










 เศรษฐกิจไทยป 2558 คาดการณปรับตัวดีขึ้น แตยังคงตองระวังปจจัยเสี่ยงหลายประการ ไมวาจะเปน 
ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ ภาวะหนี้ครัวเรือนอยูในระดับสูง ตนทุนการผลิต และคา 
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ฉบับนี้ไดนำเรื่องบทสรุปเศรษฐกิจป 2558 
มาเปน Special report พรอมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ 
ไดใหคำพยากรณเศรษฐกิจไทย บนความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ไวอยางนาสนใจในคอลัมน Economic Review 

คอลัมน People ฉบับนี้ Thailand Economic & Business Review ไดรับเกียรติจาก คุณยุทธชัย จรณะจิตต 
CEO ผูขับเคลื่อน อิตัลไทย กรุปเขาสูปที่ 60 ตอดวยการติดตามการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจในตลาด ASEAN 
แบบเจาะลึก โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “โอกาสการเชื่อมโยง 
เครือขายการผลิต การคา และการลงทุน ระหวางอินเดียกับไทย และภูมิภาคอาเซียน” และ China focus กับเรื่อง 
“หมูบานศิวิไลซ ฮวาชีชุน”โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เวียดนาม กับการเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสแหงใหมของเอเชีย” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
ฉบับนี้คอลัมน SMEs Competitiveness กับธุรกิจ Convenience Store ไทยในคุนหมิง “กินรี” โดยคุณสุปญญดา 
สุนทรนนธ และ คอลัมน Family Business พบกับทายาทธุรกิจ ศรีไทยซุปเปอรแวร ดร.การันย อังอุบลกุล และ 
อาจารยที่รูลึกกับศาสตรธุรกิจครอบครัว และชวยแกปญหาธุรกิจครอบครัวไทยมาหลายรอยครอบครัว ผศ. 
ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รวมนำเสนอเรื่อง “เถาแกกับมืออาชีพ ทำอยางไรถึงเปนเนื้อเดียวกัน” และ YEC Update 
พบกับประธาน YEC จังหวัดกาญจนบุรี คุณอานุภาพ ลอวงศงาม ประธาน YEC @Kan พรอมกับ 
คณาจารยจากคณะนิติศาสตร ที่มารวมใหความรูทางกฏหมาย ผศ.ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง และ ผศ.ดร. 
สมชาย รัตนซื่อสกุล 

ฉบับนี้ครบเครื่องทั้งบทวิเคราะห ขอมูลของสถานการณเศรษฐกิจป 2558 ความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นกับ 
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภูมิภาค และกลุมธุรกิจที่กำลังเปนดาวเดน ดาวรวง พรอมกับบทสัมภาษณกรณีศึกษา 
มากมาย ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทานคะ ติดตาม 
สถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thai-
land Economic and Business Review 
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แนวทางและมาตรการแนวทางและมาตรการ
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สุปญญดา สุนทรนนธสุปญญดา สุนทรนนธ
เผยความสำเร็จ “กินรี” Thai Convenience Store

หนึ่งเดียวในคุนหมิง

ดร.การัณย อังอุบลกุลดร.การัณย อังอุบลกุล
สายเลือดนักบริหารเจนใหม

แหงศรีไทยซุปเปอรแวร

อานุภาพ ลอวงศงามอานุภาพ ลอวงศงาม
ประธาน YEC @ KAN คนแรก

สงมอบตำแหนงสูคนใหม
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ยุทธชัย จรณะจิตตยุทธชัย จรณะจิตต
กรรมการผูจัดการ อิตัลไทย กรุป
CEO ผูขับเคลื่อน
อิตัลไทย กรุป สูปที่ 60

เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทย
บนความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก

แนวทางและมาตรการแนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

12

ผมชอบคิดอะไรที่ไมเหมือนใคร ผมจบเศรษฐศาสตร
ไดมาทำโรงแรม ทำ service ก็ตองทำใหพิเศษ ล้ำ
กวาคนอื่น แมแตในสายงานอื่น ผมจะพยายามทำ
ใหเราล้ำ และเปน Competitiveness แมแตธุรกิจ
หลักกลุม Construction equipment ผมจะทำ

ใหมี Emotion มากขึ้น

หลักบริหารทรัพยากรมนุษย
แบบใชหลัก 4 ใจ

เปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่ถูกนำมาใชเปนตามหลักธรรมชาติ

คือการเรียนรูธรรมชาติ
ของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานไดเปน

อยางดีและมีประสิทธิภาพ

ผูประกอบการไทยควรให
ความสำคัญกับเรื่องของอัตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยดูจากธนาคาร
แหงประเทศไทยในฐานะผูดูแลคาเงิน

ตองระวังมาตรการ QE

ประโยชนของ
Inbound marketing นั้น

ไมเพียงแตใชกับเทคนิคทางการตลาด
แตเทคนิคนี้สามารถมาปรับ

ใชกับ HR ไดอีกดวย

คสช. ไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดย กนพ.

ไดตกลงศึกษา 5 พื้นที่ ใหแลวเสร็จ
ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2557

ฮวาซีชุนเปนหมูบานที่ใชหลักการตาม
ระบอบคอมมิวนิสตในอุดมคติของทานประธาน

เหมา เจอตงเปนพื้นฐาน ซึ่งตองการพัฒนา
สังคมในชนบทของจีนใหเปน “หมูบานสังคมนิยม
สมัยใหม” ที่แบงปนและใชทรัพยากรในชุมชน

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
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เถาแกกับมืออาชีพเถาแกกับมืออาชีพ
ทำอยางไรถึงเปนเนื้อเดียวกัน

หมูบานศิวิไลซหมูบานศิวิไลซ
ฮวาซีชุน

ยุคนี้ยุคนี้
ไมเพียงแต Inbound Marketing
แตตอง Inbound HR



ในปี 2558
จำนวน 1,255 ตัวอย่าง (ทั่วประเทศ) วันที่สำรวจ 1-7 ก.พ. 2558

วันวาเลนไทน์

อายุ

สถานะ

ภูมิภาค

การศึกษา

รายได้

50.2

ต่ำกว่า 15 ปี
3.9%

15-18 ปี
15.2%

19-22 ปี
23%

23-29 ปี
14.3%

30-39 ปี
14%

40-49 ปี
11.5%

50 ปี
18.1%

ประถม
1.5% มัธยมต้น

13.5%

มัธยมปลาย
26.7%ปริญญาตรี

51.5%

สูงกว่าปริญญาตรี
4.6%

น้อยกว่า 2,000 บาท
0.7%

2,000-3,000 บาท
12.3%

3,001-4,000 บาท
2.6%

4,001-5,000 บาท
3.9%

5,001-10,000 บาท
28.1%

10,001-20,000 บาท
32%

20,001-30,000 บาท
11.3%

มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
1.8%

40,001-50,000 บาท
2%30,001-40,000 บาท

5.3%

หย่า/หม้าย
8.2%

สมรส
40.6%

โสด
51.2%

กทม. และ ปริมณฑล
19.2%

อื่นๆ
2.1%

49.8

ตะวันออกเฉียงเหนือ
32.7%

กลาง
18.7%

เหนือ
17.3%

ใต้
12.1%
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กรรมการผู้จัดการ อิตัลไทย กรุ๊ป

ยุทธชัย
จรณะจิตต์
CEO ผู้ขับเคลื่อน อิตัลไทย กรุ๊ป สู่ปีที่ 60

ย
ยังมีคนจำนวนมาก ที่อาจ 
เข าใจคลาดเคล ื ่อนว า 
“อิตัลไทย กรุป” กับ 

“อิตาเลี่ยนไทย” เปนบริษัทเดียวกัน 
จริงๆ บางสวนถูก และบางสวนผิด 
อยางสิ้นเชิง เพราะทั้งสองบริษัทม ี
เจาของคนเดียวกัน แตมี Core Busi-
ness ที่แตกตางกัน และผูบริหารยัง 

เปนคนละคนกันอีกดวย ดังน้ัน People 
บุคคลเดนประจำฉบับนี้ จึงขอเจาะ 
อิตัลไทย กรุป (Italthai Group) ธุรกิจ 
Trader และ Service provider ภายใต 
การนำของ นักธุรกิจรุนใหมไฟแรง คุณ 
ยุทธชัย จรณะจิตต CEO ผูเปนทายาท 
หลานตาของ คุณหมอชัยยุทธ กรรณสูต 
ปจจุบันเปนผูสืบทอดกลุมธุรกิจ อิตัลไทย 
ที่มีรากฐานธุรกิจบน 2 กลุมหลัก ไดแก 
Construction Industry & Engi-
neering คือ กลุมธุรกิจจัดจำหนาย 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก – ธุรกิจ 
ระบบไฟฟาและพลังงาน และ กลุม 
Hospitality Retail & Real Estate 
ซึ่งภายใตรากฐานธุรกิจทั้งสองดาน มี 
บริษัทในกลุมยอย 4 กลุมบริษัท ซึ่งมี 

ผลประกอบการป 57 กวาหม่ืนลานบาท 
และตั้งเปาจะเติบโตเปน 20,000 ลาน 
บาทภายใน 5 ปขางหนา ดวยวิสัยทัศน 
Aspire to be regional / Focus / 
Competitive เตรียมตัวจัดงานฉลอง 
ใหญ เพื่อฉลองการครบรอบ 60 ป 
ของกลุมอิตัลไทย ในวันที่ 28 เมษานี้ 
กับ theme FUTURE FORWARD

ทำความรู้จัก CEO 
หนุ่มไฟแรง 

คุณยุทธชัย จรณะจิตต เปนบุตรชาย 
คนเดียว ของคุณอดิศร และคุณนิจพร 
จรณะจิตต บุตรสาวคนโตของคุณหมอ 

ชัยยุทธ กรรณสูต ผูกอต้ังกลุมอิตัลไทย 
และผูบุกเบิกโรงแรม 5 ดาวท่ีมีช่ือเสียง 
ไปทั่วโลก คือ โรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ล และเจาของแบรนด อมารี 
โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีมากที่สุด 
ในประเทศไทย คุณยุทธชัยถือเปน 
ทายาทรุนที่ 3 ที่ไปเติบโตและเรียนใน 
ตางประเทศจนจบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี สาขา Economics ที่ 
Hamilton College New York, USA 
เคยผานงานเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
ภาษี ที่บริษัท KPMG ภูมิไชย จำกัด 
มีความเชี ่ยวชาญทางดานการปรับ 
โครงสรางธุรกิจ และการควบรวม 

เน่ืองจากคุณพ่อ คุณอดิศร จรณะจิตต์ อดีตประธาน 
กลุ่มอิตัลไทย ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก เมื่อ 
10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมในฐานะลูกชายคนเดียว 
ต้องรับภาระหน้าที่ต่างๆ แทนคุณพ่อซึ่งมีธุรกิจที่ 
ต้องดูแลในฐานะกรรมการของบริษัท ในกลุ่ม 
อิตัลไทยนับสิบบริษัท ตั้งแต่ผมอายุ 24 ปี
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ผานมา คุณยุทธชัยดำรงตำแหนงใน 
ฐานะกรรมการผ ู จ ัดการของหลาย 
ธุรกิจภายใตบริษัทอิตัลไทย กรุป และ 

ยังดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการและ 
ผู ถือหุ นของบริษัทในเครืออิตัลไทย 
อีกดวย ภารกิจหลักที่ทำ คือ ดูแล 
และรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนา
ธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผน
กลยุทธในกลุมตลาดผูบริโภค (อาหาร 
เคร่ืองด่ืม และการขายปลีก) กลุมตลาด 
อุตสาหกรรม (บริษัทในภาคอุตสาหกรรม 
และพลังงาน) ธุรกิจบริการ (โรงแรม 
และที ่พักอาศัยประเภทเซอรว ิส 
อพารทเมนท) และภาคอสังหาริมทรัพย 
(คอนโดมิเนี่ยมเพื่อขาย)

“เนื่องจากคุณพอ คุณอดิศร 
จรณะจิตต อดีตประธานกลุมอิตัลไทย 
ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก เมื่อ 10 
ปที่ผานมา ทำใหผมในฐานะลูกชาย 
คนเดียว ตองรับภาระหนาที่ตางๆ 
แทนคุณพอซึ ่งมีธ ุรกิจที ่ต องดูแลใน 
ฐานะกรรมการของบริษัท ในกลุม 
อิตัลไทยนับสิบบริษัท ตั้งแตผมอายุ 
24 ป” 

แยกแยะความแตกต่าง
ระหว่าง Italthai 
Group และ Italian-
Thai Development

“แมวาธุรกิจของ ItaIthai และ 
Italian-Thai จะดูคลายกัน แตความ 
เปนจริงแตกตางกันสิ ้นเชิงเพราะ 

Italian-Thai คือกลุมธุรกิจกอสราง 

ขนาดใหญ ภายใตการนำของคุณเปรมชัย 
กรรณสูต สวนบริษัท อิตัลไทย เนน 
ธุรกิจที่เปน Diversify Group เปน 
บริษัทที่เกิดกอน Italian-Thai กอตั้ง 
โดยคุณตา คือ คุณหมอชัยยุทธ 
กรรณสูต โดยแรกเริ่มใชชื่อ บริษัท 
อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเปน 
บริษัทแรกของ Italthai Group ซึ่ง 
เมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้ ไดมีการจัดกลุม 
ธุรกิจใหม ภายใตช่ือ ITALTHAI GROUP 
และในปนี้ อิตัลไทย จะฉลองครบรอบ 
60 ป” 

เปิดโครงสร้างธุรกิจ 
Italthai GROUP

ดวยประสบการณและความ 
ชำนาญท่ีส่ังสมมา จึงทำให คุณยุทธชัย 
มองภาพธุรกิจของกลุ มไดอยางทะลุ 
ปรุโปรง จนสามารถจัดโครงสรางทาง 
ธุรกิจใหมใหมีความชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบงไดดังนี้

