ ว เตอร  ซ ึ ่ ง 
ผูประกอบการ ไทยมีความเชี่ยวชาญ 
สำหรับใชในธุรกิจ Call Center ใน 
ฟลิปปนส รวมถึงศึกษาวิธีการดำเนิน 
ธุรกิจจากผู ม ีประสบการณโดยตรง 
นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจ BPO 
ในฟลิปปนส ยังสงผลใหการกอสราง 
อาคารสำนักงานมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้น 
เชนกัน จึงเปนโอกาสของผูประกอบการ 
ไทยในการเขาไปดำเนินธุรกิจรับเหมา
กอสราง และขยายตลาดประเภทวัสดุ 
กอสรางและเครื่องจักร สำหรับธุรกิจ 
BPO ของไทยในปจจุบันยังมีจำนวน 
ไมมากนัก และเนนใหบริการ Out-
sourcing ใหแกกลุมลูกคาทั่วไปใน 
ตางประเทศ ซึ่งตางจากอินเดียและ 
ฟลิปปนสที่ลูกคาสวนใหญเปนบริษัท
ขามชาติขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังมี 
การเข าไปลงท ุนต ิดต ั ้ งระบบและ 
บริการครบวงจรในตางประเทศ ซึ่ง 
สวนใหญเปนผูประกอบการในประเทศ 
เพื่อนบาน เชน สปป.ลาว และกัมพูชา

ใหมในธุรกิจ Call Center ของอินเดีย 
ไดมากกวารอยละ 50 เนื่องจากความ 
ไดเปรียบดานแรงงานเปนสำคัญ

แรงงานที่มีทักษะการใชภาษา
อังกฤษมีคาจางอยูในระดับต่ำ เปน 
อันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย 
ขณะที่ใหบริการที่มีคุณภาพมากกวา 
โดยเฉพาะสำเนียงที ่ฟงงายกวาชาว 
อินเดีย ทำใหฟลิปปนสเปนศูนยกลาง 
Call Center ท่ีสำคัญของโลก ประกอบ 
กับคาจางพนักงาน Call Center ใน 
ฟลิปปนสต่ำเพียง 1 ใน 6 ของคาจาง 
พนักงานดังกลาวในสหรัฐฯ สงผลให 
บรรดาบร ิษ ัทย ักษ  ใหญ ในสหร ัฐฯ 
ตลอดจนสหราชอาณาจักร และ 
ออสเตรเลีย อาทิ AT&T, JPMorgan 
Chase, HSBC, Expedia, Citgroup, 
HP และ Oracle หันมา Outsource 
ศูนย Call Center ในฟลิปปนสเพื่อ 
ลดคาใชจาย และสรางความไดเปรียบ 
ดานการแขงขัน โดยพนักงาน Call 
Center ในฟลิปปนสพรอมใหบริการ 
Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื ่อรองรับลูกคาจากทั ่วทุกมุมโลก 
ซึ่งมีชวงเวลาในการติดตอแตกตางกัน 
เชน การทำงานในฟลิปปนสตอนกลางวัน 
เปนชวงเวลากลางคืนในสหรัฐฯ

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศเป นพ ิ เศษ 
ภายใต แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจของ 
ฟลิปปนสป 2554-2559 กำหนดให 
ธุรกิจ BPO เปน 1 ใน 10 ธุรกิจที่มี 
ศักยภาพสูง และเปนธุรกิจที่รัฐบาล 
สนับสนุนเปนลำดับตนๆ ซึ่งรวมถึง 
การพ ัฒนาบ ุคลากรและการออก 
มาตรการสนับสนุนการขยายธุรกิจ 
BPO ไปสูเมืองตาง  ๆ ท่ัวประเทศ นอกจาก 
นี้ ยังมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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เทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน 
ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่

สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม 
และเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาส 
ทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก

ยุทธศาสตรการดำเนินงานของ 
โครงการ GMS มุงเนนการสรางความ 
เชื่อมโยง (Connectivity) การสราง 
ชุมชนที่มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน 
(Community) และการเสริมสราง 
ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) 
ทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายสุดทาย 
คือ ใหประชาชนในภูมิภาคที่มีทรัพยากร 
อุดมสมบูรณแหงนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สาขาความรวมมือของ GMS มี 9 
สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม 
พลังงาน การคา การลงทุน เกษตร 
สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ผลงานสำคัญของโครงการ GMS 
คือ แผนการพัฒนาแนวพื้นที่หรือระเบียง 
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
เปนการพัฒนาเสนทางคมนาคมทาง 
ถนนเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค โดย 
ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา การ 
ดำเนินงานภายใตโครงการ GMS ได 
สงผลใหความเชื ่อมโยงดานคมนาคม
และการขนสงในภูม ิภาคนี ้ม ีความ 

สะดวกมากขึ้น ซึ่งแบงเปนเสนทาง 
หลัก (รูปภาพที่ 1) ไดแก 

• ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต  

(North-South Economic Corridor: 
NSEC) 

• ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor:EWEC) 

• ระเบ ียงเศรษฐก ิจตอนใต  
(Southern Economic Corridor: 
SEC) 

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ
-ใต้ (North-South 
Economic Corridor: 
NSEC)

เสนทางนี ้เปนเสนทางหลักของ 
GMS Economic Corridors โดยจะ 
เนนการเชื่อมตอจีนตอนใต (มณฑล 
ยูนนาน) เขากับภูมิภาคแหลมทองผาน 
ถนนในแนวเหนือ-ใต จุดเริ่มตนของ 
ถนนในแนวเหนือ-ใต คือ เมืองคุนหมิง 
สวนจุดปลายจะแยกเปนสองสายคือ
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม 

เสนทางในกลุมเหนือ-ใต แบง 
ออกเปน 3 เสนยอย ดังนี้

1. เสนทางสายตะวันตก (Western 
Subcorridor) หรือ R3 เปนเสนทาง 

เม่ือวันท่ี 19-20 ธันวาคม 
2557 ท่ีผานมา ประเทศไทย 
ได  เป นเจ าภาพจ ัดการ 

ประชุมสุดยอดผู นำแผนงานพัฒนา 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (The 
5th GMS Summit) ฉบับนี้จึงขอนำ 
เรื ่องโครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS) 
มาเปนรายงานพิเศษที่ใหทานผู อาน 
ทราบถึงความเปนมา ประเด็นความสำคัญ 
ของโครงการและอนาคตของประเทศ
ไทยกับความรวมมือทางเศรษฐกิจอัน
จะเกิดขึ้น

ภูมิหลัง GMS
GMS เปนความรวมมือระหวาง 

6 ประเทศ ประกอบดวย ไทย สปป.ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร และจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน และ เขตปกครอง 
ตนเองกวางสี) ซึ่งกอตั้งเมื่อป 2535 
ริเร ิ ่มและใหการสนับสนุนหลักโดย 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีวัตถุประสงค 
เพื ่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทาง 
การคา การลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร 
การทองเที่ยว พลังงาน รวมทั้งการ 
สงเสริมและพัฒนาความรวมมือดาน 

ม

เศรษฐกิจ
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
â´Â
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ทีมบรรณาธิการ
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เร่ิมจากคุนหมิง ผานลาวหรือพมา มายัง 
เชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพ ระยะทาง 
ประมาณ 1,800 กิโลเมตร แยกเปน 

1) เสนทาง R3A : ไทย-ลาว-จีน 
(อ.เชียงของ-หวยทราย-หลวงน้ำทา 
-บอเต็น/บอหาน-เชียงรุง-คุนหมิง)

2) เสนทาง R3B: ไทย-พมา-จีน 
(อ.แมสาย-ทาขี้เหล็กของพมา-เชียงตุง 
-พรมแดนพมา-ตาลั๊วของจีน รวมกับ 
เสนทาง R3A ที่เมืองเชียงรุง และไป 
ยังคุนหมิง)

2. เสนทางสายกลาง (Central 
Subcorridor) ไดแก คุนหมิง-ฮานอย 
-ไฮฟอง (Hai Phong-VN) ซึ่งเชื่อมตอ 
กับไฮเวยหมายเลข 1 ซึ่งเปนเสนทาง 
จากภาคเหนือไปภาคใตของเวียดนาม

3. เสนทางสายตะวันออก (Eastern 
Subcorridor) เร่ิมจากเมืองหนานหนิง 
ในมณฑลกวางสี (Guangxi) ของประเทศ 
จีนมายังเมืองฮานอย ผานเสนทางโหยวอี๊ 
(Youyi-PRC) หรือเสนทางฝางเฉิงกาง 
(Fangchenggang-PRC)–ตงซิง  (Dong 
xing-PRC)–มง ไค (Mong Cai-VN)

ระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Eco-
nomic Corridor: 
EWEC)

เส นทางที ่สองแนวตะวันออก- 
ตะวันตก เปนการ “ตัดขวาง” เชื่อม 
ระหวางสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทร 
แปซิฟกทางตะวันออก และมหาสมุทร 
อินเดียทางตะวันตก เสนทางกลุม EWEC 
มีเสนเดียว ไมมีเสนยอย จุดเริ่มตน 
คือเมืองดานังในเวียดนาม (ซ่ึงเปนเมืองทา 
สำคัญของเวียดนาม) ตัดผานลาวและ 
ไทย มายังเมืองเมาะละแหมง หรือ 
เมาะลำไย (Mawlamyine) ในพมา

จุดขามแดนสำคัญ คือสะพาน 

มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่สองที ่จ.มุกดาหาร  

กับสะหวันนะเขต และดานท่ี อ.แมสอด 
จ.ตาก กับเมืองเมียวดีของพมา  จังหวัด 
ท่ีมีเสนทางผานคือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
อ.หลมสัก อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน กาฬสินธุ 
มุกดาหาร

ระเบียงเศรษฐกิจ 
ตอนใต้ (Southern 
Economic Corridor: 
SEC)

เสนทางสายสุดทาย เชื่อมตอ 
ระหวางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม โดยมี 
เสนทางที่สำคัญมี 2 เสนทาง คือ 
เสนทางสายกลาง หรือ R1 (กรุงเทพ 
-พนมเปญ-โฮจิมินตซิตี้-วังเตา) และ 
เสนทางเลียบชายฝงตอนใต หรือ R10 

แบงเปน 4 เสนทางยอย เรียง 
ตามแนวบน-ลาง

1. เสนทางสายกลาง (Central 
Subcorridor) ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร 
เร่ิมจากกรุงเทพ-อรัญประเทศ-ปอยเปต 
-พนมเปญ-บาเวต (กัมพูชา)-นครโฮจิมินห 
-วุงเตา (Vang Tau) ริมชายทะเลเวียดนาม

2. เสนทางสายเหนือ (Northern 
Subcorridor) ระยะทาง 1,150 
กิโลเมตร เร่ิมจากกรุงเทพ-อรัญประเทศ 
–ปอยเปต–เสียมเรียบ (เสียมราฐ)–สตึงเตร็ง 
(Stung Treng)–รัตนคีรี (Rattanakiri) 
–Ou Ya dav กัมพูชา–PleiKu-Quy 
Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม 
เชื ่อมโยงแหลงทองเที่ยวสำคัญระดับ 
โลก และ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
จากกรุงเทพฯ สู นครวัด และเขา 
พระวิหารในกัมพูชา ผานตอนกลาง 
ของเวียดนามสูพื้นที่ชายฝงเวียดนาม

3. เส นทางเลียบชายฝ งดาน 

ใต (Southern Coastal Subcorridor) 
ระยะทาง 970 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงเทพผานทางภาคตะวันออกของ 
ไทยเลียบอาวไทย มาออกที่ จ.ตราด 
ขามมายังเกาะกงของกัมพูชา และ 

ไปสุดที ่ปลายแหลมของเวียดนามที ่ 
เมือง Nam Can (กรุงเทพ–ตราด 
-เกาะกง–กำปอด (Kampot กัมพูชา)- 
ฮาเตียน (Ha Tien) – Ca Mau- Nam 
Can)  เปนเสนทางเช่ือมโยงพ้ืนท่ี Eastern 
Seaboard ของไทยกับชายฝงกัมพูชา 
และเปนสวนหนึ ่งของเสนทางเลียบ 
ชายฝงทะเล ไทย –กัมพูชา- เวียดนาม 
(R10)

4. เส นทางเชื ่อมภายในทวีป 
(Intercorridor Link)  เร่ิมจาก สีหนุ 
วิลล-พนมเปญ-กราดี-สตึงเตร็ง (Stung 
Treng)–ดังกาลอ (ตระเปยง ครีล)– 
ปากเซ–สะหวันนะเขต เปนเสนทาง 
แนวตั้งผานกัมพูชาและลาว โดยจะ 
เช่ือมเสนทาง 3 เสนหลัก subcorridor 
เขากับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Corridor) 

นอกจากการพัฒนาความเช่ือมโยง 
แลวโครงการ GMS ยังประสบความ 
สำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนา 
ยุทธศาสตรดานพลังงานของภูมิภาค 
ความรวมมือดานการทองเที่ยว ความ 
ตกลงว าด วยการขนสงข ามแดนใน 
อนุภูมิภาค ความรวมมือดานการทองเท่ียว 
ความตกลงวาดวยการขนสงขามแดน
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และการ 
เดินเรือเพื่อการพาณิชยในลุมแมน้ำโขง 

กลไกการทำงานของ 
GMS 

แบงเปนการดำเนินการ 4 ระดับ 
ไดแก 

การประชุมระดับคณะทำงาน 
ของแต ละสาขาความร วมม ือเพ ื ่อ 
ประสานงานความคืบหนาของกิจกรรม 
ตางๆ 

การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส 
ซึ่งจัดปละ 1-2 ครั้ง

การประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่ง 
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จัดปละ 1 ครั้ง
การประชุมระดับผูนำ ซึ่งจัดทุก 

3 ป โดยกัมพูชาเปนเจาภาพจัดการ 
ประชุมระดับผูนำ GMS ครั้งที่ 1 
เม่ือป 2545 และท่ีผานมาเดือนธันวาคม 
2557 ที่ผานมา ประเทศไทยเปน 
เจาภาพจัดการประชุมระดับผูนำ GMS 
ครั้งที่ 5 