กลุมธุรกิจ ของ Italthai Group 
เกิดขึ้นจากรากฐานธุรกิจ 2 กลุมหลัก 
คือ Construction Industry & Engi-
neering และ Hospitality, Retail 
and Real Estate ภายใต 2 กลุมหลัก 
แยกยอยเปน 4 สายธุรกิจ ไดแก กลุม 

กิจการ และเคยผานงานเปนผูชวย 
กรรมการผูจัดการ บริษัท สระบุรี 
ถานหิน จำกัด กอนจะเขามาสานตอ 
ธุรกิจของครอบครัว ในชวง 7 ปที่ 

ยังดำรงตำแ
ผู ถือหุ นขอ
อีกดวย ภ
และรับผิดช
ธุรกิจโดยเฉ
กลยุทธในก
เคร่ืองด่ืม แ
อุตสาหกรรม
และพลังงา
และที ่พ ัก
อพารทเมนท
(คอนโดมิเนี

“เนื่อ
จรณะจิตต 
ประสบอุบัติ
ปที่ผานมา 
คนเดียว 
แทนคุณพ
ฐานะกรรม
อิตัลไทยนับ
24 ป” 

แยกแย
ระหว่าง
Group
Thai D

ผมชอบคิดอะไรท่ีไม่เหมือนใคร ผมจบเศรษฐศาสตร์ 
ได้มาทำโรงแรม ทำ service ก็ต้องทำให้พิเศษ ล้ำ 
กว่าคนอื่น แม้แต่ในสายงานอื่น ผมจะพยายามทำ 
ให้เราล้ำ และเป็น Competitiveness แม้แต่ธุรกิจ 
หลักกลุ่ม Construction equipment ผมจะทำ 
ให้มี Emotion มากขึ้น
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Construction Industry & Engineering
1. Construction equip-

ment distribution and service 
บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด หรือ ITI – 
Italthai Industrial เปนธุรกิจที่รับ 
สืบทอด โดยคุณยุทธชัย รับหนาที่เปน 
CEO ครั้งแรกที่รับตำแหนงยังคิดวา 
ธุรกิจนี้คงอยูไดไมนาน แตผิดคาด 
ถึงแมการแขงขันสูง แต ITI สามารถ 
ครอง Market share ไดในอันดับ 4-5 
ของตลาดในประเทศ และยังคงม ี

อนาคตไปไดอีกยาวไกล สินคาที ่
จัดจำหนายเปนแบรนดเครื่องจักรหนัก 
ชั้นนำ อาทิ VOLVO SDLG TADANO 
เปนตน ถึงแมธุรกิจจะประสบความ 
สำเร็จในเบื้องตน แตบริษัทนี้ยังคงไม 
หยุดพัฒนา โดยเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา 
มีการโหมขยายสาขาใหบริการเพื่อให
ครอบคลุมทั่วประเทศและ พัฒนา 
ดาน Network บุคลากร และการ 
บริการ ไปพรอมกัน

2. Construction & Engi-
neering บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทย 
วิศวกรรม จำกัด หรือ ITE - Italthai 
Engineering ผูเชี่ยวชาญดานงาน 
วิศวกรรมระบบไฟฟา เครื่องกล และ 
สิ่งแวดลอม เนนธุรกิจดาน Renewal 
energy พลังงานทดแทน จากแรงลม 
Wind Turbine และพลังแสงอาทิตย 
Solar cell ใหลูกคา ECCO และทำ 
โรงบำบัดน้ำเสีย ใหดาวน เคมิคอล 
เปนตน หลักๆ เนนงานไฟฟา งาน 
ระบบ จากที่บริหารงานมาแลว 3 ป 
คอนขางประสบความสำเร็จ หลังจาก 
ที่คุณยุทธชัย ไดเขามาบริหารงาน จึง 
มีการขยายงานจากธุรกิจเดิมที่ฝงอยู 
ใน ITI ก็แยกสายงานออกมา และ 
ทำให focus มากข้ึน ยอดขายปจจุบัน 
ตอปถึง 3,000 – 4,000 ลานบาท ซึ่ง 

2 บริษัทนี้ ทำรายไดหลักใหแกกลุม 
Italthai

กลุม Hospitality, Retail and 
Real Estate

3. Hospitality & Real Estate 
ประกอบดวยกลุมโรงแรมอมารี ระดับ 
4 ดาว ที่มีเครือขายขยายครอบคลุม 
ท่ัวประเทศซ่ึงลาสุด คุณยุทธชัย ไดปรับ 
กลยุทธทางธุรกิจ ดวยการ Rebrand 
ใหม โดยมีการบริหารงานโดย Onyx 
Hospitality ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในกลุม 
อิตัลไทย โดย Onyx จะเปนกลุมธุรกิจ 
ที่รับบริหารโรงแรม ใหกับโรงแรมทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน 
กวา 51 แหง และนอกจากบริหาร 
โรงแรมใหกับ อมารีแลว Onyx ยัง 
บริหาร OZO ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 3 
ดาวครึ่งและ Shama ซึ่งเปนธุรกิจ 
Service apartment ที่ซื้อมาจาก 
ฮองกง (HK base brand) เนนตลาด 
โซน North Asia กลุมหลักอยูใน 
ฮองกงและจีน และสรางแบรนด 
โรงแรม อมารี (Amari) และ Amari 
Residence ใหเปน Mix use 
ประกอบดวยโรงแรม และ residence 
for sale และงานในกลุมนี้เปนงาน 
ที่คุณยุทธชัยบอกวา เปนงานแรกที่ 
เขาไปจับ และรูสึกถนัดมากที่สุดกวา 
ธุรกิจอื่นในกลุม โดยเมื่อ 6 ปที่ 
ผานมาได recruit CEO ใหมชื่อ 
Mr.Peter Henley จาก Raffles 
Hotel มาชวยฟอรมทีม วางแผน 
ธุรกิจ 10 ป ใหกับกลุมโรงแรมอมารี 
จนทำใหเกิดปรากฏการณทางธุรกิจ 
กาวกระโดด จาก 12 แหง เปน 40 
แหง และตั้งเปาจะขยายเปน 80 แหง 
ในป 2018 – 2020 โดยยังคงเนน 
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว รวมถึง 
Service Apartment ในกลุมประเทศ 
อาเซียน โดยเฉพาะจีนและอินเดีย

Real Estate เปนกลุมเล็กๆ ที่ 
แตกตัวมาจาก Hospitality เนนการ 
สราง Branded Residence ที่ปลุก 

ปนข้ึนมาใหม อาทิ Oriental Residence 
ที่ ถ.วิทยุ ในแนว Mix Use ประกอบ 
ดวยสวนโรงแรมและ Private 
Residence for sale และ Amari 
Residence ที่กทม. หัวหิน และ ภูเก็ต 
ซึ่งเปนเจาแรกที่นำแบรนดคนไทยมา
ทำอยางจริงจัง เปน Hotel Branded 
Residences ที่ตกแตงครบจับตลาด 
กลุม Premium และมี Concept 
แตกตางกันไปตาม Location โดยที่ 
Amari Residences ภูเก็ต ถูกสราง 
ขึ ้นมาเพื ่อตอบโจทยนักลงทุนทั ้งใน 
และตางประเทศดวย Concept ท่ีเปน 
Hotel Investment Product นอกจาก 
นี้ ในกลุมนี้ยังมีศูนยการคา River 
City ซึ่งจะมีการ Rebrand ใหม ให 
เปนศูนยรวมของเกา และงานศิลปะ 
เพื่อรับ AEC โดยจะทำการ Launch 
ภาพลักษณ ใหมของ River City เร็วนี้

4. Restaurant & Retail 
เป นอ ีกกล ุ มธ ุรก ิจภายใต อ ิต ัลไทย 
กรุป ที่เปน Luxury Retail ดำเนิน 
ธุรกิจตัวแทนจำหนายชา TWG เพราะ 
เปนธุรกิจที่ชอบมากเปนพิเศษ คุณ 
ยุทธชัย จึงนำเงินสวนตัวมาลงทุนใน 
การดำเนินธุรกิจ และขณะนี้ยังไมมี 
คูแขงจริง โดยเริ่มธุรกิจจากการเปน 
ตัวแทนจำหนายชา TWG ในรูปแบบ 
Tea Salon & Boutique ซึ่งเปน 
Stand alone มีทั้งจำหนายสินคา 
TWG และในสวนนั่งทานและ Tea 
Boutique ซึ่งเปน Shop ขาย 
สินคาอยางเดียว ที่ศูนยการคาชั้นนำ 
อาทิ สยามพารากอน เอ็มโพเรี่ยม 
เซ็นทรัล ชิดลม และที่ที่สนามบิน 
สุวรรณภูมิ เปนตน กลยุทธทางการ 
ตลาดตอไปจะ เนน whole sale เจาะ 
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กลุมโรงแรม 5 ดาวชั้นนำ ซึ่งเขาไป 
แลวหลายแหง รวมถึงกลุม Manda-
rin Oriental และนอกจากจะเปน 
ตัวแทนจำหนายชาแลว ในกลุมนี้ 
อิตัลไทย ยังนำเขาและจัดจำหนาย 
ไวน พรีเมี่ยม จากทั่วโลก รวมถึง 
น้ำแร เปอรริเอ อีกดวย ซึ่งถือเปน 
บริษัทแรกที่นำเขาและจัดจำหนายไวน 
ในประเทศไทย

“ผมเชื่อวา ธุรกิจชา สามารถ 
เลนไดเยอะ ผสมอาหาร ขนม ได 
หมด และไมมีวันหมดอายุ เก็บได 
นาน สวนที่ประสบความสำเร็จมาก 
คือการขายสินคากลับบาน ชวง 
เทศกาลคริสตมาส ปใหมที่ผานมา 
ขายไดเยอะมาก เพียงวันเดียวขาย 
ไดเกิน 500,000 บาท มั่นใจวา TWG 
จะเปนเบอรหน่ึงในกลุม Luxury Tea 
เราจะขายเปน stand alone เทานั้น 
จะไมเขา supermarket เพื่อไปแขง 
กับกลุม RTD แนนอน สาเหตุที่ชอบ 
งานในกลุมนี้เปนพิเศษ คงเปนเพราะ 
ผมชอบกิน ชอบดื่ม และ Enjoy life”

กลยุทธ์ในการบริหาร 
งานให้ธุรกิจในกลุ่มมี 
ความเจริญเติบโต 

“ผมชอบคิดอะไรที่ไมเหมือนใคร 
ผมจบเศรษฐศาสตร ไดมาทำโรงแรม 
ทำ service ก็ตองทำใหพิเศษ ล้ำกวา 
คนอื่น แมแตในสายงานอื่น ผมจะ 
พยายามทำใหเราล้ำ และมี Com-
petitiveness แมแตธุรกิจหลักกลุม 
Construction equipment ผมจะ 
ทำใหมี Emotion มากขึ้น ไมใชคุยแต 
เรื่องราคาและบอดี้ แตใหคุยกันเรื่อง 
technology มากขึ้น เนนเรื่อง after 
sales service มากขึ้น 

“สวนกลยุทธที่ทำให ธุรกิจเติบโต 
ผมใหความสำคัญกับการ Rebrand 

Repositioning เพ่ือสราง One branded 

company ที่มีสัญลักษณเดียวกัน คือ 
หัวลูกศร ที่นำมาจากชื่อคุณพอ อดิศร 
ที่คนสวนใหญเรียกทานวา “ศร” เปน 
แรงบันดาลใจในการสรางแบรนดอิตัลไทย 
ใหมี vision และ mission ที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีการตั้ง Strategic 
Planning Office ดูแลเรื่องตัวเลข 
ของกลุมธุรกิจ ทุกเดือนทุกกลุม ตอง 
มารายงานคุยเร่ืองทิศทางของการลงทุน 
ปนี้จะตั้งกลุม HR เพื่อพัฒนาคนให 
ทันกับการขยายธุรกิจ ทั้งกลุมปนี้เรา 
นาจะสร ุปยอดขายได ประมาณ 
12,000 – 13,000 ลานบาท และอีก 5 
ปขางหนา ยอดขายนาจะเติบโตเปน 
20,000 ลานบาท”

เฉลิมฉลอง Italthai 
60 ปี ในวันที่ 28 
เมษายน 2558

ปจจุบัน กลุมอิตัลไทย จะครบ 
รอบ 60 ปแหงการกอตั้ง ซึ่งกำหนด 
จะมีการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 
ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ศูนย 
การประชุมแหงชาติ ไบเทค บางนา 
ในรูปแบบของ ITALTHAI EXPO เปน 
การแสดง SHOWCASE ของธุรกิจ 
ทั้งหมดในกลุม โดย theme ของงาน 
คือ Future Forward เปนการมอง 
อนาคตในอีก 60 ปขางหนา การ 
เคารพอดีต เคารพคนที่อยูกับอิตัลไทย 
มา Italthai จะไมเนนวาจะใหญที่สุด 
แตจะอยูในธุรกิจที่ทำดีกวาคนอื่น ใน 
ขอบเขตที่ถนัด จะพยายาม focus ใน 
สิ่งที่ Italthai รูดี และตองสามารถ 
สรางกำไรได

แนวคิด 
และเป้าหมายธุรกิจ

“Star ของกลุมธุรกิจ แนนอน 
คือ ITE ในปที่ 61 จะเตรียมตัวให 
พรอมเพื ่อเขาสู ตลาดทุนภายในไม 

เกิน 3 ป สวนกลุมโรงแรม จะมีการ 
เสริมความแข็งแกรง ใหแกแบรนด 
Amari, Shama และ OZO ซึ่งเปน 
แบรนดโรงแรม 3 ดาว โดยมีเปาหมาย 
ที ่จะขยายใหครอบคลุมมากขึ ้นใน 
การตา โดหฮา มัลดีฟ รวมถึงจีน 
ผมไมไดเนนสเกล แตเนนคุณภาพ ใน 
single location พยายามจะมีบริการ 
ใหมากกวา 2-3 properties เพื่อใช 
Facility บางอยางรวมกัน