The 5th GMS 
Summit

ในการประชุมสุดยอดผูนำแผนงาน 
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ 
ครั้งที่ 5 (The 5th GMS Summit) 
ไดจัดขึ้นภายใตหัวขอหลัก คือ “ความ 
มุ งมั ่นลดความเหลื ่อมล้ำเพื ่อการ 
พัฒนาอยางยั ่งยืนในอนุภูมิภาคลุม 
แมน้ำโขง” (Committing to Inclusive 
and Sustainable Development 
in the GMS) โดยมีพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
และเปนเวทีการประชุมระหวางประเทศ 
คร้ังแรกท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย ภายใต 
การดำเนินงานของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
โดยผูนำที่เขารวมการประชุม ไดแก 
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
นายกร ัฐมนตร ีแห งราชอาณาจ ักร 
กัมพูชา นายหล่ี เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี 
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย 
ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแหง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นายเต็ง เสง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมียนมาร และนาย 
เหงียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีแหง 
สาธารณรัฐสังคมนิยม และนาย 
ทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย

การประชุมระดับผูนำ GMS จะ 
จัดขึ้นทุก 3 ปและเปนเวทีการหารือ 
ระดับสูง ที่เปดโอกาสใหผูนำประเทศ 

สมาชิกรวมกันทบทวน ประเมินผล 
ความคืบหนาและกำหนดเปาหมายใน
อนาคตของแผนงานความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ มแมน้ำโขง 
โดยม ีประเทศสมาช ิกผล ัดก ันเป น 
เจาภาพ สำหรับครั้งที่ 5  นี้เปนการ 
ประชุมตอเนื่อง 2 วัน คือ 19-20 
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา 
กรุงเทพฯ เปนสถานที่จัดงาน วันแรก 
เปนการประชุมคูขนาน 4 เรื่องไดแก 
ดานการลงทุน ภาคธุรกิจ หุนสวนการ 
พัฒนาและกลุมเยาวชน หลังจากนั้น 
ชวงกลางคืนเปนกาลาดินเนอร สวน 
วันท่ีสอง เปนการเปดประชุมโดยตัวแทน 
จากเจาภาพและผูนำทั้ง 6 มากลาว 
สุนทรพจนและถอยแถลง ตอจากนั้น 
ไดมีการนำผลของเมื ่อวานซึ่งเปนผล 
การหารือของแตละกลุ มมารายงาน 
ในท่ีประชุม และมีการรับรองแถลงการณ 
รวมระดับผูนำ 6 ประเทศลุมแมน้ำโขง 
ครั้งที่ 5 และในป 2560 ประเทศ 
เวียดนามจะเปนเจาภาพในการประชุม 
ครั้งตอไป

โดยการประชุมคร้ังน้ี ผูนำประเทศ 
สมาชิกจะรวมกันใหความเห็นชอบ
ตอแผนปฏิบัติการตามกรอบการลงทุน 
ภูมิภาค (RIF IP: Regional Invest-
ment Framework Implementa-
tion Plan) ซึ่งเปนแผนการนำกรอบ 
แผนการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ไดรับ
ความเห็นชอบรวมกันจากที ่ประชุม 
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS เมื่อ 
เดือนธันวาคม 2556 ไปสูการปฎิบัติ 
โครงการภายใต RIF นั้นประกอบไป 
ดวย 10 สาขา 215 แผนงาน ไดแก 
โครงการลงทุนและโครงการความ 
ช วยเหล ือทางว ิชาการครอบคล ุม 
สาขาคมนาคม พลังงาน เกษตร 
สิ่งแวดลอม พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พัฒนาเมือง สาขาการทองเที่ยว สาขา 
การอำนวยความสะดวกทางคมนาคม

และการคา เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และสาขาความรวมมือ 
อื่นๆ ซึ่งในสวนของประเทศไทยมี 
โครงการสำคัญ คือ โครงการกอสราง 
ถนนมอเตอรเวยเชื่อมระหวางบางใหญ 
-กาญจนบุรี (เพ่ือเช่ือมทาเรือแหลมฉบัง 
-กรุงเทพฯ-ทวาย ในอนาคต)มูลคา 
2,000 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 
65,000 ลานบาท) แผนงานดานพลังงาน 
(มูลคารวม 281.9 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 9,161.75 ลานบาท) 
แผนงานดานเกษตร (มูลคารวม 212.5 
ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,906.25 
ลานบาท) และแผนงานดานส่ิงแวดลอม 
(มูลคารวม 71.4 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 158,392 ลานบาทหรือ 
ประมาณ 2,320.5 ลานบาท)

นอกจากนี้ ในที่ประชุมจะมีการ 
รายงานความคืบหนาการดำเนินงาน
ที่สำคัญของแผนงาน GMS ในชวงที่ 
ผานมา เชน การจัดต้ังศูนยประสานงาน 
การซ้ือขายไฟฟาระหวางประเทศสมาชิก 
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (The Regional 
Power Coordination Centre in 
the Greater Mekong Subregion) 
การจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศ 
ลุมแมน้ำโขง (The Greater Mekong 
Railway Association: GMRA) การ 
ดำเนินการตามความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ ม 
แมน้ำโขง (GMS Cross Border 
Trade Agreement : GMS CBTA)

ข้อมูล
Asian Development Bank: http:// 

www.adb.org/countries/gms/main
ธนาคารแห่งประเทศไทย: http://www. 

bot.or.th
กระทรวงการต่างประเทศ http://www 

.mfa.go.th/ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
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อีกกระบวนทา และบางครั้งก็ชวยอุด 
ชองโหวดวย เราจึงตองมีแผนสองสำรอง 
ไวเสมอ จำที่ติวเตอรเพลงสอนชางยิ้ม 
ในหนัง ไอไฟนแทงคกิ้ว ไอเลิฟยูได 
ไหมละ

“เม ื ่อฝ กภาษาไมท ันสอบแน 
ก็ตองใชวิชาเก็งขอสอบ” ทุกอยางมี 
แผนสองเสมอ...

เอาวิธีแรกกอน “ใชสัญญา” ก็ 
สัญญาแฟรนไชสนั่นละครับ สัญญา 
สำคัญมากๆๆๆๆ (โปรดสังเกตไมยมก) 
ในธุรกิจแฟรนไชส ยิ่งประเทศไทยยัง 
ไมมีกฎหมายแฟรนไชส สัญญาจึงเปน 
อาวุธหลักเลยก็วาได 

แตเตือนไวกอนวา... “ใตหลาหา 
สัญญาที่สมบูรณยากยิ่งนัก” และ 
“สัญญาอาจมิใชเครื่องมือดีที ่สุดใน
การแกปญหา”

ในสัญญาอยากใหแฟรนไชซีทำ 
หรือไมทำอะไร เขียนไดชัดๆ ตรงๆ 
ไปเลย เชน ตองจายคารอยัลตี้เทาไร 
ทุกวันที่เทาไร ถาจายชาจะโดนอะไร 
บาง ฯลฯ 

ปญหาของวิธีนี ้คือจะเขียนอะไร
บาง จะรูไดนี่ตองเขาใจระบบธุรกิจ 
แฟรนไชสพอตัว แฟรนไชสชื่อดังตก 
มาหลังเดาะเพราะไมรู ก็มีใหเห็นมา 
แลว ลองดูสักตัวอยาง...

ในระบบแฟรนไชสจะหามแฟรน
ไชซีใชชื ่อตัวเหมือนหรือคลายกับชื ่อ 
แบรนดของแฟรนไชซอร เพราะเมื่อ 
สัญญาแฟรนไชสสิ้นสุดแฟรนไชซีตอง
หยุดใชแบรนด แตเขาใชชื่อตัวของเขา 

ได (เพราะไมใชแบรนด) ลองคิดดู ถา 
ชื่อตัวเขาเหมือนหรือคลายกับแบรนด
อะไรจะเกิดขึ้น...

บริษัท แบ็คขยอนเปนแฟรนไชซี 
รานกาแฟแบล็คแคนยอน พอเลิก 
แฟรนไชสก็หมดสิทธิใชแบรนดตอไป
อันนี้ไมมีปญหา แตเขาประกาศหรา 
ไดวาเขาคือ แบ็คขยอนที่ตอนนี้มาทำ 
น้ำใบบัวบกใสถุงขาย ขางถุงเขียนย่ีหอ 
ชัด น้ำใบบัวบก ผลิตโดย บริษัท 
แบ็คขยอน จำกัด 

ประชาชีคงงง “เดี๋ยวนี้แบล็ค 
แคนยอนขายน้ำใบบัวบกดวยเหรอ” 
ที่ตองหามก็เพราะสาเหตุนี้ละครับ

การเขียนเงื ่อนไขอะไรในสัญญา
แฟรนไชสจึงซับซอนนาติดตามยิ่งนัก

ก็มาถึงวิธีที่สอง “กลยุทธทาง 

ธุรกิจ” จะใชยังไง ใชแบบไหน ที่ 
สำคัญยังตองยัดเจากลยุทธใสไปใน 
สัญญาใหไดดวย 

จะเลาเรื่องเพลงมวย “กั๊กกุกกุก” 
... ใหฟงเปนตัวอยาง ตำนานเลาวา 
ตองแฟรนไชซอรระดับเทพชั ้นเก า 
เทานั ้นจึงจะฝกปรือจนใชเจ าเพลง 
มวยชื่อประหลาดนี่ได 

ในระบบแฟรนไชส แฟรนไชซอร 
ต องสอนให แฟรนไชซ ีทำได ตาม 
มาตรฐานที่แฟรนไชซอรกำหนด แต... 
จะสอนแคไหน สอนจนหมดตับปอด 
เซี่ยงจี๊หรือเปลา 

อืม... ถาสอนหมดจนถึงกึ๋นที่ไม 
ใชกระเพาะฉ่ีไก จะเหลืออะไรใหแฟรนไชซี 
เขาสนใจอีกถาเขาทำเปนหมดแลว 

เวลาใหส ิทธ ิแฟรนไชส 
แนนอนวาแฟรนไชซอร
ตองถายทอดระบบงาน

ทั้งหมดใหแฟรนไชซี และตองสอนถึง 
ขนาดที่แฟรนไชซีทำธุรกิจไดมาตรฐาน 
เดียวกับแฟรนไชซอร

น ี ่ เป นข อต  างสำค ัญท ี ่ทำให  
แฟรนไชสแทตางจากแฟรนไชสเทียม

สุดยอดแหงส ุดยอดเคล็ดว ิชา 
คือ ตองสอน (แฟรนไชซี) ได แตตอง 
(ใหแฟรนไชซี) ก็อบปยาก

แปลไทยเปนไทยไดวาเมื ่อไรที ่ 
เขา (คนนั้น) ไมเปนแฟรนไชซีเราแลว 
เขาจะไมมีทางเอาวิชาที่เราสอน เอา 
เครื่องมือที่เราใหไปมาทาตีทาตอยทำ
แขงกับเราได (สักชวงหนึ่งก็ยังดี)

ดังนั ้นการดูดาวเพื ่อหาทางวาง 

คายกลประตูหอรบ... จึงเลี่ยงยาก
วิทยายุทธของแฟรนไชซอรมัก 

เปน “ทรัพยสินทางปญญา”  คือสิ่ง 
ที่คิดสรางสรรคจากสมองนอยแตเต็ม
ไปดวยหยักของแฟรนไชซอร เชน 
เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมาย 
บริการ โนวฮาว หรือรูปแบบ วิธีการ 
ขั้นตอนในการทำธุรกิจ

แตบางอยางก็ไมเปนทำใหการ 
วางคายกลไมงายนัก วากันรวมๆ มี 
คายกล 3 แบบที่งัดมาใชปกปอง 
เคล็ดวิชาของแฟรนไชซอรได คือ 
สัญญา กลยุทธทางธุรกิจ และกฎหมาย

ทั้งสามกระบวนทาแมดูเปนคน 
ละเรื ่องแตที ่จริงกลับเชื ่อมชิดติดพัน 
กระบวนทาหนึ ่งจะเสริมจุดเดนของ 

ว

อย่าเอา... ของโพ้มไป
â´Â
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มีโอกาสสูงลิ่วที่เขาจะหอบผาหนี และ 
แปลงรางกลายมาเปนคู แขงของเรา 
เสียเอง แนนอนวาสัญญาแฟรนไชส 
จะหามแฟรนไชซีทำธุรกิจแขงขันหลัง
สัญญาสิ้นสุด 

แตถาเขาไมเชื่อเรื่องก็ตองไปศาล 
แฟรนไชซอรเขี้ยวๆ จึงตองมีเพลงมวย 
กั๊กกุกกุกไวกำหราบเปนดาบสอง คือ 
“ก๊ักวิชาบางสวนไว อยาสอนอยาปลอย 
จนหมด”

หลายคนคงสต้ันไปสิบวิ... “ถาก๊ัก 
แลวเขาทำไดอยางที ่แฟรนไชซอรทำ 
หรือ”

จำรานไขกระทะตุ มศักดิ ์ที ่เคย 
เขียนใหอานไดใชไหม... ตุมศักดิ์ตอง 
สอนใหแปะยิ้มทำรานไขกระทะใหได 
ตอกไขเปน

แป ะย ิ ้มทำเป นหมดท ุกอย าง 
ตอกไขไดทุกทาที่สอน มีโอกาสที่แปะ 
ย้ิมจะแอบยองไปเปด “รานไขแปะย้ิม” 
เสียเอง ทำใหตุมศักดิ์ตองมีไมตาย 
“กั๊กกุกกุก” 

เมื ่อไรแปะยิ ้มชิ ่งหนีไปเปดราน 
ไขแปะยิ้มเอง ไมตายนี้จะออกฤทธิ์ 
เด็ดหนวดถอนหงอกแปะยิ้มทันที

คงเคยไดยินมาบางวา แฟรนไชส 
ขายกวยเตี ๋ยวบางรายบังค ับใหซ ื ้อ 

น้ำซุป อยางอื่น แฟรนไชซีซื้อหาเอง 
ไดหมด ยกเวนน้ำซุปตองซื้อจาก 
แฟรนไชซอรเทานั้น   

น้ำซุปถูกสงมาเปนกอนๆ พรอม 
วิธีใช ละลายน้ำแบบไหน ใสน้ำมาก 
เทาไร เจาน้ำซุปนี่ละ... ไมตาย 

แฟรนไชซีเบี้ยวปุบก็หยุดสงกอน
น้ำซุป แฟรนไชซีไมรูหรอกวาอะไรอยู 
ในกอนน้ำซุป ถึงจะขายกวยเตี๋ยวได 
แตเมื่อน้ำซุปที่ทำเองรสชาติ... สุนัข 
เมิน แลวจะขายสูแฟรนไชซอรไดยังไง 

นี่ละครับที่เรียกวา (แฟรนไชส) 
“ตองสอนไดแตกอปปยาก”