“ผมต  อ งกา ร เป  น ธ ุ ร ก ิ จท ี ่ 
Competitive ในประเทศไทย และ 
Aspire to be regional ในอนาคต 
10 ปขางหนาในวัย 46 ป ธุรกิจ 
เปาหมายคงจะเนน M&A (Merger 
& Acquisition) เปนหลักมากกวา 
การปนธุรกิจใหม ในวัย 36 ป Idol 
คือ คุณตา คุณหมอชัยยุทธ กรรณสูต 
และคุณพออดิศร จรณะจิตต ท้ังสองคน 
ทำงานสไตลฝรั่ง สวนคุณตาทำงาน 
สไตลไทย แตคิดแบบฝรั่ง ทำงานกับ 
ฝร่ังมาโดยตลอด วิธีการทำงานสไตล 
ฝรั่งจะมีทิศทางที่ชัดเจน พูดตรง ซึ่ง 
เปนสไตลการทำงานของผม ตัดสินใจ 
เร็ว คิดเร็ว มี back up ดีซายขวา 
ตองคุยกันตลอด ผมไมใช CEO ที่วัน 
ธรรมดา แอบไปตีกอลฟ ผมเปนคน 
ทำงานมาก ใสใจกับคนระดับลาง ไป 
กินขาวกับชาง ไปคุยกับชางที่หงสา 
ทุก 3 เดือน ในฐานะเจาของเราตอง 
ตามใหทัน จางคนท่ีมีศักยภาพสูง ระบบ 
ท่ีสำคัญคือ DISCIPLINE at WORK 
ของ ทุกภาคสวน”

ดวยสายเลือดนักบริหารเต็มตัว 
ตลอดจนวิสัยทัศนที่กวางไกล และ 
ชัดเจน ทำใหมั่นใจไดวา อิตัลไทย 
กรุป ในวัย 60 ป ภายใตการ 
ขับเคลื่อนของ CEO หนุมทานนี้ จะ 
ทำใหเราได เห ็นการเปลี ่ยนแปลง 
และการพัฒนาทางธุรก ิจอยางไม 
หยุดยั้งตอไป
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ขณะที่อาเซียนกำลังผนึก 
กำลังสรางความเปน 
ปกแผนภายในกลุม แต 

อีกฝากฝงยุโรปดูเหมือนจะยังคง 
ยุ งเหยิงฝุ นตลบจากมาตรการพยุง 
เศรษฐกิจ ดวยวิธีการ QE ซึ่งใน 
ระยะยาวดูเหมือนจะไดผล แตใน 
ระยะสั้นยังตองเฝาระวัง ขณะที่ 
อเมริกากำลัง Survive จากเศรษฐกิจ 
ที่เริ่มดีขึ้น ในฐานะที่ทุกประเทศใน 
โลกตองพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน 
ซึ่งหนีไมพันในการรองรับผลกระทบ
ทั้งในแงดี และราย เศรษฐกิจทั้งโลก 
เก่ียวพันกันไปหมด ซ่ึงฉบับน้ี ดร. ธนวรรธน 
มีคำตอบในเรื่องของความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู อันเนื่องมา 
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ในหลายโซน

ความเสี่ยงของโลกที่ 
จะมีผลกับประเทศไทย 
ในหลายมิติ 

1. ความเสี ่ยงนั ้นถือเปนความ 
ทาทายที ่ผ ู นำของไทยตองเผชิญใน 
ขณะน้ี หากเศรษฐกิจโลกไมดี เศรษฐกิจ 
ไทยก็จะฟนตัวลำบากไปดวย หรือ 
ฟนตัวไดนอย การสงออกของไทยจะ 
ยังไมโดดเดน ถึงแมธนาคารแหง 
ประเทศจะคาดการณวา เศรษฐกิจไทย 
จะเติบโตขึ้น 1%  กระทรวงการคลัง 

คาดวา นาขยายได 4% การขนสงทาง 
เรือจะขยายเปน 2.5% แตละแหงก็ 
คาดการณและมองสถานการณแตกตาง 
กัน เพราะปจจัยการแขงขันที่สูงขึ้น 
ถาเศรษฐกิจโลกไมดี แนนอนวา จะ 
สงผลกระทบถึงการทองเที่ยวก็จะฟน
ตัวชา สถานการณน้ำมันราคาถูกลง 

ยางพาราราคาต่ำลง มีผลมาจากเศรษฐกิจ 
โลกทั้งสิ้น

2. ความเสี่ยงจากปลายปที่แลว 
จะเห็นปรากฏการณคาเงินรูเบิลของ 
รัสเซียตกต่ำ และยังคงเปนปญหาตอเน่ือง 
ในปนี้ เพราะรัสเซียยังไมสามารถ 
คลี่คลายปญหาจากยูเครนงายๆ และ 
ปญหาจากการโจมตีคาเงิน จากชวง 
ธันวาคม เมื่อปที่ผานมา ทำใหคาเงิน 
ติดลบ การที่โลกตองเผชิญกับการ 
กอการรายในฝร่ังเศส ในขณะท่ีเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐฯ ยังโตไดเพียง 3% เน่ืองจาก 
โลกม ีป ญหาความเส ี ่ยงหลายด าน 

หลายคนมองความเสี่ยงอยูที่กลุมยุโรป 
ฟนตัวชา เพราะสาเหตุดังตอไปนี้

1. การ Sanction รัสเซีย กรณี 
การแทรกแซงยูเครน

2. ปญหา Quantitative Leas-
ing หรือ QE มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ดวยการผอนคลายเชิงปริมาณ โดย 
การอัดฉีดเงินเขาไปในระบบ เพื่อ 
ประคับประคองเศรษฐกิจในสหรัฐ 
อเมริกา ซึ่งเกิดจากวิกฤติในภาค 

อสังหาริมทรัพย  และสินเช่ือดอยคุณภาพ 
ทำใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวได การ 
นำเงินไปซ้ือตราสารหน้ี เพ่ือทำใหเกิด 
เง ินตราไหลเว ียนในระบบในตลาด 
หลักทรัพยทั่วโลก จำนวนไมต่ำกวา 
1.33 ลานลานดอลลารสหรัฐ  ทำให 
เงินหางายขึ้น เกิดการจางงาน สราง 

รายได ทำใหเกิดเม็ดเงินไหลเขาสู 
ตลาดหลักทรัพย 

3. มาตรการท่ีธนาคารกลางยุโรป 
ECB อัดฉีดเงิน 1.1 ลานลานยูโร 
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในยูโรโซน ตลอด 
ระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต เดือน 
มีนาคม 2558 – กันยายน 2559 
เตรียมใชมาตรการ QE ผานการซื้อ 
พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน เดือนละ 
60,000 ลานยูโร จุดนี้ จะทำใหเกิด 
เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ เงินหา 
งายขึ้น เกิดการจางงาน เกิดเม็ดเงิน 
ในตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เปนมาตรการจากธนาคารกลางของ 
ยุโรปในการปกปองคาเงินในยุโรป

แมจะเปนผลดีในระยะยาว แต 
ในระยะสั้น ยังจะมีการผันผวนเกิดขึ้น 

4. ชวงที่ผาน ECB มีการทำ QE 
เปนระยะจนตองแบกรับภาระพิมพ 
เงินท่ีปรากฏไวในงบดุลถึง 2 ลานลานยูโร 
ก็ไมไดบงบอกวาทำ QE แลวจะ 
ประสบความสำเร็จ ดังเชนตัวอยาง 
ของกรีซที ่ขอรับความชวยเหลือทาง 

เศรษฐกิจไทย
บนความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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การเงินเปนเวลา 7 ปจาก ECB 
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) 240,000 ลานยูโรนั้น กลับไม 
ประสบความสำเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจ 
ของกรีซ จีดีพีหดตัว 25% อัตราวางงาน 
สูง 25.8% มีระบบธนาคารที่ลมเหลว 
จากหนี้ NPL

3. มาตรการ QE ในญี่ปุน ก็อยู 
ในขายพรางตาเชนเดียวกับยุโรป กับ 
การอัดฉีดเม็ดเงินเกือบ 2 ลานลาน 

ดอลลารสหรัฐ ในชวง 2 ปที่ผานมา 
ก็ไมไดชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวในขณะ
ที่คาเงินในยุโรปออนตัวลง แตคาเงิน 
ในเอเชียกลับแข็งคาขึ้น จนเกิดปญหา 
ฟองสบูในทรัพยสินของประเทศในเอเชีย

ดังนั ้นผู ประกอบการไทยควร 
ใหความสำคัญกับเรื่องของอัตราการ 
แลกเปล่ียนเงินตรา โดยดูจากธนาคาร 
แหงประเทศไทยในฐานะผูดูแลคาเงิน 
ตองระวังมาตรการ QE แมวาการ 

ทองเท่ียว การสงออกอาจจะดีข้ึน แต 
เอกชนตองหมั่นดูแลตนทุน และ 
ยอดขาย  อันเนื่องมาจาก เศรษฐกิจที่ 
ฟนตัวชา ผูนำเขาไดประโยชน แต 
ผูสงออกจะเสียประโยชน จากอัตรา 
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งเปนผล 
กระทบและความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นจาก 
ปจจัยความเสี่ยงของโลก ที่ทุกฝาย 
ตองเฝาระวัง และรูเทาทัน
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สถาบันระหวางประเทศ 
เพื่อการคาและการพัฒนา 
(International Insti-

tute for Trade and Development 
หรือ ITD) ไดดำเนินการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
พื้นที่แนวชายแดนของไทย” โดยมี 
วัตถุประสงคหลักเพ่ือเสนอแนะแนวทาง 
และมาตรการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษตามแนวชายแดน และประเมินผล 
กระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งได 
เสนอแนวทางแกปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
แนวชายแดน โดยคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หัวหนา 
โครงการ ไดแก ผศ.ดร.กรกรัณย 
ชีวะตระกุลพงษ) เปนหนวยงานดำเนิน 
การศึกษาวิจัย

ในการน้ี สำนักพัฒนาองคความรู 
สถาบันระหวางประเทศเพื ่อการคา 
และการพัฒนา (ITD) พิจารณาเห็นวา 
เนื้อหาสาระจากการศึกษาดังกลาวนี้
ม ีประโยชนตอหนวยงานทั ้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน จึงไดสรุปเรียบเรียง 
สาระจากรายงานฉบับสมบูรณนำเสนอ 
ในรูปแบบขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Policy Brief) เพื่อประโยชนตอการ 
ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี ่ยวของ
กับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
แนวชายแดน ซึ่งเปนนโยบายสำคัญ 
ของรัฐบาล การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการ 

เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเปนการ 
รวมรวมสถิติและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 
โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนใน 
ตางประเทศเพื่อใชเปนรูปแบบในการ
จัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชาย
แดนของประเทศไทย และการเก็บ 
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งเปนการ 
ลงพื้นที่สำรวจสภาพทางกายภาพของ
พื ้นที ่ที ่มีแผนการสรางเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ และสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนได 
สวนเสีย ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง 
ไดจัดการสัมมนาระดมสมอง 1 คร้ัง โดย 
การศึกษานี้ดำเนินการแลวเสร็จ เมื่อ 
วันที่ 29 กันยายน 2557

รายงานฉบับนี้มี 6 องคประกอบ 
สำคัญ ไดแก (1) บทนำ (2) การ 
วิเคราะหความพรอมและความเหมาะสม 
ของพ้ืนท่ีในการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
(3) การวิเคราะหรูปแบบเขตเศรษฐกิจ 

บริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
(4) การวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5) 
การวิเคราะหประเด็นทางกฎหมายที่
มีตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (6) 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้การ 
นำเสนอจะแบงเปน 3 ตอน ตอเน่ืองกัน  

1. บทนำ 
ปจจุบันประเทศตาง ๆ ในโลกได 

ใหความสำคัญตอการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (Special Economic Zones: 

SEZs) เพื่อเปาหมายในการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดเงิน 
ลงทุนจากตางประเทศ โดยทั่วไปเขต 

เศรษฐกิจพิเศษจะแบงออกเปน 5 
ประเภทหลัก ไดแก

1. เขตการคาเสรี (Free Trade 
Zones)  เปนเขตการคาที่ปลอดภาษี 
และอาจมีการใหบร ิการคลังส ินคา 
การจัดเก็บสินคา และการกระจาย 
สินคา เพื่ออำนวยความสะดวกทาง 
การคา การขนสง และการสงออกตอ 
(re-export)

2. เขตการแปรรูปเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zones: 
EPZs) ซึ่งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ 
เสนอแรงจูงใจพิเศษรวมถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือการผลิต และกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของ โดยมากเปนการผลิตเพื่อ 
การสงออก ซึ่งอาจจะมีลักษณะของ 
EPZ แบบผสม (Hybrid EPZs) ที่ 
เป ดใหดำเนินกิจกรรมการผลิตทั ้ง 
เพื่อการสงออกและการขายในประเทศ 
หรือเปน EPZ แยกเฉพาะสำหรับ 
การสงออก

3. ทาเรือเสรี (Freeports) มี 
นิยามที ่กว างและสวนใหญรวมถึง 
กิจกรรมที่หลากหลายประเภท จนไป 
ถึงการทองเท่ียว การคาปลีก การอนุญาต 
ใหคนอยูอาศัยเปนการเฉพาะ รวมทั้ง 
การใหแรงจูงใจและสิทธิประโยชนเฉพาะ

4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
(Enterprise Zones) เปนการกำหนด 

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย (ตอนที่ 1)

ส
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เขตทั้งในเมืองหรือชนบทเพื่อการให 
แรงจูงใจทางภาษีหรือการใหเงินทุน 
สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมการ 
ผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5. โรงงานเด่ียว (Single Factory 
EPZ) เปนการใหสิทธิประโยชนหรือ 
แรงจูงใจในลักษณะคลายกับ EPZ แต 
เปนการใหกับโรงงานที ่ไมเกี ่ยวของ 
กับสถานที่ตั้ง

สำหรับประเทศไทยไดกำหนด 
นโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมมาเปน 
เวลานาน โดยไดจัดตั้งสำนักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The 
Board of Investment of Thailand: 
BOI) และพระราชบัญญัติสงเสริมการ 
ลงทุนในป พ.ศ. 2520 โดยปจจุบัน 
BOI ไดแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 
เขต และกำหนดสิทธิประโยชนและ 
เงื่อนไขในแตละเขตที่แตกตางกัน

สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดนของประเทศ 

ไทย ริเร่ิมจากการผลักดันของธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Devel-
opment Bank: ADB) ภายใต 
กลยุทธสงเสริมการใชประโยชนจาก

โครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 
Corridors) โดย ADB ไดบรรจุแผน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไวเปน 
แผนปฏิบัติการ (Action plans) เพื่อ 

การเปล่ียนระเบียงการขนสง (Transport 
Corridors) ใหเปนระเบียงเศรษฐกิจ 
(Economic Corridors) โดยใหความ 
ชวยเหลือดานการใหขอเสนอแนะเชิง

เทคนิค และกลยุทธการสรางและ 
ดำเน ินการเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษใน 
อนุภูมิภาค ตลอดจนใหการสนับสนุน 
ทางการเงินเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐาน 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ 
ความเห็นชอบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการ 
จัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของ 
ไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดย กนพ. 
ได้ตกลงศึกษา 5 พ้ืนท่ี ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3) จังหวัดตราด 
4) จังหวัดมุกดาหาร 5) อำเภอสะเดา (ด่านศุลกากร 
สะเดาและปาดังเบซาร์)
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ที่จำเปนในการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาง ๆ ในอนุภูมิภาคเขาดวยกัน 
รวมถึงการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ไปยังทาเรือ จุดกระจายสินคา และ 
ตลาดปลายทาง 

ในสวนประเทศไทย สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดเริ่มแผน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ 
บริเวณชายแดนตั้งแตป พ.ศ. 2547 
รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ 
เพ่ือผลักดันการพัฒนาในป พ.ศ. 2556 
ในรูปแบบของระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรี จากผลการประชุมคณะ 
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ภายใต 
การดำเนินงานของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหความ 
เห็นชอบพื้นที ่ที ่มีศักยภาพเหมาะสม 
ในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ 
ชายแดน รองรับการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดย กนพ. 
ไดตกลงศึกษา 5 พื้นที่ ใหแลวเสร็จ 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดแก 1) 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) อำเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 3) 
จังหวัดตราด 4) จังหวัดมุกดาหาร 5) 
อำเภอสะเดา (ดานศุลกากรสะเดาและ 
ปาดังเบซาร)

เปาหมายการพัฒนาตามนโยบาย 
ของ กนพ. จะพิจารณาดานเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของประเทศ การเพิ่ม 
ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการ 
จางงานและสรางความเปนอยูที ่ดีให
ประชาชน แกปญหาแรงงานตางดาว 
ลักลอบเขามายังพื้นที่ตอนใน ปญหา 
การลักลอบนำเข าส ินคาเกษตรผิด 
กฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน และ 
ปญหาความแออัดบริเวณดานชายแดน 
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษภายใตการดำเนินงานของรัฐบาล 
ไทยในแตละสมัยที่ผานมา สามารถ 
แสดงไดดังรูปที่  1

การจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจไดริเริ ่ม 
มาตั้งแตป 2547 จากบริบทดาน 
เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอยาง 
รวดเร็ว การผลักดันใหการจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนใหประสบ
ผลสำเร็จอยางยั่งยืน จำเปนตอง 
ว ิ เคราะห ความเหมาะสมท ั ้ งด าน 
กายภาพและดานเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
ตองศ ึกษาร ูปแบบและการบร ิหาร 
จัดการในตางประเทศเพื ่อประเมิน 
ความเหมาะสมและประยุกต ใช ให  
เหมาะก ับบร ิบทของประเทศไทย 
ทั ้งน ี ้ต องประเมินผลกระทบที ่อาจ 
เกิดขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดลอมเพื่อออกแบบและกำหนด
มาตรการแกไขปญหาใหเหมาะสม 
ซึ่งจะไดนำเสนอในฉบับตอไป
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สาธารณรัฐอินเด ียเปน 
ประเทศเพื ่อนบานของ 
ไทยที่มีศักยภาพทั้งดาน 

เศรษฐกิจและการคา ดวยประชากร 
ที่มีจำนวนมากกวา 1.2 พันลานคน 
จึงทำให อ ินเด ียกลายเป นประเทศ 
เปาหมายสำคัญในการขยายตลาดของ 
ไทยและอาเซียนในการเขาสู ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community: AEC) ประกอบกับรัฐบาล 
อินเด ียม ีนโยบายพัฒนาโครงสร าง 
พื้นฐานตางๆ เพื่อรองรับการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจของประเทศและการ 
เชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค 
โดยเฉพาะใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลัก 
ของอินเดีย ไดแก เดลี มุมไบ เชนไน 
และกัลกัตตา โดยเฉพาะเชนไนและ 
กัลกัตตา ซึ่งเปนรัฐทางภาคตะวันออก 
ที ่ร ัฐบาลอินเดียไดพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ภายใต 
โครงการ ที่ชื่อวา “โครงการสุวรรณ 
จตุรพักตร” หรือ "Swarna Chathus-
patha" (Golden Quadrilateral) 

ซึ ่งเปนจุดเชื ่อมโยงการคมนาคมขนสง 
จากโครงการทาเร ือน้ำลึกและนิคม 
อุตสาหกรรมทวายของสหภาพเมียนมาร 
ไปยังเมืองเชนไน อีกทั้งยังเปนจุดเชื่อม 
ระเบ ียงเศรษฐก ิจแม  โขง -อ ินเด ีย 
(Mekong India Economic Corri-
dor: MIEC) ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคระหวาง 
อินเดีย เมียนมาร ไทย กัมพูชา และ 
เวียดนามเขาไวดวยกัน สำหรับโครงการ 
Golden Quadrilateral เปนโครงการ 
ที่รัฐบาลอินเดีย ดำเนินการขึ้นเพื่อ 
ปรับปรุงทางหลวงแผนดินเชื่อมหัวเมือง 
เศรษฐกิจสำคัญของอินเดีย โดยใช 
งบประมาณ ทั้งสิ้นกวา 4.9 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหัวเมืองเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญที่ไดรับการปรับปรุงทางหลวง 
ไดแก เจนไน บังกะลอร ปูเน มุมไบ 
สุรัต เวโดดารา อาหเมดาบัด นิวเดลี 
อัครา อลาฮาบัด กันปูร พารานาสี 
อะรองกาบัด โกลกัตตา วิสาขาปตนัม 
และกุนตูร

การปรับปรุงทางหลวงแผนดิน 
เชื่อมหัวเมืองดังกลาว มีระยะทางรวม 

5,846 กิโลเมตร เปนถนน 4 ชองทาง 
ที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล ซึ่งใน 
ปจจ ุบ ันการสร างถนนในโครงการ 
Golden Quadrilateral ไดแลวเสร็จ 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เหตุผล 
สำคัญที่รัฐบาลอินเดียใหความสำคัญ
กับการคมนาคมทางถนน เนื่องจาก 
การขนสงทางถนนในอินเดีย มีสัดสวน 
สูงถึงรอยละ 70 ดังนั้น จึงทำใหเครือขาย 
ถนนเปนกระดูกส ันหลังของระบบ 
เศรษฐกิจและระบบโลจิสติกสของ 
อินเดีย อีกทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย 
การขนสงทางทะเลกับเสนทางการ 
ขนสงทางถนน พบวา เสนทางถนน 
เพื่อขนสงสินคาตอจากเรือในประเทศ
อินเดีย มีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 
60 ของเครือขายการขนสงสินคาตอ 
จากเรือทั้งหมด นอกจากนี้ การจราจร 
ของอินเดียกวารอยละ 40 เปนการ 

ใชเสนทางของทางหลวงแผนดิน (National 
Highways) ซ่ึงทำใหการจราจรหนาแนน 
ถนนสวนใหญชำรุดและจำนวนยานพาหนะ 
ในอินเดีย มีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 

ส
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โอกาสการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิต
การค้า และการลงทุน
ระหว่างอินเดียกับไทย
และภูมิภาคอาเซียน
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การนำเขาสินคาของไทยจากอินเดียมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดง 
ใหเห็นวาไทยกับอินเดียเปนคู ค าที ่ 
สำคัญและมีแนวโนมการคาระหวาง 
กันเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ อินเดีย 
ยังเปนประเทศที ่ม ีความพรอมดาน 
แรงงาน อินเดียมีประชาชนในวัยแรงงาน 
กวา 625 ลานคน และเปนประเทศ 
หนึ่งในโลกที่สามารถสงออกแรงงาน 
ในสาขาตางๆ  เชน นักวิทยาศาสตร 
วิศวกร พยาบาลไปทำงานทั่วโลก

สำหรับเมืองเศรษฐกิจที ่สำคัญ 
ของอินเด ียที ่ม ีศ ักยภาพและความ 
พรอมดานการผลิตและอุตสาหกรรม 
อีกทั ้งยังสามารถใชประโยชนในการ 

เชื่อมโยงการผลิตจากโครงการ Golden 
Quadrilateral มายังไทยและอาเซียน 
ได ไดแก เดลี มุมไบ เชนไน และ 
กัลกัตตา 

เดลี เปนศูนยกลางในการติดตอ 
ประสานงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใน 
ระดับประเทศ มีอัตราการขยายตัว 
ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ 
GDP รอยละ 8.40 ซึ่งสูงกวาอัตราการ 
ขยายตัวของ GDP ของประเทศ ที่อยู 
รอยละ 5.02 อุตสาหกรรมที่สำคัญของ 
กรุงเดลี ไดแก การกอสราง ยานยนต 
เครื่องหนัง ไฟฟา โทรคมนาคม บริการ 
ดานสุขภาพ และอสังหาริมทรัพย เปนตน

มุมไบ เปนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ที่สุดของอินเดีย มี GDP ขนาดใหญ 
ที่สุดของประเทศ มีอัตราการขยายตัว 
ของ GDP รอยละ 7.0 และมีความ 
สำคัญทางเศรษฐกิจเป นอยางมาก 
เนื ่องจากเปนศูนยกลางการคาและ 
การเงินของอินเดีย เปนที่ตั้งของ 
สำนักงานใหญของสถาบันทางการ 
เงินเกือบทุกแหง และตลาดหลักทรัพย 

ที่ใหญที่สุดของอินเดียและเกาแกที่สุด 
ของเอเชียอยาง Bombay Stock 
Exchange เปนเมืองที่ติดอันดับ 10 
เมืองธุรกิจที่ใหญที่สุดของโลก สำหรับ 
อุตสาหกรรมที่สำคัญในมหานครมุมไบ 
ไดแก สิ่งทอ เคมีภัณฑ เครื่องจักร 
ปโตรเคมี โลหะ เหล็ก พลาสติก และ 
อัญมณี เปนตน

เชนไน นับวาเปนเมืองที่มีคุณภาพ 
ชีวิตดีที่สุดในอินเดีย เปนเมืองที่นาอยู 
เปนอันดับสอง รองจากกรุงนิวเดลี   
และมีความปลอดภัยสูงสุด มีอัตรา 
การเก ิดอาชญากรรมน อยท ี ่ส ุดใน 

อินเดีย จึงทำใหมีการลงทุนจากตางชาติ 
ในเชนไนสูง   มีอัตราการขยายตัวของ 
GDP รอยละ 4.0 และเชนไนเปนฐาน 
การผลิตรถยนตชั้นนำของโลก ไดแก 
ฟอรด Caterpillar ฮุนได BMW และ 
มิตซูบิชิ เปนตน ซึ่งเชนไนสามารถ 
ผลิตรถยนตไดถึงรอยละ 30 ของการ 
ผลิตรถยนตในอินเดีย สำหรับอุตสาหกรรม 
สำคัญในเชนไน ไดแก การผลิตรถยนต 
อุตสาหกรรม IT เครื่องหนัง รองเทา 
อัญมณี เคร่ืองใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน

กัลกัตตา เปนศูนยกลางดาน 
เศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกและ
อีสานของอินเดีย มีอัตราการขยายตัว 
ของ GDP รอยละ 6.3 โอกาสทาง 
ธุรกิจในกัลกัตตามีมาก เนื่องจากการ 
เป นศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
เวสตเบงกอล หรือภาคอีสานของ 
อินเดีย พิหาร และทิเบตของจีน สำหรับ 
อุตสาหกรรมสำคัญในกัลกัตตา ไดแก 
การถลุงเหล็ก ผลิตภัณฑเหล็กและสินแร 
ตางๆ ยานยนต เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟา  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สายไฟ  เคร่ืองหนัง 
สิ่งทอ อัญมณี และการตอเรือ

10.16 ตอปในชวงหาปที่ผานมา อีก 
ประการหนึ่งที่สำคัญ อินเดียตองการ 
ผลักดันใหประเทศเปนยักษใหญทาง 
เศรษฐกิจในอนาคตอันใกล ดังนั้น 
อินเดียจึงเรงรัดพัฒนาทางหลวง 
เชื่อมหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศ

ดังนั ้นเพื ่อเปนการเตรียมความ
พร อมในการพัฒนาด านเศรษฐก ิจ 
อุตสาหกรรมของไทย จึงควรศึกษา 
ความเช ื ่อมโยงเคร ือข ายการผล ิต 
ระหวางอินเดียกับไทย และสรางความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอินเดีย 
และไทย รวมทั้งสรางความเชื่อมโยง 
ตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน (Regional 
Connectivity) เพื่อประโยชนสูงสุด 
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของอินเดียและเมือง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของ
อินเดีย 