ไมตายนี้ตองใชคูกับสัญญาบังคับ 
แฟรนไชซี... ตองซ้ือน้ำซุปจากแฟรนไชซอร 
เทานั้น

สวนกระบวนทาสุดทาย คือ กฎหมาย 
(ทรัพยสินทางปญญา)

ขอยกเรื ่องแบรนดเปนตัวอยาง 
แบรนดมีกฎหมายคุมครองชัดเจน ทั้ง 
กฎหมายอาญาและกฎหมายเครื ่อง 
หมายการคา 

วิธีงายที่สุดที่ทำใหกฎหมายคุม
ครองแบรนดเรา คือ จดทะเบียน 
เครื่องหมายการคา แมแบรนดที่ไม 
ไดจดอาจมีชอง (เล็กจี๊ดเดียว) ให 
กฎหมายคุมครองไดก็เถอะ แตบอก 

เลย... 
“มันยากและสิ ้นเปลืองพลังลม 

ปราณมากครับ”  
บางคนคิดดังๆ ธุรกิจเพ่ิงเร่ิมจำเปน 

ดวยเหรอ? รอใหโตคอยจดไดไหม?
รอไดครับ คสช. ไมจับ แต... ถา 

คนอื่นปงจดแบรนดที่เหมือนหรือคลาย 
กันตัดหนาเรา อะไรจะเกิดขึ้น

“ก็กินสมหวังกันพุงกางสิครับ” 
(แหวแดรกไปตามระเบียบ อุย...ขออภัย 
ใชคำไมสุภาพ) กฎหมายถือหลัก “จด 
กอนไดสิทธิกอน” และ “จดประเทศ 
ไหนคุมครองประเทศนั้น (เทานั้น)” 
เห็นหลักนี้แลวนาจะวิ่งหูตูบไปจดดัก 
ไวกอนไหมครับ

รอธุรกิจโต คนซื้อติดแบรนดแลว 
พอจะขายแฟรนไชสเลยเอาแบรนด 
ไปจด 

“อาว..คนอื่นจดไปแลว” ทำไงดี 
ละ จดก็ไมได เลิกก็เสียดาย จะเดิน 
หนาตอก็เสี่ยงถูกจับ แฟรนไชซีเรามี 
สิทธิถูกหวยสามตัวบนโดนซิวไปตบ 
ยุงในซังเตไดเหมือนกัน (ถาประกันตัว 
ไมทัน)

นี่มันงานชางแบบที่นักเตะมาเลย 
คิดตอนโดนไทยยิงตาม 3-2 ในนัดชิง 
ซูซูกิคัพเลย 
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สรางแบรนดแลวก็ตองจดคุมครอง 
ไว กฎหมายจะไดเขาไปชวยได แถม 
ดวยเงื ่อนไขสัญญาใหแฟรนไชซีหาม 
แยงเครื่องหมาย หรือตองชวยปกปอง 
เคร่ืองหมายของเรา สุดทายหยอดดวย 
ทากั๊กกุกกุก แคนี้แฟรนไชซีที่คิดไม 
ซื่อไมถอยก็ทอละครับ 

โดนบังคับใหใชแบรนด แถมเขียน 
หามไมใหลอกเลียนแบรนดดวย ถา 
จะชิ่งหนีก็ทำแขงไมไหว เจอเพลงมวย 
กั๊กกุกกุกอีก เฮอ...

“ทนายชางชวยตัดสินหนอย” 
เสียงตุ มศักดิ ์ข ัดจังหวะทนายชางที ่ 
กำลังแทะเม็ดกวยจี้เพลินอยู จากนั้น 
ทั้งปญหา รายละเอียด ขอเท็จจริงก็ 
ไหลจากปากต ุ มศ ักด ิ ์และแป ะย ิ ้ม 
ขนาดเม็ดกวยจี๊ทีค่าปากทนายชางหลน 
หายตอนไหนไมรู 

สักพักทั้งสองออกอาการหายใจ
ทางเหงือก เอย... ทางปาก สปดพูด 
เริ่มตก หยุดคางเปนระยะ พอสบชอง 
ทนายชางอาศัยเกาเกมส โชวสเต็ปตัด 
ลูกมาครองดื้อๆ 

“คือ บริษัทของแปะยิ้มที่มาเปน 
แฟรนซีชื่อ บริษัท ไขกระทะตุมศักดิ์” 

ทนายชางเริ่มขมวดปม “หลังสัญญา 
ส้ินสุด บริษัทของแปะย้ิมก็หันมาเพาะ 
ถั่วงอกขาย” ทนายชางบีบขอเท็จจริง 
ลงไปอีก  

“ถุงถั่วงอกเขียนชื่อบริษัท ไข 
กระทะตุมศักดิ์ ตัวเปงๆ ชาวบานเลย 
งงวา รานตุมศักด์ิขายถ่ัวงอกดวยเหรอ” 
ทนายชางเริ่มเสียงเขม

“ทำแบบนี้เสียชื่อรานไขกระทะ
ผม หามก็ไมหยุดกลับเถียงวาใชได 
ทนายชางชวยตัดสินหนอยวาแปะยิ้ม
ทำแบบนี้ไดไหม” ตุมศักดิ์ทำเสียงออน 

หลังหนาเครงสักอึดใจ ทนายชาง 
ก็เริ่มพูดในจังหวะรุมบาวา...

“ไขกระทะตุมศักดิ์” เปนแบรนด 
ท่ีตุมศักด์ิจดทะเบียนไว หลังเลิกสัญญา 
แปะยิ้มไมไดใชแบรนดนี้อีก” ทนาย 
ชางเริ ่มปูเรื ่องและเปลี ่ยนสเต็ปเปน 
มูนวอคล

“ที ่พิมพอยู ข างถุงถั ่วงอกนี ่คือ 
ชื่อบริษัทของแปะยิ้ม ไมใชแบรนด 
ของตุมศักดิ์ จะถือวาแปะยิ้มแอบใช 
แบรนดของตุมศักดิ์ไมได” ทนายชาง 
หยุดแทะเม ็ดก วยจ ี ๋ต ออ ีกสองเม ็ด 
แลวก็เปลี่ยนเปนสเต็ปแร็พทันที...

“งานจะหมูกวานี้แถมไมตองเปน 
คดีใหปวดตับ ถาสัญญาแฟรนไชสจะ 

เขียนหามแตแรกไมใหแปะยิ ้มใชชื ่อ 
(ตัว) ท่ีเหมือนหรือพองกับช่ือแบรนด” 
ทนายชางสอนกลายๆ

“งั้นผมก็ใชชื่อบริษัท ไขกระทะ 
ตุมศักดิ์ จำกัดไดตอไปนะสิ” แปะยิ้ม 
ยิ้มมุมปากเยาะเยย

“แตชื่อนี้ทำใหรานไขกระทะตุม
ศักดิ์เสียหายได ตุมศักดิ์ขอศาลบังคับ 
ใหแปะยิ้มเปลี่ยนชื่อบริษัทได” ทนาย 
ชางหักมุม ทำเอาแปะยิ้มที่ยิ้มโชว 
เหล็กดัดฟนสีรุงหุบปากแทบไมทัน 

“บอกแลวไมเชื่อ เอามา 50,000 
ฐานแพพนันตามท่ีตกลงไวเลย” ตุมศักด์ิ 
ตะโกนลั่นแตมือนับเงินที่รับจากแปะ
ยิ้ม 

“เดี ๋ยวกลับไปจะรีบเพิ ่มสัญญา 
ตามที่ทนายแนะนำครับ” ตุมศักดิ์หัน 
มาพูดกับทนายชางแลวยื ่นถุงถั ่วงอก 
ใหทนายชางพรอมพูดวา

“นี ่ค าทนายใหคำปรึกษาครับ 
ถั่วงอกมีประโยชนกวาเม็ดกวยจี๊ครับ”

ทนายชาง @##^$$^&3&* 
(นี่จึงเปนที่มาสโลแกนประจำตัว 

“ทนายชางชังถั่วงอก”)
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ในทศวรรษท ี ่ ผ  านมา 
แนวคิดในการเพิ ่มผลิต 
ภาพแรงงานไดถูกหยิบ 

ยกข้ึนมากลาวถึงอยูบอยคร้ัง โดยเฉพาะ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฏีดานเศรษฐศาสตรแรงงาน1  
ความสอดคลองกันของผลิตภาพแรงงาน 
ในสาขาอาชีพตางๆ และระดับคาจาง 
โดยเฉพาะจากมาตรการปรับอัตราคา
จางขั้นต่ำเปน 300 บาท/วัน เทากัน 
ทั่วประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติจะสงผล 
ใหโครงสรางอัตราคาตอบแทนของ 
แรงงานในทุกระดับคุณวุฒิ อันไดแก 
ระดับ มัธยมศึกษาและต่ำกวา ประกาศ 

นียบัตร ปริญญาตรี และสูงกวา มี 
แนวโนมสูงขึ้นไปดวย ในขณะที่ยังมี 
ความเคลือบแคลงสำหรับนายจางอยู
ว าผลิตภาพแรงงานไมไดมีการปรับ 
เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันกับคาจาง 
หรือยังไมมีกระบวนการทดสอบประเมิน 
ที่ยอมรับไดวาปรับเปลี่ยนไปในทิศทาง 
เดียวกัน โดยเฉพาะในระดับจุลภาค 
อันจะสงผลใหคาจางแรงงานอันเปน 
กลไกหนึ ่งในการกระตุ นใหเกิดการ 
พัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพ 
ของแรงงานลมเหลว มีผลในทางลบ 
ตอระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และความสามารถในการ 
แข  งข ันของประเทศในระยะยาว 
ซึ่งในชวงเกือบ 10 ปที่ผานมาผลิต 

ภาพแรงงานของไทยขยายตัวอยู ใน 
ระดับคอนขางต่ำและมีแนวโนมลดลง
(อโนทัย และคณะ, 2553)

ในการทำงานแรงงานไมเพียงแต
ตองใชความรู แตยังตองใชทักษะและ 
ความเชี ่ยวชาญหลายดานที ่เกิดการ 
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงและการ
ฝกฝน ผูประกอบอาชีพที่มีและไมมี 
คุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ ลวนมี 
ศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ
การทำงานดานตางๆในหนาที่ของตน 
การนำความรู ทักษะ และความ 
สามารถมาประยุกตใชเพ่ือการประกอบ 

อาชีพ เรียกวา “สมรรถนะ” ซึ่งในแต 
ละสาขาอาชีพประกอบไปดวยสายงาน 
ตางๆ ในแตละสายงานประกอบไป 
ดวยหลายอาชีพ และในแตละอาชีพ 
จำเปนตองมีสมรรถนะหลายๆ ดาน 
เชน ในสาขาท่ีพักและโรงแรม สายงาน 
การตอนรับ อาจประกอบไปดวยอาชีพ 
ตาง  ๆ ต้ังแตผูจัดการฝายตอนรับ พนักงาน 

ตอนรับ พนักงานรับโทรศัพท พนักงาน 
ยกกระเปา รวมถึงอาชีพอื่นๆ ซึ่งแต 
ละอาชีพมีงานในหนาที่ที ่แตกตางกัน
ออกไป และจำเปนตองใชสมรรถนะ 
ที่หลากหลายในการทำงานในหนาที ่ 
อยางมีประสิทธิภาพ (http://www. 
tpqi.go.th/, เขาถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน 
2557 )

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เปนกลไก 
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับวาจะสามารถ
ชวยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพของ
แรงงานใหสูงข้ึนได ซ่ึงไดมีการดำเนินการ 
และนำมาใชในทางปฏิบัติในประเทศ

พัฒนาแลวทั้งหลาย เชน ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฯลฯ  

สำหรับในประเทศไทย สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)2  ได 
รับการกอตั้งขึ้น และเริ่มดำเนินการ 
มาตั้งแต วันที่ 2 เมษายน 2555 
เพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ

น

มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สำคัญไฉน..
ตอน สาขาอาชีพธุรกิจค้าปลีก

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย สันติ ทองแกว

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นกลไกหนึ่งที่ได้รับการ 
ยอมรับว่าจะสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับผลิต
ภาพของแรงงานให้สูงขึ้นได้ ซึ่งได้มีการดำเนินการ 
และนำมาใช้ในทางปฏิบัติในประเทศพัฒนาแล้ว 
ทั้งหลาย เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ  
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การอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงาน
คณะกรรมการการอาช ี วศ ึ กษา , 
2551)

คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Voca-
tional Qualifications, TVQ) เปน 
ระบบการรับรองความรูความสามารถ 
โดยออกใหเปนคุณวุฒิแกผู ประกอบ 
อาชีพท่ีผานการประเมินหนวยสมรรถนะ 
ไดจำนวนหนึ่งตามที ่กำหนดไวในแต 
ละระดับคุณวุฒิ ซึ่ง กรอบคุณวุฒิ 
วิชาชีพสำหรับประเทศไทย สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) แบง 
ออกเปน 7 ระดับดังตอไปนี้

VQ 7 ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือ 
ผูชำนัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึง 
ระดับอาวุโส

VQ 6 ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหาร 
ระดับกลาง

VQ 5 ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหาร 
ระดับตน

VQ 4 ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนา 
งาน, นักเทคนิค

VQ 3 ผูชำนัญงาน, หัวหนางาน
VQ 2 ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
VQ 1 ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใช 

ทักษะฝมือพื้นฐาน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สามารถชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
ในสมรรถนะ (competency)3  ของ 
แรงงาน ทั้งในสวนที่เปน ทักษะ 
(skill) หรือความชำนาญ และความรู 
(knowledge) ที่จำเปนในแตละ 
อาชีพ ผานกระบวนการทดสอบ 
ประเมิน และฝกอบรม อันจะเปน 
กลไกที ่สามารถช วยยกระด ับผล ิต 
ภาพของแรงงานใหสูงขึ ้นไดอยางตอ 
เนื่องในระยะยาว  จากการที่แรงงาน 
มีชองทางในการพัฒนา ทักษะ (skill) 
และความรู (knowledge) ตามกลุม 
อาชีพที่ตนเองสังกัด ในขณะที่ผู 
ประกอบการก็สามารถนำมาใชเปน 

กรอบในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในแงของการรับเขาทำงาน การ 
ปรับเปลี่ยนตำแหนงงาน และการ 
กำหนดคาตอบแทน ในสวนของ 
สถาบันการศึกษาสามารถใชมาตรฐาน 
อาช ีพและคุณว ุฒ ิว ิชาช ีพเป นฐาน 
(base) ในการพัฒนาหลักสูตรการ 
เรียนการสอน ก็จะสงผลใหผูจบการ 
ศึกษามีสมรรถนะตรงกับความตองการ 
ของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันดานแรงงานใหกับประเทศ 

อยางไรก็ตามมาตรฐานอาชีพและ 
คุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำขึ้นจะสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติ 
จำเปนจะตองไดรับการยอมรับจากผู
ที่อยูในกลุมอาชีพนั้นๆ ทั้งในสวนของ 
นายจาง และทั้งในสวนของแรงงาน 
ดังนั้นในกระบวนการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทุกภาคสวน 
ที่เกี่ยวของตองรับรู และมีสวนรวม 
ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ 
วิชาชีพ และไดรับการยอมรับจากทุก 
ภาคสวน

2. การจัดทำมาตรฐาน 
อาชีพและคุณวุฒิ 
วิชาชีพ สาขาอาชีพ 
ธุรกิจค้าปลีกของ 
ประเทศไทย

การคาปลีก (Retailing) เปน 
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของโดยตรงกับ 
การขายสินค าหร ือบร ิการให ก ับผ ู  
บริโภคขั้นสุดทาย โดยที่ผูบริโภคจะ 
ซื้อสินคา เพื่อนำไปใช สวนตัวที่ไมใช 
เปนการใชเพื่อธุรกิจ (ภัทราวรรณ, 
(www.lampangvc.ac.th/ เขาถึงเม่ือ 
12/10/2557)

สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจ 
คาปลีก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ 

ประเทศไทย ในสาขาธุรกิจตางๆ รวม 
ทั้งสาขาธุรกิจคาปลีก โดยเปนตัว 
กลางในการประสานความรวมมือกับ
ผูประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวของในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
ในแตละสาขา ดำเนินการจัดการ 
องคความรู ที ่เกี ่ยวของและเผยแพร 
ขอมูลเก ี ่ยวก ับคุณวุฒิว ิชาช ีพและ 
มาตรฐานอาชีพ รับรองและประเมิน 
องคกรที่ทดสอบ การประยุกตใช 
ความรู ทักษะ และความสามารถใน 
การประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึง 
เทียบโอนคุณวุฒิว ิชาชีพกับคุณวุฒิ 
ทางการศ ึกษาตามมาตรฐานสากล 
( h t t p : / / w w w . t p q i . g o . t h / , 
เขาถึงเมื่อ 8/11/2557)

1. มาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิวิชาชีพไทย

มาตรฐานอาชีพ เปนการกำหนด 
มาตรฐานของสมรรถนะ รวมทั้ง 
ความรู และความเขาใจที ่คาดหวังวา 
บุคลากรจะบรรลุสำหรับอาชีพหนึ ่ง 
มาตรฐานอาชีพนี ้ใชเปนฐานในการ 
กำหนดและประเมินเพื่อใหไดคุณวุฒิ

วิชาชีพ (Vocational Qualifications - 
VQ) มาตรฐานอาชีพทำโดยกลุมอาชีพ 
เฉพาะน้ันๆ (สำนักมาตรฐานการอาชีว 
ศ ึกษาและว ิชาช ีพสำน ักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา, 2551)

สมรรถนะ (Competence) ใน 
ความหมายทั่วไป คือความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานโดยใชความรูทักษะ
และเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบ
แนนเพ ื ่อให เก ิดประสิทธ ิภาพและ 
ประสิทธิผล สวนในความหมายของ 
งานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความ 
สามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดย 
ใชความรู ทักษะและเจตคติท่ีบูรณาการ 
กันอยางแนบแนน เพื่อใหเกิดผลลัพธ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักมาตรฐาน 
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ตอนนั้นไม่ถนัดในธุรกิจความงามเลย แต่ดิฉันไม่มี 
ทางเลือก จึงหันมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ทำตัวเป็น 
แก้วเปล่า พร้อมสำหรับความรู้ใหม่ๆ ทุกอย่างที่จะ 
เข้ามา ขอเริ่มอาชีพใหม่อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องยืมจมูก 
คนอื่นหายใจ จึงเริ่มเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับ 
ความงาม

เธอ และนักธุรกิจรายยอยมากมาย 
กับ ธุรกิจเสนทางใหม บริษัทอบรม 
การออกกำลังกายใบหนา ภายใตชื่อ 
Pravinia  องคกรแหงความสุข วันนี้ 
การสะสมคำวา ขอบคุณ เปนงาน 
อดิเรกสำหรับ “ครูบี”

ที่มาของ Pravinia
บริษัท พราวิเนีย จำกัด มีที่มา 

จากชื่อจริงของ ครูบี หรือ คุณ 
ประวีณนุช กิติวัฒนบำรุง เธอบอกวา 
เพื่อใหการเริ่มตนใหมครั้งนี้ เดินหนา 
ดวยความมั่นคง และมั่นใจ เธอจึง 
พึ ่งพาหลักเลขศาสตรมาชวยในการ 

ตั้งชื่อ ธุรกิจหลักของ พราวิเนีย คือ 
การใหบริการดานการอบรมการสอน
ศาสตรออกกำลังกายใบหนา เพื่อทำ 
ใหหนาเรียว ความสวยที่ลงทุนนอย 
แตไดผลดี แทนการพ่ึงพาวิทยาศาสตร 
ประเภท Botox Filler หรือ รอยไหม 
ความสวยที่ตองลงทุนสูงกวา เริ่มเปด 
ธุรกิจเมื่อป 2555 เริ่มจากการทำเอง 
กอน ตามที่ร่ำเรียนสั่งสมวิชามา โดย 
การนำศาสตรทุกศาสตรที ่ชวยแกไข 
จุดบกพรองบนใบหนามารวมกัน เพื่อ 

ชวยแกไขจุดบกพรองบนใบหนาให 
กับลูกคา มีทั้งใชหินในการเคาะปรับ 
รูปหนา การนวดหนาเรียว และนวด 

เพื่อปนคิ้ว ปนดั้งจมูก โดยศาสตร 
ทั้งหมด “คุณบี” ไดมาจากการเรียน 
ศาสตรไทยและกายวิภาคนำมาผสม 
ผสานกัน ตางจากคูแขงที่จะชูศาสตร 
แตละดาน

“พอเริ่มทำไปซัก 1 ป เราก็เพิ่ม 
บริการลูกคาถึงที่ แบบ delivery จน 
เรารูสึกวาธุรกิจนี้เราทำไดจริง เรา 
พิสูจนแลว จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยาก 
จะแบงปนความรู และกลยุทธนี้ใหแก 
หลายๆ คนที่คิดจะเริ่มตนมีธุรกิจเปน 

ถาวันน้ี คุณเปนนักธุรกิจ 
ที่ไมประสบความสำเร็จ 
กำลังประสบปญหา และ 

ยังหาทางออกไมเจอ ผูหญิงตัวเล็กๆ 
คนนี้ คุณประวีณนุช กิติวัฒนบำรุง 
หรือ ที่รูจัก ในชื่อ “ครูบี” เธอก็เคย 
เปนคนหนึ่งที่เคยลมเหลว ตกงาน  
ไมพบเพื่อนฝูง เพราะกลัวคำถามวา 
“ตอนนี้ทำงานที่ไหน” และเรื่องราว 
ในการคนหาอาชีพใหม ที่นาสนใจ 
คงจะเปนแรงบันดาลใจใหก ับใคร 
หลายคนที่กำลังหาทางออกใหมให 
กับชีวิต แมวา “ครูบี” จะไมไดเรียน 
มาในสายอาชีพครูแตอยางใด ตรง 

กันขามเธอมาจากสายรับเหมากอสราง 
แตวันนี้เธอกลายเปน “ครูบี” ไป 
เรียบรอยจากการกลาวขานยกยอง 
ของผูท่ีเธอสรางอาชีพให เปน SMEs 
รายใหมๆ ที่ “ไรรูปแบบ เซฟการ 
ลงทุน แตรวยได” ดวยศาสตรของ 
อาชีพที่ ครูบี คนหามาดวยตัวเอง 
ผนวกกับประสบการณทางธ ุรก ิจ 
สวนตัวเธอ กลายเปนอาชีพใหมสำหรับ 

ต้นแบบนักธุรกิจล้ม แล้วลุกใหม่ได้
กับศาสตร์ “ตบหน้า” ที่ Pravinia

ประวีณ์นุช กิติวัฒน์บำรุง
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ตาง ใหความสำคัญกับทีมเวิรค คือ 
ครอบครัว และใหคิดวา คนเราไมควร 
มีอาชีพเดียว เพื่อความปลอดภัย ควร 
มีอาชีพเสริม”

เมื่อธุรกิจเติบโต 
เตรียมตัว “Go Inter”

กลยุทธหนึ่งที่ทำใหธุรกิจเติบโต 
เปนที่รูจัก นอกจากการใชสื่อรายการ 
ทีวี สื่อออนไลน และโซเชียลมีเดีย 
แลว “ครูบี” เริ่มกลายเปน Logo ของ 
บริษัท ในฐานะผูใหอาชีพใหม แกคน 
หลายคนที่ตกงาน แลวทำไดจริง เธอ 
จึงเกิดความมั่นใจในความพรอม ที่จะ 
กาวไปอีกขั้น ดวยการสรางธุรกิจ 
แฟรนไชสท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
โดยเริ่มลงทุนจางนัก Marketer ชาว 
ตางชาติ มาเสริมทีม เพื่อเตรียมพรอม 
สยายปกในป 58   โดยพุงเปาจะไปที่ 
ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย 2 ประเทศ 
แรก รวมถึงประเทศใน AEC ทุกประเทศ 
นอกจากแฟรนไชสจะเปนช องทาง 
การขยายชื่อเสียงของ มือนวดไทย ให 
ทั่วโลกรูจักแลว เธอยังเตรียมชองทาง 
นี้ สำหรับรองรับลูกศิษย “ครูบี” ใน 
อนาคตอีกดวย

เคล็ดลับสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ 
นักธุรกิจที่มองหา 
การเริ่มต้น

กวาจะเปน “ครูบี” วันน้ี ท่ีมีธุรกิจ 
ที่มีเปาหมายชัดเจน วา เธอตองการ 
จะ “ให” เธอมีลูกศิษยเปนรอยคน เธอ 
ก ็ เป นคนหน ึ ่ งท ี ่ เคยผ านช วงเวลา 
สุญญากาศมากอน เคยตกงาน เพราะ 
ลมเหลวมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง 
รับดีดบาน ชวงกรุงเทพน้ำทวมหนัก 
ในป 54 ธุรกิจนี้เฟองฟูมาก แตมี 
ปญหาเร่ืองหุนสวน ทำใหตองแยกยาย 
กัน ขายหุนไป เธอไมสามารถทำงาน 

นี้ตอดวยตัวเอง ในขณะที่ตกอยูใน 
สภาพคุณแมเลี้ยงเดี่ยว กับลูก 1 คน 
ตกงาน เครียด ฟุงซาน ไมกลาเจอใคร 
เพราะไมรูจะตอบเพื่อนฝูงวา ทำอาชีพ 
อะไร จึงต้ังปณิธานวา ถาลืมตาอาปาก 
ได จะสรางอาชีพที่ไมตองยืมจมูกคน 
อื่นหายใจ จึงเปนที่มาของการเรียน 
อบรมทุกอยางที่ขวางหนา ไมวาจะ 
ธุรกิจนำเขา สงออก เดินเขาออกงาน 
แฟรนไชส หาแนวความคิดการเริ่ม 
ธุรกิจ จนในที่สุดก็ไดแรงบันดาลใจจาก 
Google search ที่เธอเขาไปคนหา 
ขอมูล 10 อันดับธุรกิจพารวย พบวา 
อันดับ 1 คือ ธุรกิจแพทย และ 
ความงาม 

“ตอนนั ้นไมถนัดในธุรกิจความ 
งามเลย แตดิฉันไมมีทางเลือก จึงหัน 
มาเปลี่ยนวิธีคิดใหม ทำตัวเปนแกว 
เปลา พรอมสำหรับความรูใหมๆ ทุก 
อยางที่จะเขามา ขอเริ่มอาชีพใหมอะไร 
ก็ได ท ี ่ ไม ต องย ืมจมูกคนอื ่นหายใจ 
จึงเริ ่มเรียนทุกอยางที ่เกี ่ยวกับความ 
งาม  ตั้งธง ตองไปถึงเปาหมาย เลยวา 
ตองเนน ใบหนา ตั้งแตการแตงหนา 
นวดหนา เริ่มแรกก็มีผิดบาง ถูกบาง 
จนกระทั่งมาคนพบวา ศาสตรที่เรียน 
มา นำมาทำเปนอาชีพไดจริง จากการ 
หันมาโฟกัสที่การนวดหนา ตบหนา 
เรียว เปนหลัก”

ถาหากกำลังคิดทอ หรือ มี 
ปญหา ตกงาน เรื่องราวของ “ครูบี” 
ผูเบนเข็มจากธุรกิจรับเหมากอสราง 
หันมาประสบความสำเร็จกับธุรกิจ 
ความงาม นาจะ Inspire ใหกับทุก 
ธุรกิจ SMEs ไดไมมากก็นอย ขอ 
อยางเดียวคือ ตองทำตัวเปนแกว 
เปลา เตรียมพรอมสำหรับการเริ่มตน 
ที่สำคัญคือ การทำธุรกิจบนพื้นฐาน 
ขอมูลแบคอัพ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด 
ในการทำธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 
ในยุคดิจิทัล

ของตนเอง ใครๆก็ทำได จึงเปนที่มา 
ของการเป ดธ ุรก ิจในร ูปแบบของ 
สถาบ ันสอนศาสตร การแก  ไขจ ุด 
บกพรองบนใบหนา เพื่อความงาม 
และแกปญหาเรื่องสุขภาพ สำหรับผูที่ 
มีปญหาเรื่องไต พังผืด ที่มีผลกระทบ 
ทำใหใบหนาผิดรูปไป”