ประเทศอินเดียนับวาเปนประเทศ 
คู ค าท ี ่สำคัญประเทศหนึ ่งของไทย 
เนื ่องจากอินเดียเปนตลาดสงออกที ่ 
สำคัญ ซึ่งไทยสงออกสินคาไปยังอินเดีย 
เปนลำดับที่ 10 หรือคิดเปนรอยละ 
2.27 ของการสงออกสินคาไปตลาด 
โลก  และในชวง 5  ปที่ผานมา (ป 
2552 – 2556) การสงออกของไทยไป 
อินเดีย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง สำหรับดานการนำเขา 
อินเดียเปนคูคาลำดับที่ 18 ของไทย 
ในป 2556 ไทยมีมูลคาการนำเขา 
สินคาจากอินเดีย 3,503 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 1.4 ของมูลคา 
การนำเขาสินคาทั้งหมด และในชวง 5 
ปที่ผานมา (ป 2552 – 2556)  มูลคา 
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อุตสาหกรรมของไทยที่
มีศักยภาพและมีโอกาส
ในการเชื่อมโยง 
เครือข่ายการผลิต 
การค้า และการลงทุน 
กับอินเดีย

สำหรับอุตสาหกรรมของไทยที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสในการเชื่อมโยง
เครือขายการผลิต การคา และการ 
ลงทุนกับอินเดีย ไดแก อุตสาหกรรม 
ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่อง 
ใชกล และสวนประกอบ และยางพารา 
และผลิตภัณฑ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมทั้ง 3 
อุตสาหกรรมนี้ มีความไดเปรียบโดย 
เปรียบเทียบในการสงออกไปยังตลาด
อินเดีย และเปนอุตสาหกรรมที่ไทย 
มีความพรอมสูง ทั้งดานการผลิต การ 
ตลาด และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง 
วัดจากดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ที่ปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage) หรือ ดัชนี RCA และ 
ดัชน ีความพร อมของอ ุตสาหกรรม 

(Industrial Competitive Index) 
หรือ ดัชนี ICI เมื่อพิจารณาเปนราย 
อุตสาหกรรม พบวา

อุตสาหกรรมยานยนต เปนหนึ่ง 
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเพื ่อการ 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการสงออก   
ของไทย ภาครัฐจึงมีนโยบายเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน โดยสงเสริม 
การรวมกลุมอุตสาหกรรมแบบ Clus-
ter ใหมีความเขมแข็ง และไดรับความ 
รวมมือจากสถาบันเฉพาะทาง เชน 
สมาคมผู ผลิตชิ ้นสวนยานยนตไทย 
สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันยานยนต 
และสมาคมวิศวกรรมยานยนต เปนตน 
นอกจากนี ้หากพิจารณาในมุมของ 

ประเทศอินเดียแลวพบวาอุตสาหกรรม 
ยานยนตของอินเดียถือเปนอุตสาหกรรม 
เดนที่รัฐบาลของอินเดียใหการสนับสนุน 
มายาวนานและจริงจัง รวมทั้งรัฐบาล 
อินเด ียได กำหนดนโยบายสงเสร ิม 
อุตสาหกรรมนี้ในชื่อ The Automo-
tive Motor Policy 2016 (AMP 
2016’s) ซึ่งมีวิสัยทัศนทำใหอินเดีย 
เปนศูนยกลางการผลิตรถยนตแหง 

หนึ่งของโลก ทั้งเปนศูนยกลางการ 
ออกแบบ การผลิต การวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงการผลิตชิ้นสวนยานยนต และ 
เมื่อพิจารณาสภาวะปจจุบันและแนวโนม 
ตลาดของอินเดียซึ่งมีปริมาณผูบริโภค 
จำนวนมาก มีการยกระดับฐานะความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น มีการจับจายใชสอย 
เพื่อหาสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น 
สงผลใหปริมาณความตองการรถยนต 
และรถจักรยานยนตของอินเดียเพิ่มขึ้น 
ตามไปดวย สงผลใหอุตสาหกรรมยานยนต 
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของไทย

อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่อง 

ใชกล และสวนประกอบ อุตสาหกรรม 
เครื่องจักรนี ้ประกอบดวยเครื่องปฏิกรณ 
นิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่อง 
ใชกล และสวนประกอบของเครื่อง 
ดังกลาว ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ไทย 
มีมูลคาสงออกไปยังตลาดโลก และ 
ตลาดอินเดียเปนอันดับ 1 โดยในการ 
สงออกไปอินเดียนั้นพบวาเปนการสง
ออกเครื ่องยนตสันดาปภายในแบบ 
ล ูกส ูบชน ิดจ ุดระเบ ิดด วยการอ ัด 
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เครื่องยนตดีเซลหรือกึ่งดีเซลมากที่สุด 
ซึ ่งสวนใหญแลวเปนเครื ่องยนตที ่ใช 
ในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุก 
รถแทร็กเตอร หรือรถขนาดใหญที่ใช 
เพื่อการขนสง สอดคลองกับทิศทาง 
การพัฒนาภาคการผลิตของประเทศที่ 
เนนอุตสาหกรรมยานยนต และแนวโนม 
ความตองการตลาดที ่มีการขยายตัว 
ของภาคการผลิต การกอสราง และ 
การขนสง ทำใหอุตสาหกรรมเครื่องจักร 
เครื่องใชกล และสวนประกอบเปน 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน
อินเดีย

ยางพาราและผลิตภัณฑ ถือ 
เปนหนึ่งในสาขาการผลิตที่สำคัญของ
ไทย ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู 
ในเขตรอนชื ้นแถบเสนศูนยสูตรเปน 
ประเทศหนึ ่งท ี ่ม ีสภาพภูม ิประเทศ 
และภูมิอากาศที ่เหมาะแกการปลูก 
ยางพาราไดดี สงผลใหปริมาณการ 

ผลิตยางของไทยมีจำนวนมาก สามารถ 
สงออกไปยังตลาดตางประเทศไดมาก
เชนกัน และหนึ่งใน 10 ของประเทศ 

คูคาที่สำคัญของไทยก็คืออินเดีย ที่ 
ปจจ ุบ ันอ ินเด ียม ีการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรมยานยนตอยางมาก รวม 
ถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมรองเทา 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทำใหปริมาณ 
ความตองการใชยางของอินเดียเพิ ่ม 
สูงขึ้น สวนหนึ่งอินเดียใชวัตถุดิบยาง 
จากในประเทศของตน แตการผลิต 
ยางของอินเดียยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ และมีปริมาณการผลิตที่ลดลง 
สงผลใหอินเดียจำเปนตองนำเขายาง
จากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงถือไดวา 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ 
เป นอุตสาหกรรมที ่ไทยมีศ ักยภาพ 
ควรมีนโยบายสงเสริมใหสามารถขยาย 
ตลาดหรือขยายการลงทุนไดในอินเดีย

ข้อเสนอแนะ
จากความพรอมของอุตสาหกรรม 

ไทยและศักยภาพในดานตางๆ ของ 

อินเดียดังที่กลาวมา จึงนับวาเปน 
โอกาสที่ดีสำหรับไทยและอาเซียนใน
การเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การคา 

และการลงทุนกับอินเดียในอนาคต 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการ 

สรางความพรอมของอุตสาหกรรมและ 
ความพรอมของภาคธุรกิจ โดยควรมี 
การศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยง 
เครือขายดานการผลิตระหวางไทย 
กับอินเดีย ศึกษากฎระเบียบการคา 
การลงทุนในอินเดีย และเตรียมความ 
พรอมใหแกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการลงทุนในอินเดีย ควบคูไปกับ 
การจ ัดก ิจกรรมส งเสร ิมการสร าง 
เครือขายการผลิต โดยการมีสวนรวม 
ของภาคธุรกิจ เพื่อใหการเขาสู AEC 
และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง 
ไทยกับอินเดียในกรอบตางๆ รวมทั้ง 
การสรางความเชื่อมโยงตางๆ ในภูมิภาค 
(Regional Connectivity) ใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และ 
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยและ 
อินเดียที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
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การมีชีวิตความเปนอยูที่
ดีและเปยมสุขนับเปนสิ่ง
หนึ่งที่ชาวบานไมวาชาว

ไทยหรือเทศตางถวิลหา แตในกรณี 
ของประเทศจีนที ่มีประชากรถึงราว 
1,400 ลานคน แรงกดดันและเสียง 
เรียกรองตอ “ชีวิตที่ดี” และ “ความ 
สุข” ของประชาชนยอมมีมากกวาของ 
ไทยหลายเทาตัว ขณะเดียวกัน ดวย 
ความเปนสังคมกลุมที่ใกลชิดแนบแนน 
หากประชาชนในพื้นที่ใดมีชีวิตความ 
เปนอยูที่ดีก็ยอมสรางชื่อเสียงขจรขจาย 

ออกไป และสงผลใหรัฐบาลและประชาชน 
ของเมืองอื่นตองการเรียนรูและนำเอา 
แนวคิด วิธีการ และประสบการณใน 
การพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จ
ไปประยุกต ใช ก ับพื ้นท ี ่ของตนเอง 
และหากพูดถึงหมูบานที่เปนตนแบบ 
ในการพัฒนาและความหวังสำหรับ 
คนจีนแลว หมูบาน “ฮวาซีชุน”  
(Hua Xi Cun) ถือเปนหมูบานแรก ๆ 
ที่อยูในใจชาวจีน ...

ประวัติความเป็นมา ... 
หมู่บ้านเล็ก ๆ 
ที่เปี่ยมสุข

ฮวาซีชุน ... อยูหนใด หมูบาน 
ฮวาซีชุนตั้งอยูที่ตำบลฮวาซื่อ (Huashi) 
เมืองเจียงหยิน (Jiangyin) มณฑล 
เจียงซู (Jiangsu) ดานซีกตะวันออก 
ของประเทศจีน หางจากนครเซี่ยงไฮ 

(Shanghai) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ราว 120 กิโลเมตร สำหรับทานผูอาน 
ที่สนใจแวะไปเยี่ยมชมหมูบานดังกลาว 
ผมแนะนำใหเดินทางโดยทางรถยนต 
ซึ่งจากนครเซี่ยงไฮใชเวลาไมถึง 2 
ชั่วโมง เพราะแถบยานนั้นมีโครงขาย 
ถนนที่ดีและมีวิวทิวทัศนสองขางทาง

และสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามมากมาย 
เมื ่อไปถึงหมู บ านแลวก็ย ังสามารถ 

แวะเวียนไปสำรวจ และหาชิมและซื้อ 
หาอาหารอรอย ๆ ของหมูบาน รวม 
ทั้งถายภาพมุมตาง ๆ ในหมูบานและ 
สถานที่ใกลเคียงเปนที่ระลึกไดอีกดวย

จุดเริ่มตนของความคิด ... ที่ 
ยิ่งใหญ ฮวาซีชุนเปนหมูบานที่ใช 
หลักการตามระบอบคอมมิวนิสตใน 
อุดมคติของทานประธานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เปนพื้นฐาน ซึ่ง 

ตองการพัฒนาสังคมในชนบทของจีน

ใหเปน “หมูบานสังคมนิยมสมัยใหม” 
ที ่แบงปนและใชทรัพยากรในชุมชน 
เพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั ่งยืน 
โดยวัตถุประสงคสำคัญของการกอตั้ง 
“ฮวาซีชุน” เปนหมูบานตนแบบใน 
อดีตก็เพื่อประกาศใหโลกภายนอกได

รับรู วาระบบสังคมนิยมที่สมบูรณแบบ 
นั้นเปนเชนไร  (ชวงเวลานั้น จีนปดประเทศ 

อยู) และหวังวาจะนำเอาแนวคิดและ 
วิธีการในการพัฒนาที่ดี ๆ ไปตอยอด 
ในพื้นที่อื่นตอไป จึงไมนาแปลกใจที่ 
ในชวงหลายสิบปที่ผานมา เราไดเห็น 
ผูบริหารและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต 
จีนหลายยุคหลายสมัยตางกลาวถึง 
แนวคิดในการพัฒนาและแวะเวียนไป
เยี่ยมชมหมูบานนี้อยูอยางสม่ำเสมอ

จากธุลีดิน ... สูตนแบบหมูบานจีน 

หมู่บ้านศิวิไลซ์ 
ฮว๋าซีชุน (ตอนที่ 1)

ก
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

ฮว๋าซีชุนเป็นหมู่บ้านที่ใช้หลักการตามระบอบ 
คอมมิวนิสต์ในอุดมคติของท่านประธานเหมา เจ๋อต่ง 
(Mao Zedong) เป็นพื้นฐาน ซึ่งต้องการพัฒนา 
สังคมในชนบทของจีนให้เป็น “หมู่บ้านสังคมนิยม 
สมัยใหม่” ที่แบ่งปันและใช้ทรัพยากรในชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดยวัตถุประสงค์ 
สำคัญของการก่อตั้ง “ฮว๋าซีชุน” เป็นหมู่บ้าน 
ต้นแบบในอดีตก็เพื่อประกาศให้โลกภายนอกได้รับ
รู้ว่าระบบสังคมนิยมที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเช่นไร   
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โครงการพัฒนาหมูบานฮวาซีชุนนี้ริเริ ่ม 
เมื่อป 2500 โดยมีทานอู เหรินเปา 
(Wu Renbao) เลขาธิการพรรคดาน 
ซีกตะวันออกของเมืองเปนผู บุกเบิก 
และพัฒนาหมูบานนี้ขึ้น ตอมาในป 
2504 ชุมชนเจียงหยินไดถูกรวมตัว 
เขาดวยกันเพื่อจัดตั้งเปนหมูบานฮวา
ซีชุนโดยมีพื้นที่รวมเพียงราว 1 ตาราง 
กิโลเมตร ภายหลังการเขารับตำแหนง 
เลขาธิการพรรคคนแรกของหมู บาน 
ทานอู เหรินเปาก็เริ่มเอาปรัชญาและ 
แนวคิดในการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะ 
มาเร่ิมใชนับแตน้ันเปนตนมา นักวิชาการ 
ชาติตะวันตกเรียกขานพิมพเขียวที่ใช
ในการพัฒนาหมู บานดังกลาววาตั ้ง 
อยูบนแนวคิด “ทุนนิยมที่มีลักษณะ 
พิเศษแบบจีน” ในระยะเร่ิมตน หมูบาน 

ฮวาซีชุนมีผูอยูอาศัยเพียง 380 ครอบครัว 
และจำนวนประชากรรวมราว 1,520 
คนเทานั้น แถมการนำเอาแนวคิด 
ดังกลาวมาทดลองใชในระยะแรกนั้น
ก็ยังติดปญหามากมายในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการปฏิวัต ิ
ทางว ัฒนธรรมของจีนที ่ภ ูม ิป ญญา 
แนวความคิด และโครงการดี ๆ 
มากมายถูกทำลายหรือหยุดชะงัดลง 
อยางสิ้นเชิง อยางไรก็ดี ในป 2512 
ทานอู เหรินเปาสามารถเอาชนะกระแส 
ตอตานของกลุมหัวรุนแรงที่เห็นชอบ
กับการปฏิวัติทางวัฒนธรรม และสราง 
ความเขาใจและความเชื่อมั่นในแนวคิด 
ดังกลาวกับลูกบานไดเปนอยางดี 

ฮวาซีชุนไดเริ่มพัฒนาจากหมูบาน 
ที่รายรอบดวยทุงนาขึ้นเปนหมูบานที่
เต็มไปดวยคฤหาสนและสิ ่งกอสราง 
อลังการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ 
เหมาะสมมากมาย ทานอู เหรินเปา 
ยังสามารถผลักดันใหก อตั ้งโรงงาน 
สิ่งทอของหมูบานขึ้นจนเปนผลสำเร็จ 
ความสำเร็จในโครงการแลวโครงการ 
เลาไดสรางความมั ่นใจใหแกผู คนที ่ 

อาศัยอยู ในหมู บานจนตางมอบสิทธิ ์ 
ในการใชประโยชนในที่ดินแกหมูบาน 
สงผลใหทานอู เหรินเปาสามารถ 
ดำเนินการเปลี ่ยนพื ้นที ่และแรงงาน 

ด านการเกษตรกรรมมาเป นด าน 

อุตสาหกรรมการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม 
ตางผุดตัวขึ้น สงผลใหพื้นที่ในชนบท 
เริ ่มเปดใหมีการจางงานเพื่อการผลิต
สินคา

การพัฒนาหมูบานฮวาซีชุนดำเนิน 
ไปอยางรวดเร็วและตอเนื ่องในเวลา 
ตอมาดวยเหตุผลหลายประการ กลาว 
คือ ในประการแรก การดำรงตำแหนง 
เลขาธิการพรรคของทานอู เหรินเปา 
ที่ทุมเททำงานอยางหนักจนไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางจากผู คนใน 
หมูบาน ทำใหเกิดความรวมมืออันดี 
ระหวางภาครัฐและลูกบานในพื ้นที ่ 
ขณะเดียวกัน จังหวะเวลาที่รัฐบาล 
จีนเปดรับตอแนวคิดของระบบเศรษฐกิจ 
แบบเปดในทศวรรษ 1980 และ 1990 
ก็นับวาเปนปจจัยเสริมที่สำคัญ ไดแก 
การนำเอาแนวคิดและวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมมาประยุกตใชอยางตอเนื่อง 

ปจจัยเหลานี้ลวนมีสวนผลักดัน 
ใหการนำเอาแนวคิดดังกลาวไปสูภาค
ปฏิบัติเกิดผลเปนรูปธรรมไดงายขึ ้น 
และนำความมั่งคั่งมาสูภาคประชาชน
ในหมูบาน สงผลใหคนในหมูบานมี 
รายไดเฉลี ่ยตอหัวเพิ ่มขึ ้นอยางมาก 
และสูงกวาของอัตราเฉลี่ยของชาวจีน
โดยรวมหลายเทาตัว จากสถิติเมื่อป 

2546 คนในหมูบานนี้มีรายไดเฉลี่ย 
ตอปอยูที่ 122,600 หยวน เทียบกับ 
คาเฉลี่ยเพียง 2,936 หยวนของคน 
ในชนบท และ 9,422 หยวนของคนใน 

เมืองในชวงเวลาเดียวกัน เทากับวา 
คนในฮวาซีชุนมีรายไดมากกวาคนใน
ชนบทเกือบ 42 เทา และมากกวา 
คนในเมืองราว 13 เทา อีกทั้งยังได 
ทำลายสถิติอีกหลายดานในเวลาตอมา 
ตัวอยางเชน ในป 2552 ฮวาซีชุน 
ไดรับการกลาวขวัญวาเปน “ที่สุดของ 
หมูบาน” จนไดรับสมญานามวาเปน 
“หมูบานอันดับหนึ่งของจีน” ขณะ 
ที ่ล ูกบ านแต ละคนม ียอดเง ินฝาก 
ธนาคารราว 10-30 ลานหยวนใน 
ปจจุบัน จนผูคนตางกลาวขวัญวา 
ฮวาซีชุนเปน “หมูบานที่มั่งคั่งมาก 
ที่สุด” ของจีน 

ความสำเร็จในการพัฒนา ... ที่ 
จับตองได ในชวงครึ่งศตวรรษของ 
การพัฒนาฮวาซีชุน หมูบานเปยมสุข 
แหงนี้เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงใน 
เชิงบวกมากมาย และที่เห็นเดนชัด 
ก็มีอยู 8 ประการ ดังนี้

1. การศึกษาของคนในหมูบาน 
ในอดีต ชาวบานสวนใหญมีการศึกษา 
แคระดับอนุบาล แตปจจุบัน ลูกบาน 
ตางมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับ 
มัธยมตนซึ่งคิดเปนรอยละ 86 ของ 
จำนวนคนในหมูบานโดยรวม อีกทั้ง 
ยังมีนักเรียนทุนสงไปศึกษาตอตางประเทศ 
และการจัดชั้นเรียนภาษาจีน-อังกฤษ

ในปี 2552 ฮว๋าซีชุนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น 
“ที่สุดของหมู่บ้าน” จนได้รับสมญานามว่าเป็น 
“หมู่บ้านอันดับหน่ึงของจีน” ขณะท่ีลูกบ้านแต่ละคน 
มียอดเงินฝากธนาคารราว 10-30 ล้านหยวน 
ในปัจจุบัน จนผู้คนต่างกล่าวขวัญว่าฮว๋าซีชุนเป็น 
“หมู่บ้านที่มั่งคั่งมากที่สุด” ของจีน 
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ในเครือมีจำนวนท้ังส้ินราว 25,000 คน 
ในจำนวนนี ้เปนพนักงานเทคโนโลยี 
ระดับสูงกวา 2,000 คนซึ่งทำหนาที่ 
กำกับควบคุมเครื่องมือและอุปกรณที่
มีเทคโนโลยีระดับสูงที ่นำเขามาจาก 
ตางประเทศ ทำใหกิจการสามารถผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพสูง และเริ่มสรางตรา 
สินคาของตนเอง อาทิ “ฮวาซีชุน” 
และ “เหรินเปา” ได จนสามารถแขงขัน 
ทั้งตลาดในและตางประเทศรวมมาก
กวา 40 ประเทศ โดยเฉพาะทวีป 
เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

ท้ังน้ี เจียงซูฮวาซีกรุป (Jiangsu 
Huashi Group) ซึ่งมีบริษัทในเครือ 

จำนวนกวา 60 รายมีผลิตภัณฑหลาก 
หลายจำแนกเปน 6 กลุมใหญ มีผลิตภัณฑ 
กวา 1,000 รายการ และกวา 10,000  
แบบ อาทิ สิ่งทอและดาย สินคา 
แฟชั่น ไฟเบอร ซีอิ๊ว บุหรี่ เหลา 
และอื่น ๆ รวมทั้งยังลาสุดเมื่อตนป 
2557 ยังประกาศลงทุนในโรงงานผลิต 
หินออนที่มณฑลยูนนานอีกดวย โดย 
ในจำนวนนี้ กวา 50 รายการไดรับ 
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและ 
ช ื ่อเส ียงจากองค กรและสมาคมที ่ 
เกี่ยวของ

5.  สวนรวมร่ำรวย หลังจาก 
เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายใน 
ฮวาซีชุนไดเร่ิมการรวมทุน การกระจาย 

การลงทุน การคาขาย การซื้อขายหุน 
และธุรกิจในรูปแบบอื่น จนมาถึงวันนี้ 
ฮวาซีกรุ ปไดเขาสู ระบบธุรกิจอยาง 
เต็มรูปแบบ มีทรัพยสินคงที่หลาย 
หมื่นลานหยวน และสรางรายไดตอ 
หัวราว 3 ลานหยวนตอป ซึ่งมากกวา 
ตอนเริ ่มพัฒนาหมู บานซึ ่งลูกบานมี 
รายไดตอหัวเพียง 300 หยวน หรือ 
เพิ่มขึ้นถึงกวา 10,000 เทาในชวงของ 
การพัฒนาที่ผานมา

6. มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 
ฮวาซีชุนเนนการแบงปนความมั่งคั ่ง 
ระหวางกัน โดยใชวิธีการแบงปน 
รายไดหลากหลายวิธี อาทิ การไดรับ 

จัดสรรที่อยูอาศัยสมัยใหม บานที่ 
หมูบานจัดสรรใหแกสมาชิกมีทั้งสิ้น 7 
รุน โดยบานแตละรุนมีความพิเศษ 
แตกตางกันออกไป อาทิ บานรุนที่ 4 
มีโรงจอดรถยนตไดสองคัน รุนที่ 5 
มีสระวายน้ำ และรุนที่ 7 มีหองชั้น 
ใตดินพรอมลิฟต และมีขนาดระหวาง 
300-800 ตารางเมตร ซึ่งถือวาโอโถง 
มากสำหรับชาวจีนโดยทั่วไป ทั้งนี้ คา 
ใช จ ายในการตกแตงบานจะถูกหัก 
ออกจากเง ินในพอรตหุ นที ่สะสมไว 
นอกจากการจัดสรรบานใหแกคนทุก
รุนอยางลงตัวแลว ยังมีการจัดสรร 
รถยนตและอื่น ๆ ใหอีกดวย โดยมี 
รถยนตใหเลือกถึง 4 แบบ ทำใหทุก 

ขึ้นเปนพิเศษใหแกสมาชิกในหมูบาน
อีกดวย

2. โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวย 
ความสะดวกที่ดีขึ้น ในอดีต บาน 
แตละหลังไมมีน้ำประปาและไฟฟาใช 
(บานของผู นำยุคแรกก็ยังเก็บเอาไว 
ใหอนุชนรุ นหลังไดเห็นถึงความยาก 
ลำบากของผูคนในยุคน้ัน) แตในปจจุบัน 
บานทุกหลังมีสาธารณูปโภคที่สะดวก
สบายและพรอมสรรพ แมกระทั่ง 
เครื ่องทำความรอนเพื ่อสรางความ 
อบอุนในฤดูหนาว ภายในฮวาซีชุนมี 
คฤหาสน สวนสาธารณะในบริเวณ 
ใจกลางเมือง และหางสรรพสินคา 
(แตไมมีสินคาแบรนดเนมช่ือดังจำหนาย 
มากนัก) เพื่อทดแทนการไรซึ่งสถาน 
บันเทิงยามราตรี ไมวาจะเปนบาร หรือ 
คาราโอเกะ รวมท้ังการกอสรางสถานท่ี 
ทองเที่ยวกวา 80 แหงขึ้นโดยจำลอง 
สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังเอาไว เชน 
เทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน อาคาร 
สภาคองเกรสและทำเนียบขาวของ 
สหรัฐฯ และหอไอเฟล เพื่อใหคนใน 
หมูบานที่ไมมีโอกาสเดินทางไปเที่ยว
นอกเมืองหรือตางประเทศสามารถ 
สัมผัสความรูสึกดังกลาว 

3. ขนาดหมูบานที่เปลี่ยนแปลง 
ไป แรกเร่ิมเดิมที ฮวาซีชุนมีขนาดไมใหญ 
มากนัก แตหลังจากไดรวมพื้นที่เขา 
กับหมูบานรายรอบแลว ทำใหมีพื้นที่ 
เพาะปลูกรวมกวา 6,000 หมูจีน หรือ 
เกือบ 2,500 ไร (1 หมูจีน = 0.416 ไร) 
พื้นที่ที่เปนภูเขากวา 3,000 หมู หรือ 
1,250 ไร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีมากกวาตอนเร่ิมตน 
พัฒนาหมูบานในระยะแรกถึง 6 เทาตัว 

4. การพัฒนาของคุณภาพสินคา 
ในป 2540 สินคาที่ผลิตขึ้นสวนใหญ 

เปนสินคาที่ฝมือแรงงานและใชเทคโนโลย ี
ระดับต่ำ และพัฒนาจนกลายเปนสินคา 
ที่ใชแรงงานฝมือและเทคโนโลยีระดับ
สูง ในปจจุบันนี้ พนักงานของบริษัท 

เม่ือคราวท่ีไปเยือนหมู่บ้านฮว๋าซีชุน พวกเราก็สังเกต 
เห็นว่าชาวบ้านมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และ 
มีอัธยาศัยที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน จน 
พวกเราสามารถรับรู้ความรื่นเริงที่อยู่ในใจของ 
ลูกบ้านเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งมัคคุเทศก์ 
ที่พาเราตระเวนเยี่ยมชมบ้านเมืองก็เล่าเรื่องราว 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหมู่บ้านอย่างภาคภูมิใจ และมี 
ใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยมากจนพวกเราหลายคน 
ประหลาดใจ
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ครัวเรือนมีรถยนตเฉลี่ย 2-3 คันใน 
ปจจุบัน 