ธุรกิจที่เริ่มเป็นรูป 
เป็นร่าง เห็นเป้าหมาย 
ชัดเจน

เมื่อธุรกิจเริ่มไปได ภายใน 1 ป 
พราวีเนีย มีผูสนใจเขาเรียนกวา 300 
คน โดยเริ่มจากคาเรียนเพียงคนละ 
19,000 บาท ก็สามารถนำความรูไป 
ประกอบอาชีพไดภายใน 3 วัน จาก 
นั้นถาอยากจะลับมือเพิ่มเติมก็สามารถ 
เขามาเรียนเสริมไดที ่สถาบันฯโดยไม 
เสียคาใชจาย ที่นาสนใจคือ จะมีการ 
สอนกลยุทธการนำความรูไปประกอบ
อาชีพแบบประหยัด ลงทุนนอย โดย 
เริ่มตนจาก “ศูนย” อาทิการประกอบ 
อาชีพที่บาน หรือ รานเสริมสวย หรือ 
delivery  โดยผูเริ่มธุรกิจ ไมจำเปน 
ตองลงทุนมากมาย หรือ มีหนาราน 
ตามสูตรสำเร็จ แตสามารถใชส่ือออนไลน 
เรียกลูกคาได จากการสอนใหทำรานคา 
ออนไลนใน Facebook จนถึงการสอน 
เรื่องการปรับทัศนคติ การใหกำลังใจ 
ตัวเอง สำหรับนักธุรกิจมือใหม ใหอดทน 
ตอสู เพื่อไปใหถึงเสนชัย

“พอเริ ่มมีผู สนใจเรียนมากขึ้นๆ 
รายไดเพิ ่มขึ ้นไปหลักหลายลานบาท 
สิ่งหนึ่งที่คิดถึงสำหรับการขยายธุรกิจ
ตอไปคือ การสรางแบรนด จึงเจียด 
เงินบางสวนไปซื้อเวลาทีวี ทำรายการ 
ชื่อ สรางอาชีพ กับ ครูบี เพื่อใหแนว 
ความคิดในการสรางอาชีพ ทางทีวี 
ชอง 5 ออกอากาศทุกวัน เนนกลุม 
เปาหมาย แมบาน คนที่กำลังตกงาน 
ชื่อ “ครูบี” เพื่อจุดประกายแนวคิด 
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จ
จากตอนที่แลว ผมไดนำ 
เร ื ่ องของการวางแผน 
กลยุทธธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งจะเห็นวาเมื่อธุรกิจจะมีการเติบโต
และเขาสูการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น 
จากสภาพแวดลอมการแขงขันที่เปลี่ยน 
แปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงใน 
ประเทศก็จำเปนตองขยายไปสูตลาด 
โลก ดังเชนตัวอยางของ Qian Hu 
Corporation หรือแมแตการขยาย 
สายผลิตภัณฑออกไปเพื ่อรักษาการ 
เติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจครอบครัว 
จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร 
เพื ่อความอยู รอดและเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะใน 
เรื่องของการสรรหาบุคลากรที่มีความ 
รูความสามารถเขามาทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัวเพื ่อรองรับการขยายตัว 
ของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก 
ครอบครัวที่จะดำรงตำแหนงผูบริหาร 
ระดับสูงขององคกร ก็มีความจำเปน 
ตองใหผูบริหารจากภายนอกที่ไมได
เปนสมาชิกครอบครัวเขามาทำงาน 
ในระดับบริหารรวมกัน หรือบางครอบครัว 
ตองปลอยหนาที ่การบริหารใวใหกับ 
ผูบริหารมืออาชีพจากภายนอกทั้งหมด 
เพราะการขยายธุรกิจที ่ใหญข ึ ้นจึง 
ตองการมืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจาก 

คนในครอบครัวไม สามารถบริหาร 
จัดการธุรกิจทั้งหมดได อยางไรก็ตาม 
เมื่อครอบครัวไดมีการวางแผนกลยุทธ 
ในการเติบโต มี Road Map ที่ชัดเจน 
การสรรหาและพัฒนาคนเพื่อรองรับ
แผนการเต ิบโตนั ้นจ ึงต องใหความ 
สำคัญเปนอยางยิ่ง รวมถึงผูบริหาร 
ธุรกิจครอบครัวตองมีความเปนมือ 
อาชีพมากข้ึน เพ่ือใหสามารถทำงานรวมกับ 

คนเกง โดยมุงที่ผลประโยชนในทาง 
ธุรกิจเปนหลัก

สาเหตุหน่ึงท่ีทำใหธุรกิจครอบครัว 
ไมสามารถที่จะกาวขามสูการเติบโต
ในระดับตอไปได เนื่องมาจากความ 
ลมเหลวในการบริหารคนในองคกร
นั่นเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
มักมองขามเรื่องการพัฒนาคนและการ 
สรางแรงจูงใจในการทำงานอยางสิ้นเชิง 
จนไมสามารถรักษาพนักงานที่มีความ
รูความสามารถไวได เปนสาเหตุของ 
การลาออก หรือแมแตการทุจริตใน 
องคกร ที่อยูก็ทำงานไปวันๆ อยางไม 

มีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุที่มักพบ คือ
1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุม 

ในหลายตำแหนงขององคกร ทั้งที่ 
องคกรเติบโตในระดับที่ควรตองหาผู
มารับผิดชอบในตำแหนงน้ันๆ โดยตรง 
ทำใหผู บริหารเหลานี ้ไมมีเวลาที ่จะ 
โฟกัสเร่ืองท่ีสำคัญกวา เชน การตัดสินใจ 
ในระดับนโยบาย การมองหาโอกาส 
ทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุน 

ที่เหมาะสม เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุ 
หนึ่งที่ทำใหองคกรไมสามารถกาวขาม 
จุดเปลี่ยนที่สำคัญ และหากอยูใน 
ระยะนี้เปนเวลานานจะทำใหธุรกิจเกิด 
ความถดถอยในที่สุด

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวา 
เหตุผลหรือระบบที ่ เป นมาตรฐาน 
ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มักติดการ 
สั่งงานดวยตนเอง ทำใหคนเกงไม 
สามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ 
ตองลาออกไปที่อื่น

3. ผูบริหารของครอบครัวเขา 
มากาวกายการทำงานของพนักงาน

เถ้าแก่กับมืออาชีพ
ทำอย่างไรถึงเป็นเนื้อเดียวกัน
(ตอนที่1)
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถ 
ที่จะก้าวข้ามสู่การเติบโตในระดับต่อไปได้ 
เนื่องมาจากความล้มเหลวในการบริหารคน 
ในองค์กรนั่นเอง  
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มากเกินไป แมในเรื่องเล็กนอยก็ไม 
ปลอยใหพนักงานไดตัดสินใจโดยตรง 
ทำใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมได 
รับความไววางใจจากเจานาย พนักงาน 
จะขาดท ั กษะขอ งก า รค ิ ด อย  า ง 
สรางสรรค และจะเลือกที่จะทำในสิ่ง 
ที ่ถ ูกใจเจานายมากกวาสิ ่งที ่เห็นวา 
ถูกตอง พนักงานเหลานี้ในระยะยาว 
จะขาดทักษะความเปนผูนำและทักษะ 
ในการตัดสินใจในที่สุด

4. ธ ุรก ิจครอบคร ัวไม ม ีการ 
วางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปน 
ระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโต 
ในองคกร พนักงานทำงานโดยไมรูวา 
อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะ 
เติบโตไปอยางไรในองคกร

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะ 
ในระดับหัวหนา หรือคนใกลชิด ไมได 
พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที ่ 
จะเติบโตข้ึนเปนระดับฝาย เม่ือองคกร 
ขยายมากขึ้นทำใหขาดบุคลากรระดับ
ฝาย เกิดความไมตอเนื่องของการ 
บริหารงาน 

ปญหาตางๆ ขางตนเปนสาเหตุ 
ท่ีทำใหองคกรมีการบริหารแบบเดิม ๆ 
เหมือนในชวงที่กอตั้ง คือ ‘เถาแกสั่ง 
งานเองทุกอยาง’ ไมใหความสำคัญ 
กับการพัฒนาคน มองวาพนักงาน 
เปนคาใชจายมากกวาทรัพยสินที ่ 
สำคัญขององคกร จนถึงวันที่ธุรกิจ 
พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสำคัญ 
แต  ก ็ ม ั ก เป  น เร ื ่ อ งท ี ่ ส าย เก ิ น ไป 
เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการสรางความผูกพันของพนักงาน 
ต อองค กรต องใช  เวลาพอสมควร 
ซึ่งเถาแกหรือผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
ตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม หัน 
มาใหความสำคัญกับการดูแลคนอยาง
จริงจัง

จากเถ้าแก่ สู่ 
ธุรกิจครอบครัว 
มืออาชีพ

สำหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัว
การสรางจูงใจกับมืออาชีพที ่ทำงาน 
กับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุ มที ่ 
สำคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 
สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพ 
ก็ตองการความกาวหนา การยอมรับ 
จากผ ู  ท ี ่ เขาทำงานด วย เช นก ัน 
ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลที่ตอง 
ทำงานดานการแพทยและการรักษา 
พยาบาล ที่โดยปกติแพทยสวนใหญ 
เมื ่อทำงานมาระยะหนึ่งจะมีจุดที ่จะ 

เริ่มเบื่อกับงานของตัวเอง ในระหวาง 
ชวงเริ่มตนเปนแพทยฝกหัด ตอนนั้น 
แพทย จบใหม ย ังต องการแสวงหา 
ความชำนาญ และโอกาสในอาชีพ 
ทุกอยางดูเหมือนจะนาตื่นเตน ทาทาย 
จึงงายที่จะทำใหแพทยเหลานั้นรักษา
ระด ับความนาสนใจในงานของตน 
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปความนาสนใจ 
เหลานั้นจะเริ่มจางหายไป หลังจาก 
แพทยไดรับทักษะความรูความชำนาญ 
ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ที่แพทยตองการแลว การรักษาแรง 
จูงใจไมใหแพทยซ ึ ่งเปนบุคลากรที ่ 
สำคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการ 
เบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจสงผลกระทบ 
ตอประสิทธิภาพในการทำงานไมมาก
ก็นอย

ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่หัวหนางาน 
ตลอดจนนายจางหลายตอหลายคน
ยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของ
พวกเขาอยูในปจจุบัน นักจิตวิทยา 
ไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญ 
ไมไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆ ที่ 
เปนที่รูจักกันดี เชน วิธี  "Kick In 
The Ass" (KITA) หรือภาษาไทย 
เรียกวาวิธีการ “การลงโทษ (แบบเตะ 
กน)” ซึ่งโดยทั่วไปหมายความวา คุณ 
จะถูกลงโทษ ถูกทำใหอาย ถูกรุมประณาม 
ตัดคาจาง หรือวิธีอื่นๆ เชน ในกรณีที่ 
แพทย  ไม  ให ความร วมม ือก ับฝ าย 
บริหารของโรงพยาบาล การใชวิธีนี้ 

แทบจะไม ช วยให พวกแพทย หร ือ 
พนักงานที่ขาดแรงจูงใจเปนเวลานาน 
มีแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม 
พวกเขาสามารถแกลงทำเปนวาพวก 
เขากำลังทำงานหนักอยู หรือจะทำงาน 
เพียงเพื ่อใหอยู ในระดับเทาที ่จำเปน 
เพื ่อหลีกเลี ่ยงการถูกลงโทษจากกฎ 
ระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทำไป 
มากกวานั้น แลวในบางครั้ง พวกเขา 
กลับใชเวลาสวนใหญของเวลาทำงาน
และความพยายามอยางมากกับการ 
คิดคนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับ
ไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบ 
วาสิ่งที่ทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
มากท่ีสุดตามลำดับ ของสมาชิกครอบครัว 
และพวกมืออาชีพ คือ ความรูสึก 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิด 
แรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดตามลำดับ ของ 
สมาชิกครอบครัวและพวกมืออาชีพ คือ ความรู้สึก 
ประสบความสำเร็จและการได้รับการยกย่อง 
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในผลงานของตน
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ประสบความสำเร ็จและการไดร ับ 
การยกยองยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
ในผลงานของตน  นอกจากนี้ยังเปน 
เรื่องของความสนุก ทาทายและ 
ชื่นชอบกับงานที่ทำอยูแลว ความ 
รูสึกสำนึกในความรับผิดชอบในงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสำคัญ 
ขึ้นมาทันทีเมื่อคุณไมไดทำผลงานที่ดี
อยางที่เคยทำเคยหวัง) และสุดทาย 
คือความรู ส ึกเรื ่องความกาวหนาใน 
สายงานอาชีพของตัวเองสำหรับพวก
มืออาชีพ

เม ื ่อผ ู บร ิหารธ ุรก ิจครอบครัว 
ทราบถึงสิ ่งที ่ทำใหเก ิดแรงจูงใจใน 
การทำงานมากที่สุดแลวตอไปก็คงจะ
ตองเอามาปรับใชกับองคกร สิ่งแรกที่ 
นาจะเริ ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องนี้
ก็คือวาจะออกแบบและปรับเปลี่ยน
บรรยากาศการทำงานในหนวยงาน
อยางไรเพื่อจะใหสอดรับกับสิ่งที่เปน 
แรงจูงใจสำคัญที่ไดกลาวไวขางตน 
ตัวอยางเชน การประชุมรวมที่จัดโดย 
ครอบครัวที ่จะสามารถใชเปนโอกาส 
ในการแสดงการยอมรับผลการทำงาน

ที่ดีของสมาชิกครอบครัว แทนที่จะจัด 
เปนแคงานปใหมรื่นเริงเสียเพียงอยาง 
เดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการ 
ในเรื่องความไววางใจ การมอบความ 
อิสระในการทำงานดวยวิธีของตัวเอง
มากกว าท ี ่จะต องอย ู  ในกรอบของ 
“นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือมาตรการหรือ 
คำสั่งแตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะทำให 
เกิดความรู สึกรับผิดชอบสวนบุคคล 
และการมีสวนรวมเปนเจาของในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

หากสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
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ไมเห็นดวยหรือไมเขาใจกับเปาหมาย
หลักขององคกร จะเปนผลใหมีมุมมอง 
ที ่ต างก ันต อเป าหมายงานของตน 
บอยครั ้งม ีการแกป ญหาดวยการ 
เพิ่มคาตอบแทน หรือเพิ่มหรือลด 
ระยะเวลาการทำงาน เชนนั้นคงไม 
เหมาะสมในเปาหมายขององคกรนัก

ผู เก ี ่ยวของตองหันหนาเขาหา 
กันและชวยกันคิดเกี่ยวกับลักษณะงาน 
และการบวนการทำงานที ่เหมาะสม 
ตอเปาหมายสวนตัวและองคกรโดย 
อาจจะตั ้งเปนกลุ มตัวแทนทานขาว 
กลางวันคุยกัน เปนตน เพราะเมื่อ 
คำนึงถึงตลาดแรงงานที่มีการแขงขัน
อยางสูงในการแยงตัวบุคลากร จะ 
เปนวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผูบริหารผู
ซ ื ่อส ัตยหรือมืออาชีพที ่ม ีศ ักยภาพ 
และปองกันไมใหพวกเขาลาออกเมื่อ
พวกเขาจะไดรับการเสนองานที่ดีกวา
จากคูแขง นอกจากน้ีการพัฒนาโอกาส 
ในสายอาชีพที่ทำงานเปนสิ่งสำคัญใน
การสรางความรูสึกดานการพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ือรับมือกับความทาทาย 
ที่ยากและซับซอนมากขึ้น เชน การให 
ทุนไปเรียน MBA เพื่อใหเพิ่มขีดความ 
สามารถในด านการบร ิหารจ ัดการ 
และสามารถเขาใจบทบาทของผูบริหาร 
ที่ตองทำเพื่อผูถือหุน เปนตน

กลยุทธตางๆ มุงเนนไปที่การ 
สรางขวัญกำลังใจในการทำงานมีชื ่อ 
เรียกที่เปนสากลวา  “การเพิ่มคุณคา 
งาน” หรือ Job Enrichment (The 
Vertical Expansion of Job) 
ห ัวใจสำค ัญก ็ค ือความเข าใจว า 
สมาชิกครอบครัวและมืออาชีพที ่มี 
ขวัญกำลังใจท่ีดี มีแนวโนมท่ีจะทำงาน 
หนักมากแตไมใชเพื่อเงิน บอยครั้ง 
พวกเขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทน 
จะต่ำ (แตตองหลังจากนั้นไดสรางแรง 
จูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานที่
มีแรงจูงใจสูง) เราจะพบเสมอวาพนักงาน 

ที ่ม ีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก 
ชอบทำงานหนักเสมอ โดยไมสนใจ 
วาจะมีใครมาคอยตรวจสอบหรือคอย
ติดตามดูหรือไม นั่นเปนสัญญาณให 
เราทราบวาพวกเขาเปนพวกมีขวัญ 
กำลังใจที่ดี การเพิ่มคุณคางานยัง 
ทำใหสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
เขาใจตัวเองไดดีขึ้นและยังสรางความ
ผูกพันอยางลึกซึ้งกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาที่มากับการ 
เพิ่มคุณคางาน ก็คือ การเพิ่มคุณคา 
งานเองนั ้นตองการใหเราอุทิศเวลา 
ตามจำเปนเพื่อคิดใหลึกมากกวาเดิม 
วาทำไมเราถึงตองทำงานและตองการ
อะไรจากการทำงาน บอยครั้งมือ 
อาชีพมักถูกผูกติดอยู กับวงจรธุรกิจ 
แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน 
พวกเขาเหลานั ้นจึงไมเต็มใจนักที ่จะ 
อุทิศเวลาเพื่อทำงานแบบนี้ และยังคง 
สนใจที่จะทำแตในสิ่งที่ใหผลดีตองาน
ของตนในระยะสั้น

การร วมก ันกำหนดขอบเขต 
หนาที่รับผิดชอบ (Job Descrip-
tion) ของตำแหนงงานแตแรกเริ่ม 
ไมใชเปนขอบเขตหนาที ่แบบเดิมๆ 
ที่ใชตามๆ กันมา หรือกำหนดจาก 
ผูบริหารฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชน 
ที่ก็คือ การมีสวนรวม การยอมรับ 
และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถ 
ทำงานนั้นดวยจุดแข็งของตนเอง ชวย 
ใหสนุกกับการไปทำงาน ในระยะยาว 
ก็จะสงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การ 
ทุมเท และความผูกพันในงาน

การเพิ่มคุณคางานชวยทุกคนใน
องคกรมุ งความสนใจไปที ่แง ม ุมดีๆ 
ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวก 
ของเรา และเพื่อจัดการงานของตน 
ตามจุดแข็งที่มีมากกวาที่จะไปมัวกังวล 
กับปญหา และทุมเทกำลังทั้งหมด 
เพื่อแกไขปญหานั้น หัวใจสำคัญของ 
การเพิ่มคุณคางานก็คือแนวคิดพื้นฐาน 

ท่ีวาบุคลากรในองคกรสวนมากตองการ 
ทำงานใหดีที่สุด แตคุณในฐานะผูนำ 
การเปลี่ยนแปลงหรือผูบริหารยุคใหม
ตองทำใหสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
รูวาจริงๆ แลว การมาทำงานทุกวัน 
นาสนุก และมีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหาร 
สูงสุดในองคกรเปนตัวแปรที่สำคัญ 
ในการสร างแรงจ ูงใจในสมาช ิก 
ครอบครัวคนอื่นๆ ที่ทำงานรวมกัน 
และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวาง 
ระบบการทำงาน การประเมินผลงาน 
ที่ถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารที่ 
บางครั้งเปนเจาของดวยก็ตองเชื่อและ 
อยู  ในระบบขององคกร การสร าง 
บรรยากาศการทำงานที่เปนมืออาชีพ
อยางแทจริง นอกจากนี้ทัศนคติใน 
การจ  ายค  าตอบแทนก ับสมาช ิ ก 
ครอบครัวก็ตองถูกตองคือควรจะจาย
ค าตอบแทนไมน อยกว าตลาดและ 
เปนไปตามระบบของบริษัท หาก 
ระบบคาตอบแทนของบริษัทไมสามารถ 
จายได ครอบครัวตองรับภาระคาใช 
สวนเกินที่จะจายใหสมาชิกครอบครัว
ที่เขาทำงานเพื่อรักษาระบบของบริษัท 
ไว สิ่งพื้นฐานเหลานี้หากไมดำเนินการ 
อยางเหมาะสมจะบอนทำลายแรงจูงใจ 
การทำงานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

สรุป 5 หัวใจท่ีสำคัญในการขับเคล่ือน 
กลยุทธ จากเถาแกสูมืออาชีพ  

1. ก า ร เ ล ื อ ก ค นท ี ่ ม ี ค ว า ม 
สามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช ื ่อมโยง 
และสงผลตอการดำเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนใน 
องคการ

4. การพ ัฒนาคนให ม ี ความ 
สามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. การร ักษาและสร างความ 
ผูกพันใหกับคนในองคกร
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(ธรียา) มาจาก Tar + Atchareeya 
เปนชื่อเลนบวกชื่อจริง ไมยาว เรียก 
งาย แถมคำนวนออกมาแลว “ดีมาก”
การทำธรียาชวงแรกมันไมง ายเลย 
เพราะเราทั ้งสองไมมีความรู เรื ่องผา 
เคลือบ เย็บ เรียกวาไมรูอะไรเลย แต 
คิดแลวตองทำทันท ี ไมงั้นมันก็เปนได 
แคฝนกลางวัน วาแลวเอ็กซก็หยุดรับ 
งานทั้งหมด สวนตาที่กำลังทองอยูก็ 
ออกมาลุยดวย เริ่มจากหาที่พิมพผา 
กอน สำเพ็ง พาหุรัด เดินหามันไป 
ทุกที่ แตมีอยูวันหนึ่ง เปนวันที่ทำให 
เราทอ น้ำตาแทบไหล เราไดไปราน 
ขายผารานหนึ่งในสำเพ็ง เคาบอกวา 
เคาพิมพผาไดดวย เราดีใจมาก แตพอ 
เราบอกวา ลายผา ตุกๆ นี้ เราจด 
ลิขสิทธไวแลว ประโยคที่ไดยินกลับ 
มาคือ “โอย ถาจดไวแลวโรงพิมพเคา 
ก็ไมอยากพิมพใหหรอก ถาเราชอบ 
เราก็จะพิมพเก็บไวขายหนารานดวย” 
วันนั้นเรากลับบานไปพรอมกับความ
คิดวา “น่ีหรือคนไทย” แตความพยายาม 
อยูที่ไหนความสำเร็จอยูที่นั่น เราเริ่ม 
หาตอไปจนเจอโรงพิมพที่ไวใจได และ 
แลวลายผาธรียา ก็อยูบนผืนผาท่ีพรอม 
จะนำไปใชตัดเย็บตอไป

เม่ือทุกอยางพรอม เราก็จดทะเบียน 
บริษัทในเดือนกรกฎาคม และเริ่มขาย 
ทาง Online (มี website และFace-
book) ระหวางนั้นก็ติดตอที่ Loft 
และ King Power ไปพรอมๆ กัน ใน 
เดือนตุลาคม 2554 ธรียาไดไปเปดตัว 
ท่ีงาน BIG&BIH (ขณะน้ันน้ำไดเร่ิมทวม 
กรุงเทพฯ แลว) คนในงานนอยกวาที่ 
คิด แตธรียาก็ยังไดกระแสตอบรับที่ดี 

แถมทำยอดขายเกินเปาที ่คิดไวดวย 
หลังจากปญหาน้ำทวมหมดไป ธรียา 
ก็ไดนำสินคาไปลงที่ Loft และ King 
Power พรอมกับฐานลูกคาที่เหนียว 
แนนขึ้น

จุดเด่น
ลายผาที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

และแสดงถึงความเปนไทย ปรับให 
ทันสมัยมากขึ้น ใหตรงกับ concept 
“Thainess you can carry every 
where” ใหคนไทยภูมิใจกับความเปน 
ไทย และในขณะเดียวกัน ก็แสดง 
ความเปนไทยที่สวยงามใหชาวตางชาต ิ
ไดรับรู

ประเด็นเห็นต่าง 
ระหว่าง สามี-ภรรยา

ฝายสามี : คุณตรัยพัทธ จิรายุส 
(เอ็กซ) 

“ตองการเวลาในการสรางสรรค
งาน”

หนาท่ี: รับผิดชอบดานการออกแบบ 
และการผลิต

ฝายภรรยา : คุณอัจฉรียา จิรายุส 
(ตา)

“ตองคิดเร็ว ทำเร็ว ทันเวลา”
หนาที่: รับผิดชอบดานการขาย 

การตลาดและสตอกสินคา
เขาสองคนจะพบหนทางเปลี่ยน

ความตาง เปนความลงตัวไดอยางไร 
พบกับคำตอบไดในรายการ The 
Family Business วันพฤหัสดีที่ 1 
มกราคม 2558 เวลา 20.50 น. 
ชองททบ. 5

ยอนกลับไปเม ื ่อสองป 
ที่แลว ตอนนั้นตากำลัง 
ตั้งครรภลูกชาย และเพิ่ง 

ลาออกจากสถานทูตอังกฤษ สวนเอ็กซ 
เปนกราฟกดีไซเนอร เราสองคนคิด 
อยู เสมอวาอยากจะมีธร ุก ิจสวนตัว 
แตก็ยังคิดไมออกวาจะทำอะไร ดวย 
ความที ่ เอ ็กซ เป นกราฟกดีไซเนอร 
ตอนนั ้นสถานการณบ านเม ืองไทย 
วุนวาย ความรักชาติที่มีมากอยูแลว 
มันพุงขึ้นมาอีก จนเราคิดอยากจะทำ 
อะไรที ่เกี ่ยวกับความเปนไทยขึ ้นมา 
จนวันหนึ่งตากำลังพักผอนอยู (ทอง 
เริ่มใหญขึ้น) เอ็กซเดินไปเดินมาอยูใน 
หอง และหันไปเห็นกระเปา Harrod 
(ลายรถ Taxi สีดำ) ที่วางอยูในหอง 
ก็เกิดไอเดียขึ้นมาวา “ถาเปลื่ยนรถ
taxi เปน ตุกๆ (สามลอไทย) ละมัน 
จะเปนยังไง” เราก็เริ่มออกแบบลายผา 
พิมพผา เคลือบผา และนำผามาตัด 
เย็บเปน product ตางๆ ตาสนใจและ 
สนับสนุน idea นี้ ก็ลุยออกแบบกัน 
เราเริ่มคิดตอวา “เริ่มตนควรมีกี่ลาย” 
จนออกมาเปน Collection แรก  6 
ลาย คือ ตุกๆ, ขนมหวาน, ของเลน 
ไทย, ชางไทย, แสตมปไทย, ดอกบัว 
คิดจะทำธุรกิจก็ตองใหความสำคัญใน
การตั้งชื่อแบรนด และเราคิดวายังไง 
ก็ตองเปนชื่อไทย และตองเรียกงาย 
เอ็กซเสนอวาชื่อ “อัจฉรียา” ซึ่งเปน 
ชื่อของตา ตาบอกชาวตางชาติเรียก 
ยาก และยาวไป ในเวลานั้นเรากำลัง 
คิดตั้งชื่อลูกพอดี ชอบเอาชื่อตางๆ มา 
คำนวณเปนตัวเลขและแปลวาดีหรือ 
ไม ใชเวลาทั้งวันจนไดชื่อ TAREEYA 

ตรัยพัทธ์  จิรายุส(เอ็กซ์) - อัจฉรียา จิรายุส(ต้า)
ธุรกิจครอบครัว Tareeya

ย
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อด ีตน ั กมวยมวยไทย 
มืออาชีพท่ีมีประสบการณ 
ตอสูกวา 200 ครั้ง นาย 

อานันท จันทรติ๊บ ตอสูภายใต ชื่อวา 
ศรีเมือง สิงหสวนเงิน และไดขึ้นชก 
มวยไทยบนสังเวียนมวยไทยหลักของ
ประเทศไทยนั้นก็คือสนามมวยลุมพินี 
และสนามมวยราชดำเนินตามท่ีเขาหวัง 
ไว นาย อานันท จันทรติ๊บ มีโอกาส 
ท ี ่จะได  เด ินทางไปชกมวยไทยย ัง 
ตางประเทศและไดมีโอกาสไปสอน 
มวยไทยที่ตางประเทศ เชน ประเทศ 
ฝรั่งเศส, เบลเยียม, ญี่ปุน, เกาหลีและ 
นิวซีแลนด หลังจากที่นาย อานันท 
จันทรติ๊บ กลับมาจากการเดินทางไป 
ชกมวยไทยและฝกสอนมวยไทยจาก 
ตางประเทศนาย อานันท จันทรติ๊บ 
เริ ่มตนการฝกสอนมวยไทยครั ้งแรก 
ของเขาใหกับนองชายภรรยา เขาได 
ต ั ้ งช ื ่ อน ักมวยคนแรกของ เขาว  า 
เกริกชัย ศักดิ์ศรีเมือง นายอานันท 
จันทรติ ๊บไดประสบความสำเร็จจาก 
นักมวยคนแรกของเขา เพราะวา เกริกชัย 
ศักดิ ์ศรีเมืองไดเปนแชมปสนามมวย 
ลุมพินี หลังจากนั้น นาย อานันท 
จันทรติ๊บไดตัดสินใจเปดคายมวยเปน
ของตัวเอง ช่ือวา คายมวยแกวสัมฤทธ์ิ 
ตอมาคายมวยแกวสัมฤทธิ ์ไดรับการ 
ยอมรับเปนอยางดีจากแฟนมวยชาว 
ไทย นาย อานันท จันทรติ๊บ ไดปน 