นอกจากนี้ หมูบานยังซื้อประกัน 
สุขภาพ และจัดสรรเบี้ยบำนาญตาม 
สัดสวนที ่เหมาะสมแกสมาชิกทุกคน 
เพื ่อรับรองรายไดและมาตรฐานการ 
ครองชีพของลูกบานที่ดีขึ้นทุกป มี 
คำกลาวอันเปนอมตะวา “ในฮวาซีชุน 
ไมมีใครรวยในขามคืนและไมมีใครมี
ฐานะยากจน” ทุกคนตางมีงานทำ และ 
อาศ ัยอย ู  ในหม ู บ านอย างส ุขกาย 
สบายใจ รวมทั้งยังมีกำลังทรัพยมาก 
พอที่จะสามารถเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศไดตามความเหมาะสม

7. การแบงปนเพิ่มมากขึ้น คน 
ในหมูบานตางยึดมั่นใน 3 สิ่งที่ตอง 
ไมลืม คือ ไมลืมประเทศชาติ ไม 
ลืมสวนรวม ไมลืมคนใกลตัว ดังนั้น 
แมหมูบานฮวาซีชุนร่ำรวยแลว แตก็ 
ไมลืมความทุกขยากในอดีต สมาชิก 
ในหมูบานตางยังคงทำงานอยางทุ มเท 
ชนิด “7 วันตอสัปดาห” ทุกปหมูบาน 
ฮวาซีชุนเสียภาษีใหกับประเทศรวมถึง 
300 ลานหยวน เสียภาษีบุคคลธรรมดา 
เฉลี่ยประมาณ 200,000 หยวนตอคน 
และยังบริจาคเงินชวยหมูบานที่ประสบ 
ปญหาภัยพิบัติอีกดวย

8. สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ฮวาซีชุน 
พยายามพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน จากการเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑของหมูบาน ทำใหไดเรียนรู 
วาผู บริหารหมูบานพัฒนาโครงสราง 
พื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก 
อยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงจาก 
ถนนลูกรังเล็ก ๆ เปนถนนราดยาง 
มะตอยและซีเมนตที่กวางใหญ นอกจากนี้ 

เรายังเห็นความใสใจของรัฐบาลกับการ 
พัฒนาในดานอื่น ๆ โดยมิไดมองขาม 
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมแตอยางใด 
เพราะถนนหนทางในหมูบานตางเต็ม
ไปดวยตนไมใหญที่เขียวชะอุมและไม

ดอกไมประดับละลานตา ยิ่งในใจ 
กลางเมืองยังมีสิงโตหินหลายรอยชิ้น
ที่หมูบานไดรับมอบตั้งเรียงรายอยูสอง 
ฝงถนน ขณะที่อาคารบานเรือนใน 
หมูบานก็ถูกสรางขึ้นอยางเปนระเบียบ 
และมีความสวยงามดานสถาปตยกรรม 
ทำใหความเปนอยู ของผู คนในหมูบาน 
สะดวกสบายอยางแทจริง 

นอกเหนือจากการทำงานอยาง 
ตอเนื่องไมมีวันหยุดและไมมีเวลาคิด 
เรื่องไรสาระแลว ในดานสังคม การ 
พนันและยาเสพติดก ็ถ ูกหามอยาง 
เด็ดขาด ถึงขนาดวารัฐบาลฮวาซีชุน 
เคยลงประกาศหนังสือพิมพวา ผูใด 
ที่ใหเบาะแสในการจับกุมบุคคลที่เลน
การพนันได คณะกรรมการจะมอบ 
เง ินรางว ัลก ับผ ู  ให เบาะแสนั ้นเป น 
จำนวนเงิน 10,000 หยวน ซึ่งนับ 
เปนปรากฏการณแรกในจีน ซึ่งทำให 
ปญหาสังคมในหมู บานลดนอยลงไป 
มาก

จากหมูบานเล็ก ๆ ... สูศูนย 
รวมที่โลกใหความสนใจ ดวยระบบ 
การจัดการและความสำเร็จดังกลาว 
จึงทำใหแนวทางการดำเนินงานของ 
หมูบานกลายเปนตนแบบการพัฒนา
ของเมืองอื่นในเวลาตอมา นอกเหนือ 
จากความมั ่งค ั ่งทางเศรษฐกิจแลว 
ผู คนในหมู บานยังมีสุขภาพดีและมี 
ความส ุขก ับการใช ช ี ว ิ ต ในพ ื ้ นท ี ่  
ชาวบานมีวิถีชีวิตที่ไมเรงรีบ และไม 
ตองเครียดกับเรื ่องชีวิตความเปนอยู 
เงินทอง การศึกษา (ตั้งแตอนุบาลถึง 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) อาชีพการงาน 
และ หนาตา เพราะผูบริหารของหมูบาน 
เปนผู ด ูแลความเปนอยู ของลูกบาน 
และจัดสรรสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
รวมทั ้งจ ัดสรรสวัสดิการในทุกดาน 
เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล และ 
การดูแลผูสูงอายุ แมกระทั่งน้ำมันพืช

ทั้งนี้ รัฐบาลไดกำหนดเงื่อนไข 

เงินรางวัลสำหรับการดูแลผูสูงอายุ 
ไววา หากครอบครัวใดมีคนที่มีอายุ 
ครบ 80 ปจะแจกรางวัลใหคนละ 
100 หยวน เมื่ออายุครบ 90 ป 

จะแจกเงินรางวัลใหคนละ 1,000 หยวน 
และเม่ือครบ 100 ปจะแจกเงินรางวัล 
ใหคนละ 10,000 หยวน ซึ่งทำให 
ลูกหลานตางใหความใสใจดูแลผูสูง
อายุเปนอยางดี โดยรัฐบาลเคยมีการ 
แจกเง ินและประกาศนียบัตรใหแก 
ครอบครัวของผูที่มีอายุ 100 ปมาแลว 
ซ่ึงในคร้ังน้ัน คณะกรรมการของหมูบาน 
ไดมอบเงินรางวัลรวมถึง 370,000 หยวน 

ขณะเดียวกัน ความเปนอยูของ 
คนจนและคนรวยในฮวาซีชุนก็ถูกจัด
ระเบียบและแบงใหเห็นไดอยางชัดเจน 
กลาวคือ คนที่รวยที่สุดจะอาศัยอยูใน 
ใจกลางหมูบาน ขณะที่คนที่มีฐานะ 
รองลงมาจะอาศัยอยูรอบ ๆ ใจกลาง 
ของหมูบาน และชนชั้นสุดทายจะเปน 
คนจากตางเม ืองที ่ เข าไปทำงานใน 
หมูบาน ซึ่งอยูไกลออกไป ดวยคาจาง 
และสวัสดิการที่เหมาะสม ทำใหมีคน 
กลุมหลังสุดน้ีหล่ังไหลจากเมืองรอบขาง 
มาทำงานกวา 20,000 คน

ทำงานหนัก ... อยางมีความสุข 
สำหรับการทำงานของผูคนในหมูบาน 
ก็ถือวาทุ มเทใหกับสวนรวมอยางมี 
ความสุข เพราะทุกคนทำงานกันแบบ 
ไมมีวันหยุด เสาร-อาทิตยก็ยังทำงาน 
ยกเวนวันตรุษจีนท่ีสามารถหยุดพักผอน 
ได 2 วัน และเมื่อชาวบานจะออกไป 
ตางเมืองก็ตองขอลาหยุดกับกิจการที่
ตนประจำอยู 

เมื ่อคราวที่ไปเยือนหมูบานฮวา
ซีชุน พวกเราก็สังเกตเห็นวาชาวบานม ี
แตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมี 
อัธยาศัยที่เปนมิตร ยิ้มแยมแจมใสกับ 
ทุกคน จนพวกเราสามารถรับรูความ 
รื่นเริงที่อยู ในใจของลูกบานเหลานั้น 
ไดเปนอยางดี แมกระทั่งมัคคุเทศกที่ 
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พาเราตระเวนเยี่ยมชมบานเมืองก็เลา
เรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับหมูบานอยาง 
ภาคภูมิใจ และมีใบหนาที่ออนกวา 
วัยมากจนพวกเราหลายคนประหลาด
ใจ  เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผูคน 
ตางเพศและวัยในหมูบานหลายคนถึง
เสนทางชีวิตในอนาคต ก็ไดรับคำตอบ 
วา ทุกคนตางตองการใชชีวิตรวมกับ 
สมาชิกครอบครัวในหมู บ านแหงนี ้ 
ตลอดไป ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเนื่องจาก 
วาลูกบานที่ประสงคจะยายไปอาศัย 
ในเมืองอื่น สวนกลางของหมูบานจะ 
ยึดทรัพยสิน เชน บาน และรถยนต 
ที่ไดรับจัดสรรไปกอนหนานั้นกลับคืน

อยางไรก็ดี จากความสำเร็จใน 
การพัฒนาดังกลาว ทำใหฮวาซีชุนได 
รับการยอมรับวาเปน “หมูบานอันดับ 
หนึ่งในปฐพี” ของจีนในการประชุม 
สมัชชาประชาชนแหงชาติครั้งที่ 11 
ณ มณฑลซานตง ยิ่งในระยะหลังที่ 
รัฐบาลจีนใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ชนบทแบบสังคมนิยมสมัยใหม ทุกป 
ก็จะมีผู บริหารและบุคคลมีชื ่อเสียง 
มากมายแวะมาเยือนและศึกษาเรียนรู 
ระบบการพัฒนาฮวาซีชุน บางทาน 
เดินทางมาเยือนหมูบานมากกวา 1 
ครั้งอาทิ ทานหลี่ เผิง (ป 2535 และป 
2543) ทานเจียง เจอหมิน (ป 2541) 
ทานเหวิน เจียเปา (ป 2541) และ 
ทานหู จิ่นเทา (ป 2555) รวมทั้งยัง 
มีนักวิชาการและนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 
นับลานคนตอปมาเย ี ่ยมเย ือนและ 
ศึกษาเรียนรูแนวทางการพัฒนาหมูบาน 
ที่มุงเนน “การพัฒนาที่เปนวิทยาศาสตร” 
และ “การบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย” 
อีกดวย 
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ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศใน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดอยาง 
ตอเนื่อง จึงมีโอกาสที่เวียดนามจะ 
กาวขึ ้นเปนศูนยกลางการผลิตสินคา 
อิเล็กทรอนิกสชั้นนำของโลก

ปัจจัยสำคัญในการ 
สนับสนุนให้เวียดนาม 
เป็นศูนย์กลางการผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ของภูมิภาค

• ปจจัยดานแรงงาน เวียดนาม 
มีความพรอมดานจำนวนแรงงาน ซึ่ง 

สวนใหญอยู ในวัยหนุ มสาวและเปน 
แรงงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ แมวา 
รัฐบาลเวียดนามเตรียมปรับขึ้นอัตรา
คาจางแรงงานขั้นต่ำในป 2558 อีก 
ราว 14-18 ดอลลารสหรัฐตอเดือน สง 
ผลใหอัตราคาจางแรงงานขั ้นต่ำใน 
เวียดนามจะปรับขึ้นมาอยูที่ 114-146 
ดอลลารสหรัฐตอเดือน แตอัตราดังกลาว 
ยังถือวาอยู ในระดับต่ำเมื ่อเทียบกับ 
หลายประเทศในภูมิภาค ทำใหปจจุบัน 
บริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
สินคาไฮเทคตัดสินใจที่จะเขามาลงทุน 
ในเวียดนามเพิ่มขึ้นตอเนื่อง นอกจาก 
นี้ การที่จีนเริ่มประสบปญหาขาดแคลน 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
รวมทั้งปญหาดานคุณภาพของแรงงาน 

ขณะที่อัตราคาจางแรงงานพุงสูงขึ้นมาก 
สงผลใหนักวิเคราะหมองวาการยาย 
ฐานการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 
จากจีนมายังเวียดนามจะเปนกระแส
ตอเนื่องไปอีก 2-3 ปขางหนา

• ปจจัยดานนโยบายสงเสริม 
การลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม ใน 
ชวงที่ผานมารัฐบาลเวียดนามดำเนิน
การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ใหเอื้อ 
ตอการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น 
และเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับนักลงทุน 
ตางชาติ อาทิ การยกเวนภาษีนำเขา 
วัตถุดิบ การอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ 

สงผลกำไรกลับประเทศไดอยางเสรี 
การยกเลิกระบบสองราคา และการ 
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมทั้ง 
การจัดทำขอตกลงเพื ่อสงเสริมและ 
คุ มครองการลงทุนและความตกลง 
เพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน กับประเทศ 
ตางๆ ซึ่งเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับ 
นักลงทุนตางชาติและดึงด ูดให น ัก 
ลงทุนตางชาติหลั่งไหลเขามาลงทุนใน
เวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้  รัฐบาล 
เวียดนามยังจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคหลายแห งในประเทศเพ ื ่อ 
สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นิคม 
อุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech Park 
(SHTP) ซึ่งตั้งอยูในนครโฮจิมินห 

ปจจ ุบ ันเว ียดนามเป น 
ประเทศเป าหมายของ 
นักลงทุนจากทั่วโลกโดย

เฉพาะการลงท ุนในอ ุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส จนไดรับการยอมรับ 
ในฐานะการเปนศูนยกลางการผลิต 
สินคาอิเล็กทรอนิกสแหงใหมของเอเชีย 
โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการ 
สินคาอิเล็กทรอนิกสและสินคาไฮเทค
ประเภทโทรศัพทมือถือ สมารทโฟน 
และแท็บเล็ต เพิ่มขึ้นทั่วโลก ขณะที่ 
ตลาดส ินค าประเภทด ังกล าวย ังม ี 
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ทำให 
บริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
สินคาไฮเทคชั้นนำของโลกตางแสวงหา 
โอกาสในการขยายการลงทุน และเมื่อ 
ประกอบกับศักยภาพของเวียดนามใน
หลายด านโดยเฉพาะอ ัตราค าจ าง 
แรงงานที่อยู ในระดับต่ำและแรงงาน
ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังนโยบายสงเสริมการ 
ลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม  ทำให 
บริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
สินคาไฮเทคชั้นนำของโลกหลายราย 
อาทิ Samsung, LG, Panasonic, 
Nokia, Fuji Xerox และ Intel 
ตัดสินใจเลือกลงทุนในเวียดนามเพื่อ 
ใชเปนฐานการผลิตสินคา นอกจากนี้ 
นักวิเคราะหยังคาดการณวาในระยะ
ขางหนาเว ียดนามจะยังคงสามารถ 