อานันท์ จันทร์ติ๊บ (พ่อ) - อานนท์ จันทร์ติ๊บ (ลูก)

ธุรกิจครอบครัว
ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์

นักมวยท่ีมีช่ือเสียงมากมาย เชน วัชรชัย 
แกวสัมฤทธ์ิ และ อนุวัฒน แกวสัมฤทธ์ิ 
ในปพ.ศ. 2545 คายมวยแกวสัมฤทธิ์ 
ไดรับตำแหนงคายมวยยอดเยี่ยมแหง
ป และคายมวยแกวสัมฤทธิ์ก็ไดรับการ 
ยอมรับที่ดีจากแฟนมวยชาวไทยอยาง
ดีมาจนถึงปจจุบัน

จุดเด่น
กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2535 โดยมี 

นายอานันท จันทรติ๊บ อดีตนักมวย 
ไทยมืออาชีพที่มีประสบการณตอสูกวา 
200 ครั้ง ตอสูภายใตชื่อวา ศรีเมือง 
สิงหสวนเงิน ตอมาไดปนนักมวยที่มี 
ช่ือเสียงมากมาย เชน วัชรชัย แกวสัมฤทธ์ิ  
และ อนุวัฒน แกวสัมฤทธิ์ ในป พ.ศ. 
2545 จนทำใหคายมวยแหงนี้ไดรับ 
ตำแหนงคายมวยยอดเยี ่ยมแหงป 
และไดรับการยอมรับที่ดีจากแฟนมวย 
ชาวไทยอยางดีมาจนถึงปจจุบัน

ประเด็นเห็นต่าง 
ระหว่าง พ่อ-ลูก

ฝายพอ : คุณอานันท จันทรติ๊บ
“ตองการให ล ูกสานตอธ ุรก ิจ 

ตอนนี้”
มวยเปนเหมือนชีวิตพอ คายมวย 

ก็เหมือนเสนเลือดใหญที่ตองหลอเลี้ยง 
ชีวิตพอและครอบครัว ถาไมมีคายมวย 
ไมมีคนสานตอ ครอบครัวก็ขาดเลือด 

ไปหลอเลี้ยงชีวิต
เริ่มตนในสิ่งที่มี เริ่มในสิ่งที่พอ 

ไดสรางไวให ยอมดีกวาเริ่มตนนับหนึ่ง 
ใหม

ฝายลูก : คุณอานนท จันทรติ๊บ 
(เอ็ม)

“ตองการสรางเครดิตใหตัวเอง 
กอนแลวคอยสานตอธุรกิจ”

- อยากสรางเครดิต (ธุรกิจ) ดวย 
น้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เช่ือม่ันศักยภาพ 
ตัวเองท่ีมีอยู และมองวาระบบการจัดการ 
ในคายฯ พอยังรับมือไหว

- การธุรกิจใหมที่สรางขึ้นจะเปน 
บทเรียนบทใหมที ่ยังจะไดนำความรู  
ใหม ๆ มาปรับใชในกิจการหลักที่เปน 
คายมวย

พอและลูกชายแหงคายมวยแกว
สัมฤทธิ ์จะพบคำตอบสำหรับธุรกิจ 
ครอบครัวเขาหรือไม พบกับคำตอบได 
ในรายการ The Family Business 
วันพฤหัสดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 
20.50 น. ชองททบ. 5

อ
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บานโพนยางคำ ต.โนนหอม 
อ.เมือง จ.สกลนคร อาจ 
เปนเพียงหมู บานเล็กๆ 

ที่ดำรงชีวิตอยูอยางเรียบงายดวยการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว อันเปนวิชาชีพ 
ขั้นพื้นฐานของวิถีเกษตรกรรม และ 
ยังไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป

จนเมื่อป พ.ศ. 2523 ไดมีการจัด 
ต้ังสหกรณโพนยางคำข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกร 
ในพื ้นที ่ ให ความสนใจเข าร วมเปน 
สมาชิกจำนวนมาก เพราะถือเปนอาชีพ 
ที ่สรางรายไดแกครอบครัวไดอยาง 
มั่นคง

โคขุนโพนยางคำนั ้นเปนโคเนื ้อ 
ลูกผสมพันธุไทย-ฝรั่งเศส ที่เกิดจาก 
การผสมเทียมโดยใชน้ำเชื ้อจากพอ 
พันธุ-แมพันธุโคเน้ือ 3 สายพันธุ ไดแก 
พันธุชาโรเลยส (Charolais) ถิ่น 
กำเนิดประเทศฝรั่งเศส เปนสายพันธุ 
หลักพันธุซิมเมนทอล (Simmental) 
ถิ ่นกำเนิดประเทศสวิตเซอรแลนด 
และพันธุลิมูซีน (Limusin) ถิ่นกำเนิด 
ประเทศฝรั่งเศส

หลังจากลูกโคสายเลือดผสมมี 
อายุประมาณ 2 ปแลว ก็จะเขาสู 
วิธีการ "ขุนโค" โดยจัดการถายพยาธิ 
ฉีดวัคซีน และตอนกอนท่ีจะนำเขาคอก 
ทางสหกรณใชเทคนิคการใหโคฟง เพลง 
เพื่อใหวัวกินอาหารไดมาก โดยเชื่อวา 
เนื้อวัวที่ไดจะนุม และเลี้ยงดวยอาหาร 
ธรรมชาติเปนหลัก แบงเปนอาหาร 
หยาบที่ใชหญาหรือฟาง เสริมดวย 
อาหารสูตรพิเศษที่ใชธัญพืชในการผลิต 
ซึ่งเชื่อกันวาเนื้อโคจะมีกลิ่นหอมและ

รสหวานยิ่งขึ้น สวนที่คอกวัวนั้นมีการ 
ดูแลความสะอาดเปนอยางดี ทำความ 
สะอาดพื้น เก็บมูล อาบน้ำวัว แปรง 
ขัดขน ใหวัวกินอาหารไดมากขึ้น

สาขาทั้งหมด
Central Bangna | Central 

Grand Rama 9 | Central Ladprao 
| Seacon Square | Central Ramin-
tra | Central Chaengwatthana | 
ราชพฤกษ | เกษตร-นวมินทร | The 
Mall Bangkapi | Hug Mall 
Khonkaen | Fashion Island

จุดเด่น
1. เราใชเน้ือวัวแทๆ  ความพิเศษ 

ของเนื้อโคขุนโพนยางคำนั้น เนื้อจะ 
มีรสชาติอรอย หอม เนื้อนุม ชุมฉ่ำ 
ไมมีกลิ่นเหม็นสาบ และมีลายไขมัน 
แทรกตามมาตรฐานสากล (หรือที่เรียก 
วา Marbling Score)

2. สูตรน้ำจ๋ิมแดงรสเด็ด ไมเหมือน 
กับที่ใด

3. เราเปนรานโคขุนรานเดียวท่ีข้ึน 
หางสรรพสินคา

ประเด็นเห็นต่าง 
ระหว่าง สามี-ภรรยา

ฝายสามี : คุณกฤตพล 
คงตระกูลชัย (โดง)

“เร็วและใช”
หนาที่ : รับผิดชอบงานหนาบาน 

หรืองานหนาราน เชน การจัดการ 
หนาราน การใหบริการลูกคา ดูแล 

พนักงาน ระบบครัวและการควบคุม 
คุณภาพ

- ในโลกของธุรกิจมีการแขงขัน 
อยูตลอด ถาเราคิดชา ตัดสินใจชา จะ 
ทำใหเราลาหลัง ตามคนอื่นไมทัน เรา 
เลยตองคิดใหไว แลวรีบตัดสินใจ เพื่อ 
ใหธุรกิจของเราเติบโตกาวหนา โดย 
การขยายสาขาใหไดมากที ่ส ุดเทาที ่ 
จะทำได เพ่ือใหธุรกิจของเราเปนท่ีจดจำ 
ตอลูกคา

ฝายภรรยา : คุณจิตนภา โพนะทา 
(นก)

“ชาแตชัวร”
หนาที่ : รับผิดชอบงานหลังบาน 

หรืองานออฟฟต เชน บัญชี การเงิน 
บุคคล ระบบเทรนนิ่ง กฏหมาย และ 
อื่นๆ 

- ในการทำธุรกิจ ถาคิดลงทุน 
ทำอะไรสักอยางตองคิดหนาคิดหลัง 
คิดใหรอบคอบไวกอน เพราะหาก 
ตัดสินใจแลวผิดพลาด จะสงผลเสียถึง 
ธุรกิจ ควรบริหารจัดการธุรกิจที่มีอยู 
ใหแข็งแรง มั่นคงกอน หากยังไม 
แข็งแรงพอ เราก็ไมควรที่จะขยายเพิ่ม 
เพื่อสรางภาระใหกับตัวเอง

เขาสองคนจะพบหนทางเปลี่ยน
ความตาง เปนความลงตัวไดอยางไร 
พบกับคำตอบไดในรายการ The 
Family Business วันพฤหัสบดีที่ 15 
มกราคม 2558 เวลา 20.50 น. 
ชองททบ. 5 และติดตามรายการ The 
Family Business ไดทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 20.50 น. ชอง ททบ.5

กฤตพล คงตระกูลชัย (โด่ง) - จิตนภา โพนะทา (นก)

ธุรกิจครอบครัว
โคขุน โพนยางคำ เกษตร-นวมินทร์

บ
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เราเปดศักราชใหม ดวย 
ความสวยสดใส และ 
เกง กับ ประธาน YEC 

แมฮองสอน เธอมีดีกรี อดีตสาวแอร 
โฮสเตส สายการบิน Qantas การันตี 
ความสามารถ ที่มาพรอม Service 
mind ท่ีโดดเดนเหนือความสวย ปจจุบัน 
เธอเบนเข็มชีวิต กลับมาดูแลธุรกิจ 
ของครอบครัว และสรางปรากฏการณ 
มากมายที่บานเกิด เมืองสามหมอก 
หรือจังหวัดแมฮองสอน ดินแดน 
เหนือสุดในสยาม กับบทบาทนักธุรกิจ 
เธอคือ “คุณชนเขต บุญญขันธ” 
ผูจัดการทั่วไป บริษัท จองคำ จำกัด 
ดำเนินธุรกิจจัดจำหนาย เครื่องเขียน 
และอุปกรณสำนักงาน แบบเรียน สินคา 
ครุภัณฑ เฟอรนิเจอรสำนักงาน จนถึง 
ผลิตภัณฑเคร่ืองเลนสนาม  และของเลน 
พัฒนาทักษะเด็ก เพ่ือเสริมปญญาและ 
พัฒนาการทางสมอง และการสราง 
ปรากฏการณความเปล่ียนแปลงมากมาย 
ใหแกธุรกิจในจังหวัดแมฮองสอน

ทำความรู้จักเธอให้ 
มากขึ้น

คุณชนเขต บุญญขันธ หรือ คุณ 
ปอย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ดาน Human Resource Manage-
ment  จาก University of New 
South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
และจบปริญญาโท MBA จาก วิทยาลัย 
พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประสบการณการทำงาน เคยผานงาน 
ในตำแหนง Market Development 
Executive บริษัท BHP Steel จำกัด 
ที่ประเทศออสเตรเลีย กอนจะหันมา 
ทำงานเปนแอรโฮสเตส ที่สายการบิน 
Qantas  เพ่ือจะเก็บเก่ียวประสบการณ 
การเดินทางใหมากที่สุด เธอบอกวา 
รูตัวดีวา หลังจากนี้คงตองกลับมาดูแล 
ธุรกิจของครอบครัว

"เพราะถึงจุดผกผันของชีวิต ที่ 
คุณพอปวย และตองบินกลับมาดูแล 
คุณแมคนเดียวคงดูแลธุรกิจไมไหว 
จึงทำให ปอย ตัดสินใจกลับมาทำงาน 
เต็มตัว แมวา ธุรกิจที่บานจะอยูมา 
นานหลายสิบป และเปนเจาแรกๆ 
ของรานเครื่องเขียนในจังหวัด แตก็ 
มองเห็นชองทางที ่จะพัฒนาธุรกิจนี ้ 
ใหเติบโตได "

จองคำ โฉมใหม่
จากธุรกิจอาคารพาณิชยดั ้งเดิม 

ชื่อ รานจองคำพาณิชย เธอเปลี่ยน 
ช่ือใหม พรอมท้ังจดทะเบียนเปนบริษัท 
จำกัด ชื่อ บริษัท จองคำ จำกัด (จอง 
คำ เปนภาษาไทยใหญ แปลวา วัดสีทอง 
และเปนชื่อตำบลที่ธุรกิจของเธอตั้งอยู)  
และลงทุนเกือบ 50 ลานบาทเพื่อปรับ 
โฉมอาคารที่ตั้งธุรกิจ จนกลายเปน 
landmark แหงใหม ของเมืองแมฮองสอน 
ท่ีเปนอาคารทรงลานนาประยุกต เนน 
โทนสีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ เน่ืองจาก 
ทำเลที่ตั้งอยูใกลวัดพระธาตุดอยกองมู 

ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญแหง
หนึ่งของแมฮองสอน นอกจากที่นี่จะ 
เปนออฟฟศที่สวยสงา เปนจุดดึงดูด 
นักทองเที่ยวแลว ที่นี่ยังเปนที่พักของ 
ครอบครัวอีกดวย

รุกตลาดการศึกษา 
เต็มตัว

เธอบอกวาสมัยคุณพอคุณแม 
คูแขง ในตลาดยังนอย ก็นั่งรอลูกคา 
ได แตยุคปจจุบัน เริ่มมีธุรกิจใหมๆ 
เกิดข้ึน จะอยูน่ิงไมได ตองสรางทีมขาย 
หาตลาดใหม ใชกลยุทธการรุกคืบหา 
ลูกคาที่อยูในที่หางไกล  ไดแกโรงเรียน 
ท่ีอยูตางอำเภอ ในชนบท รวมถึง อบต. 
ในเขตที่อยูหางไกล และเราตองการ 

ขยายฐานลูกคาใหม และอำนวยความ 
สะดวกลูกคาที่เดินทางมาลำบาก

"ผลตอบรับที่ไดดีมาก และการ 
รุกไปพบลูกคา ทำใหไดรับรูความตองการ 
ของลูกคา จึงเปนที่มาของการขยาย 
ไลนสินคา ที่ตอบสนองความตองการ 
ทางการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุม 
ทุกประเภทของการเรียนรู อันที่จริง 
การทำการคาในแมฮองสอนคอนขาง
ยากด วยกล ุ มเป าหมายท ี ่ม ีจำก ัด 
ทามกลางการแขงขันที่เพิ่มขึ้น เพราะ 
เปนเมืองเล็ก ผูที่เขามาสวนใหญเปน 
ขาราชการ แตขอดีคือ คาครองชีพ 
ไมสูง หากมีการเปดการคาชายแดน 
ที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็จะยิ่งทำใหการ 
ขยายธุรกิจดียิ่งขึ้น"

ร

ชนเขต บุญญขันธ์
ประธาน YEC สาวเก่ง
แห่งเมืองสามหมอก
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การสร้าง 
ความได้เปรียบ 
ทางธุรกิจ
ด้วย Service mind

สิ่งหนึ่งในธุรกิจ ที่คุณปอย เนน 
เปนพิเศษ คือ เรื่อง Service mind 
ที่ทีมขายทุกคนตองมี พนักงานทุกคน 
ตองใหบริการลูกคาดวยใจ การไปพบ 
ลูกคาแมจะหางไกล ก็ใหถือเปนการ 
ไปเยี่ยมเยียน สรางความสนิทสนม 
สรางความสัมพันธอันดี ฉันพี่นอง 
แทนที่จะเนนเรื่องธุรกิจเพียงอยางเดียว 

ดวยแนวคิด และกลยุทธในการบริหาร 
ธุรกิจของสาวแกรงคนน้ี ไมนาแปลกใจ 
วา ทำไมเธอจึงทำยอดขายไดมากกวา 
ในอดีตสูงเพิ่มขึ้น60-70%

การก้าวสู่ 
ตำแหน่งประธาน YEC 
แม่ฮ่องสอน

เดิมคุณปอย รับตำแหนงเปน 
กรรมการหอการคาจังหวัดแมฮองสอน 
จากการเข าประช ุมหอการค าไทย 
ประจำปเมื่อป 2556 ที่จังหวัดตรัง 
จึงไดรับรูเรื่องโครงการ YEC จึงเห็น 
วา เปนประโยชนมากกับจังหวัด จึง 
นำแนวคิดมาประชุมภายในจังหวัด 
เนื่องจากบุตรหลานนักธุรกิจสวนใหญ 

ถูกสงไปเรียนตางถ่ิน หากกลับมาสืบทอด 
ธุรกิจในจังหวัดนาจะเกิดประโยชนจึง 
เกิดการรวมกลุมผูประกอบการรุนใหม 
เริ่มแรกมีเพียง 25 คน โดยคุณปอย ได 
รับการเลือกตั ้งเปนประธานคนแรก 
ของ YEC แมฮองสอน

"ภารกิจหลัก จะพยายามเขารวม 
กับทุกกิจกรรมของ YEC Thailand 
เพ่ือรวบรวมขอมูล ความรู มาถายทอด 
ให สมาช ิกเพ ื ่อสน ับสน ุนการสร าง 
เครือขายทางธุรกิจของนักธุรกิจรุ น 
ใหม และยังชวยใหเกิดการ business 
matching ระหวางกัน และตอนนี้เรา 
ไดขยายกลุมเพ่ือคนหานองๆ รายใหมๆ  
ที่อยูตางอำเภอมากขึ้น นอกจากนี้ยัง 
จะมีการรวมกันทำประโยชนใหแก 
สังคมที่เราอยูอีกดวย" 

ดูแลสังคม ศาสนา 
และชุมชนท้องถิ่น 
ภารกิจหลักชาว YEC
แม่ฮ่องสอน

เน ื ่ องจากช ุมชนท องถ ิ ่นของ 
แมฮองสอน มีลักษณะเฉพาะ มีความ 
unique เพราะไดรับอิทธิพลจากชาว 
ไทยใหญ ภาษาที่ใช ก็มีภาษาไทยใหญ 
ดวยความที่เขาใจอัตลักษณของจังหวัด 
จึงพยายามที่จะอนุรักษไว โดยเริ่ม 

จากคนใกลตัว และขยายวงกวางมาก 
ขึ้น อาทิ ทุกวันสำคัญ ทางศาสนา ก็ 
จะชวนกันไปวัด หรือไปสถานปฏิบัติ 
ธรรม

"เมื่อหมดหนา High season ก็ 
จะรวมกลุมกันไปปฏิบัติธรรม โดย 
สวนตัว ปอย เปนอาจารยพิเศษดวย 
ก็จะออกไปเย่ียมเยียน จัด Family trip 
รวมกับสมาชิก ไปเยี่ยมโรงเรียนในถิ่น 
ทุรกันดาร สอนหนังสือ เปนโครงการ 
ที่จะชวยเหลือ “โรงเรียน 2 แผนดิน” 
ซึ่งอยูระหวางชายแดนไทย และพมา 
และ “โครงการ YEC ทำดีเพื่อนอง” 
ซึ่งเปนกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้น เพราะ 
มองเรื ่องการศึกษาเปนเร ื ่องสำคัญ 
ตอการพัฒนาเมือง ชีวิตความเปนอยู"

ความในใจกับ YEC
"โครงการ YEC เปนโครงการที่ 

ดีมาก ดีใจท่ีมีโครงการน้ีเกิดข้ึน นอกจาก 
จะชวยกระชับความสัมพันธนักธุรกิจ
รุนใหมภายในจังหวัดแลว ยังขยาย 
ออกไปทั่วประเทศ และอยากจะให 
ขยายตอไปถึงระดับสากล เพราะลูก 
หลานนักธ ุรก ิจหลายคนไปเร ียนใน 
ตางจังหวัด และตางประเทศ ยากที่ 
จะประสานกัน แตโครงการนี้เปนจุด 
เริ่มตนของความสัมพันธใกลชิด ไดคุย 
ภาษาธุรกิจดวยกัน ไดสนิทสนมรักใคร 
รวมมือกัน ในกลุมนักธุรกิจรุนเดียว 
กัน นับเปนโครงการที่ดีมาก" …กลาว 
ท้ิงทายโดย ประธานสาวแกรง คุณปอย 
นักบุกเบิกเพื ่อการศึกษาแหงเมือง 
สามหมอก

68

YEC UPDATE





เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2557 หอการคาไทย ได 
จ ั ด ง านมอบประกาศ 

เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดน หอการคา 
ไทย ประจำป 2557 และ มอบ 
ประกาศเกียรติคุณโครงการลดความ 
เหล ื ่อมล ้ำของการกระจายรายได  
(โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน และ 
โครงการ 1 ไร 1 แสน)  หอการคาไทย 
ประจำป 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล 
นายเลิศ ปารค กรุงเทพฯ ภายใต 
หัวขอ “เดินหนาสรางความดี  ดวย 
วิถีพอเพียง”  มุงเนนการปลูกฝงความดี 
แกภาคธุรกิจและใหนำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงนำไปปรับใชในการดำเนินธุรกิจ 

ม
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หอการค้าไทยมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
ของการกระจายรายได้ หอการค้าไทย

        “เดินหน้าสร้างความดี
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เพ่ือจะชวยสรางมาตรฐานความรับผิดชอบ 
ตอสังคมใหกับภาคธุรกิจสามารถเติบ
ไดอยางอยางยั่งยืน 

นายอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 
การคาแหงประเทศไทย กลาวว า 
จรรยาบรรณและความร ับผ ิดชอบ  
คือประเด็นสำคัญ  ที่ไดกลายมาเปน 
มาตรฐานและความคาดหวังของสังคม  
ที่มีตอการดำเนินงานขององคกรธุรกิจ  
หากภาคธ ุรก ิจซ ึ ่ ง เป นพล ังในการ 
ข ับ เคล ื ่ อนการพ ัฒนาประ เทศม ี 
จรรยาบรรณ  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
โดยมีการดูแลผูที ่มีสวนเกี ่ยวของกับ 
ธ ุรก ิจอย าง เป นธรรม  ตลอดท ั ้ ง 

และ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการลดความเหลื่อมล้ำ
ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ

ด้วยวิถีพอเพียง”
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ประกาศเกียรติคุณ 
โครงการลดความ 
เหล่ือมล้ำ หอการค้าไทย 
ประจำปี 2557 

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุมที่ 1 หอการคาจังหวัด 

จำนวน 5 หอการคาจังหวัดซึ่งเปน 
หอการคาจังหวัดท่ีมีการดำเนินนโยบาย 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ตั้งแตป 2553 
เปนตนมา พรอมทั้งมีความพรอมใน 
ชวยเหลือและสนับสนุนเกษตรในดาน
ตางๆ เชน เงินทุนและองคความรู 
ประกอบดวย

1.หอการคาจังหวัดขอนแกน 
2.หอการคาจังหวัดอุตรดิตถ  
3.หอการคาจังหวัดกระบี่
4.หอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
5.หอการคาจังหวัดพังงา

กลุมที่ 2 บุคคล ซึ่งเปนบุคคลที่ 
มีสวนรวมในการขับเคลื ่อนโครงการ 
รวมกับหอการคาไทย ตั้งแต ป2553 

กระบวนการตั้งแตตนน้ำจนถึงปลาย
น้ำ  เพื่อชวยเสริมสรางความเชื่อมั่น  
และความศรัทธาที ่มีตอธุรกิจใหเกิด 
การเติบโตรวมกันอยางยั ่งยืน  และ 
เ ก ิ ดประ โยชน  ต  อส ั งคมโดยรวม   
หอการคาไทย  และหอการคาจังหวัด 
ทั่วประเทศ  จึงไดทำการสงเสริมให 
สมาชิกผ ู ประกอบการ  ทั ้งองค กร 
ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดยอม  
ประกอบธุรกิจ  อยางมีจรรยาบรรณ   
โดยจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณ 
จรรยาบรรณดีเดน  มาต้ังแตป 2546  
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  เปนระยะ 
เวลาถึง 12 ป  อีกท้ังยังปลูกฝงนักธุรกิจ 
รุนใหม  ใหมีจริยธรรมและจิตสำนึก 
ในการเปนผูประกอบการที่ดี  มีการ 
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเปนพื้นฐานในดำเนินชีวิตและการ
บริหารจัดการธุรกิจ  ใหกาวหนาไปได 
อยางมั่นคงและยั่งยืน   หอการคาไทย 
ปรารถนาท ี ่จะเห ็นผ ู ประกอบการ 
ทั ่วประเทศรวมกันสรางคานิยมการ 
ประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ   
และมีความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูการ
เปนสังคมสุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
อันจะนำมาซึ ่งความผาสุกของคนใน 
ชาติ

องค์กรที่ได้รับประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณ 
ดีเด่น หอการค้าไทย 
ประจำปี 2557 จำนวน 7 
ราย  ประกอบดวย 

องค์กรขนาดใหญ่
1.บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด
2.บริษัท ไทย วี.พี.คอรปอเรชั่น จำกัด
3.บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด
4.บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรช่ัน จำกัด
5.บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด

องค์กรขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
1.บริษัท บานสวยกรุป (สุราษฎรธานี) 
จำกัด
2.บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด
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กลุมที่ 2 หอการคาจังหวัด เปน 
หอการคาจังหวัดที่ความเขมแข็งในการ 
ชวยเหลือและสงเสร ิมอาชีพใหก ับ 
ชุมชนในพื้นจังหวัดของตนเอง

1.หอการค าจ ังหว ัดอ างทอง   
จัดทำโครงการ ผลิตส ินค าเกษตร 
นวัตกรรมเศรษฐกิจเช ิงสร างสรรค 
จังหวัดอางทอง

2.หอการคาจังหวัดยะลา  จัดทำ 
โครงการไบโอดีเซลชุมชน

3.หอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จัดทำโครงการสงเสร ิมกลุ มผ ู ผล ิต 
ขนมเปยะสูตรโบราณชุมชนหลังศาล 
(โกชัยปากพนัง-เฮงฮกกี่)

กลุมที่ 3 BEST PRACTICE 
ภาคธุรกิจขนาดใหญ ที่มีการกำหนด 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
รวมถ ึง เป นต นแบบในการดำเน ิน 
นโยบายใหก ับธ ุรก ิจขนาดเล็กและ 
กลางตอไป

1.โรงสีสมเด็จทวีผล และ โรงงาน 
น้ำตาลมิตรผล (กาฬสินธุ) จัดทำ 
โครงการสมเด็จทวีผล เพิ่มผลผลิต 
(ขาว)

จนถึงปจจุบัน และไดเสียสละทั้งเวลา 
แรงกายแรงใจ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
ขับเคลื่อนโครงการ 1 ไร 1 แสน จน 
มีผลงานเปนที่ประจักษตอสาธารณชน 
อีกทั้งยังทำเปนโยชนตอพี่นองเกษตร
กรในประเทศไทยใหมีความเปนอยูที ่
ดีขึ้น คือ อาจารยเสถียร ทองสวัสดิ์ 

โครงการ 1 บริษัท ดูแล 
1 ชุมชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุมที่ 1 ภาคเอกชน  ซึ่งเปน 
บริษัทเอกชนที ่มีความมุ งมั ่นในการ 
ช วยเหล ือและสน ับสน ุนให ช ุมชน 
สามารถสรางรายไดเอง เพื่อยกระดับ 
ความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น

1.บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร 
ไพรส จำกัด จัดทำโครงการเด็กดีมีที่ 
เรียน

2.บริษ ัท จัดการและพัฒนา 
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(มหาชน) จัดทำโครงการปรับปรุงและ 
อบรมระบบประปาชุมชน

3.บริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด 
จัดทำโครงการผลิตมะขามแชอิ่มจาก
มะขามยักษ

2.บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จำกัด (บริษัทในเครือไทยโตชิบา) จัดทำ 
โครงการ 1)กองทุน CSR 2) โครงการ
ECO Industrial Complex การพัฒนา 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 3) โครงการสงเสริม 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 4) โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 
5) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย

3.บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) จัดทำโครงการรับซ้ือน้ำมันพืช 
ใชแลวเพื่อผลิตไบโอดีเซล

4.เอสซีจี จัดทำโครงการพลัง 
ปญญา

5.บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด 
(มหาชน) จัดทำโครงการสนับสนุนการ 
ผลิตพริกแหงคุณภาพดี

6.มูลนิธิสัมมาชีพ จัดทำโครงการ 
ปรับกระบวนทัศนพื้นที่กับการทำเกษตร 
อินทรีย
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