ป

เวียดนาม
กับการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า 
อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของเอเชีย
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เปนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่
มีการพัฒนารวดเร็วเมื่อเทียบกับนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคแหงอ่ืนๆ ในเวียดนาม 
ซึ ่งปจจุบันมีโครงการลงทุนในนิคม 
อุตสาหกรรมแหงนี้กวา 60 โครงการ 
มีมูลคาการลงทุนรวม 2.22 พันลาน 
ดอลลารหสหรัฐ และมีการจางงาน 
มากกวา 11,000 อัตรา ในจำนวนนี้ 
เปนโครงการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 
มากกวา 30 โครงการ ซึ่งสวนใหญ 
เปนบริษัทผู ผลิตสินคาไฮเทคชั ้นนำ 
ของโลก เชน Intel บริษัทผูผลิตชิป 
คอมพิวเตอร และ Jabil บริษัทผูผลิต 
ชิ ้นส วนอิเล ็กทรอนิกสของสหรัฐฯ 
Nidec บริษัทผูผลิตมอเตอรเครื่อง 
คอมพิวเตอรของญี่ปุน Datalogic 
บริษัทผูผลิตอุปกรณอานบารโคดของ
อิตาลี ขณะที่นิคมอุตสาหกรรม Hoa 
Lac Hi-Tech Park ในกรุงฮานอย 
เปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอีกแหง 
หนึ่งที่เปนที่สนใจของนักลงทุนตางชาต ิ
เนื่องจากเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ที่มีขนาดใหญที่สุดและมีความทันสมัย 
ท่ีสุดในเวียดนาม โดยมีโครงการขนาด 
ใหญหลายโครงการเขามาลงทุนในนิคม 
อุตสาหกรรมแหงนี้ ซึ่งสวนใหญเปน 
โครงการดานอวกาศ แผงวงจรไฟฟา 
และอุปกรณโทรศัพทมือถือ ซอฟตแวร 
และโทรคมนาคม เปนตน 

การหลั่งไหลเข้ามา 
ลงทุนของบริษัท 
รายใหญ่จากเกาหลีใต้ 
ในเวียดนาม

ในอดีตญี่ปุนครองตำแหนงนักลงทุน 
ตางชาติรายใหญที่สุดในเวียดนามมา 
โดยตลอด แตปจจุบันเกาหลีใตกาว 
แซงหนาขึ ้นมาเปนนักลงทุนตางชาติ 
รายใหญที่สุดในเวียดนามจากนักลงทุน 
ตางชาติทั้งหมด 32 ประเทศ โดยใน 
ชวง 9 เดือนแรกของป 2557 เกาหลีใต 

มีโครงการที่ไดรับอนุมัติการลงทุนใน 
เวียดนามท้ังหมด 374 โครงการ มูลคา 
การลงทุนรวม 2.5 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ คิดเปนสัดสวน 34% ของ 
มูลคาการลงทุนจากตางประเทศท้ังหมด 
ในเวียดนาม ซึ่งสวนใหญเปนโครงการ 
ลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
โดยเฉพาะการผลิตเคร ื ่องใช ไฟฟา 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และโทรศัพท 
มือถือ โดยบริษัทยักษใหญของเกาหลีใต 
ที ่เข ามาลงทุนในเวียดนามที ่สำคัญ 
ไดแก Samsung Electronics และ 
LG Electronics ซึ่งมีรายละเอียดที่ 
นาสนใจ ดังนี้ 

• Samsung Electronics 
บริษัทอิเล็กทรอนิกสรายใหญที่สุดของ 
เกาหลีใตมีการขยายการลงทุนในหลาย 
กลุมธุรกิจในเวียดนามอยางตอเนื ่อง 
โดยเขามาลงทุนในเวียดนามครั้งแรก 
เมื่อป 2538 ซึ่งเปนการลงทุนกอสราง 
โรงงานผลิตเครื ่องใชไฟฟาสำหรับใช 
ภายในครัวเรือนในนครโฮจิมินห และ 
ในป 2551 Samsung Electronics 
ลงทุนกอสรางโรงงานแหงที่ 2 ซึ่งเปน 
โรงงานผลิตโทรศัพทมือถือในจังหวัด 
Bac Ninh ทางภาคเหนือของเวียดนาม 
โดยมีมูลคาการลงทุนเริ่มตนอยูที ่ 670 
ลานดอลลารสหรัฐ และมีการขยาย 
การลงทุนในโครงการดังกลาวอยาง 
ตอเนื่อง จนปจจุบันมีมูลคาการลงทุน 
รวม 2.5 พันลานดอลลารสหรัฐ ตอมา 
Samsung Electronics ขยายการ 
ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการกอสรางศูนย 
คอมเพล็กซผลิตโทรศัพทมือถือและ 
สินคาไฮเทคในจังหวัด Thai Nguyen 
ทางภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งเปน 
โรงงานแหงที่ 3 ดวยมูลคาการลงทุน 
3.2 พันลานดอลลารสหรัฐ เริ่มดำเนิน 
การผลิตเมื่อเดือนมีนาคม 2557 นอก 
จากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 
Samsung Electronics ยังไดรับ 

อนุมัติการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม
ในโครงการกอสรางโรงงานผลิตจอ 
แสดงผลความละเอียดสูงรุนใหมสำหรับ 
ใชประกอบสมารทโฟนและแท็บเล็ต 
ในจังหวัด Bac Ninh มูลคาการลงทุน 
1 พันลานดอลลารสหรัฐ ลาสุดมีแผน 
ที ่จะกอสรางศูนยคอมเพล็กซผลิต 
โทรทัศนและเครื่องใชไฟฟาอีก 1 แหง 
ในนิคมอุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech 
Park ในนครโฮจิมินห มูลคาการลงทุน 
560 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยคาดวา 
จะเริ่มดำเนินการกอสรางในชวงตนป 
2558 และจะเริ่มเดินสายการผลิตใน 
ชวงกลางป 2559 ซ่ึงโครงการดังกลาว 
จะกอใหเกิดการจางงานราว 4,000-
5,000 อัตรา การขยายการลงทุน 
อยางตอเนื่องในเวียดนามทำใหปจจุบัน 
Sumsung Electronics กาวขึ้นเปน 
บริษัทผูสงออกรายใหญที่สุดในเวียดนาม 
โดยในป 2556 Samsung Electron-
ics มีมูลคาสงออกสูงถึง 23.7 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ คิดเปน 1 ใน 5 ของ 
มูลคาสงออกทั ้งหมดของเวียดนาม 
และต้ังเปาเพ่ิมเปน 35 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2557 ทั้งนี้ การที่ Sam-
sung Electronics ขยายการลงทุน 
อยางตอเนื่องในเวียดนาม เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะใหเวียดนาม 
เปนฐานการผลิตหลักรวมทั ้งเปน 
ศ ูนย  กลางการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา 
(R&D) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ของบริษัทฯ ในภูมิภาค โดยในชวงที่ 
ผานมา Samsung Electronics ไดลง 
นามขอตกลงก ับมหาว ิทยาล ัยของ 
เวียดนาม 2 แหง เพื่อขยายความ 
รวมมือดาน R&D ซึ่งรวมถึงการใหทุน 
การศึกษากับนักศึกษาจำนวน 60 คน 
ที ่เร ียนในสาขาซอฟตแวรโทรศัพท 
มือถือ และการรับนักศึกษาที่มีผล 
การเรียนโดดเดนเขาทำงานในบริษัท 
Samsung Electronics Vietnam 
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หลังสำเร็จการศึกษา นอกจากน้ี  Samsung 
Electronics ยังมีแผนที่จะขยายการ 
ลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ในเวียดนามนอกเหนือ 
จากการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
อาทิ โครงการกอสรางสนามบิน Long 
Thanh International Airport ใน 
จังหวัด Dong Nai โครงการโรงไฟฟา 
พลังงานความรอน Vung Ang 3 
ในจังหวัด Ha Tinh และโครงการ 
อูตอเรือในจังหวัด Khanh Hoa

• LG Electronics บริษัท 
อิเล็กทรอนิกสรายใหญอันดับ 4 ของ 
เกาหลีใต เดินหนากอสรางศูนยคอมเพล็กซ 
แหงใหมซึ ่งเปนที ่ตั ้งของโรงงานผลิต 
เครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน รวม 
ทั้งสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ใชเทคโนโลย ี
ขั้นสูง ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
โทรศัพทมือถือ และสมารทโฟน  บน 
พื้นที่กวา 400,000 ตารางเมตร ใน 
นิคมอุตสาหกรรม Trang Due Indus-
trail Park ในจังหวัด Hai Phong 
ทางภาคเหนือของเวียดนาม ดวยมูลคา 
การลงทุนรวม 1.5 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวรัฐบาล 
เวียดนามไดอนุมัติการลงทุนไปแลว 
เมื่อเดือนกันยายน 2556 โดย LG 
Electronics มีแผนที่จะแบงโครงการ 
ลงทุนออกเปน 2 เฟส เฟสแรกเปน 
การลงทุนในระหวางป 2556-2560 
ดวยมูลคาการลงทุน 500 ลานดอลลาร 
สหรัฐ และเฟสที่ 2 ในระหวางป 
2561-2567 ดวยมูลคาการลงทุน 1 
พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนที่คาด 
วาโครงการลงทุนดังกลาวจะกอใหเกิด 
การจางงานราว 20,000 อัตรา และ 
จะดึงดูดใหบริษัทในเครือของ LG 
Electronics รายอื่นๆ เขามาลงทุน 
ในจังหวัด Hai Phong ตามมาดวย

นอกจากบริษัทรายใหญทั ้งสอง
บริษัทแลว บริษัทในเครือของ Sam-
sung Electronics และ LG Elec-
tronics ยังมีแผนขยายการลงทุนใน 
เวียดนามดวยเชนกัน อาทิ บริษัท 
Haesung Vina บริษัทผูผลิตกลอง 
สำหรับสมารทโฟนใหกับ Samsung 
Electronics ขยายการลงทุนเพิ่มอีก 
3 เทา เปน 36 ลานดอลลารสหรัฐ 
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานที่ตั้ง 
อยูในจังหวัด Vinh Phuc ทางภาค 
เหนือของเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมี 
บริษัทของเกาหลีใตรายอื่นๆ ที่ไมอยู 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและมี 
แผนขยายการลงทุนในเวียดนาม อาทิ 
บริษัท Kumho Asiana บริษัทผู 
ผลิตยางรถยนตของเกาหลีใต มีแผนที่ 
จะเพิ่มการลงทุนอีกราว 100 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ สำหรับโรงงานผลิต 
ยางรถยนตในจังหวัด Binh Duong 
และบริษัท Lotte บริษัทคาปลีกรายใหญ 
ของเกาหลีใต ไดเปดตัวโครงการอาคาร 
Lotte Centre ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย 

การคา โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท  
และสำนักงาน ตั้งอยูที่ถนน Lieu Giai 
ใจกลางกรุงฮานอย เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 
2557 หลังจากใชเวลากอสรางนานถึง 
5 ป โครงการดังกลาวมีมูลคาการ 
ลงทุน 400 ลานดอลลารสหรัฐ อีก 
ทั้งยังมีแผนเปดหางคาปลีกในหลาย 
จังหวัดของเวียดนามอยางตอเนื่อง 

เปนที่นาสังเกตวาเวียดนามเปน
ประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ซึ ่งการเขามาลงทุนของบริษัทผู ผลิต 
สินคาอิเล็กทรอนิกสและสินคาไฮเทค
ชั้นนำของโลกดึงดูดใหบริษัทในเครือ
และบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
รายอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทานเขามาลงทุน 
ในเวียดนาม เพื่อผลิตชิ้นสวนปอนให 
กับบริษัทรายใหญ ซึ่งการหลั่งไหล 
เขามาของบริษัทตางชาติเหลานี ้ย ิ ่ง 
ตอกย้ำภาพลักษณของเวียดนามใน 
ฐานะฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส 
และสินคาไฮเทคที่สำคัญอีกแหงหนึ่ง
ของโลก
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด











บนทางแยก
ของการเปลี่ยนผ่าน
สู่ตลาดแข่งขันเสรีหรือเปลี่ยนกลับสู่ยุครัฐวิสาหกิจ
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สำหรับภาคกิจการสื่อสาร 
ของประเทศไทยไดเร ิ ่ม 
เปลี ่ยนผานเขาสู ระบบ 

ตลาดที่มีการแขงขันตั ้งแตที ่เรามีชุด 
กฎหมาย 2 ฉบับไดแก พรบ.กสทช. 
ฉบับแรก (พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื ่นความถี ่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543) 
และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2544 โดยมีปจจัยสำคัญจากการ 
ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณี 
ที่มีตอองคการการคาโลก (WTO) ที่ 
จะตองเปลี่ยนผานจากเดิมที่รัฐวิสาหกิจ 
ของไทย 2 แหง ไดแก องคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทย (ทศท.) และการ 
สื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) มี 
บทบาทควบคุมกิจการสื่อสารทั้งหมด
ของประเทศผานระบบสัมปทาน การ 
เปลี่ยนผานดังกลาวสงผลสำคัญทำให
มีหนวยงานกำกับดูแลที่เปนอิสระจาก 
ผูประกอบการ กลาวคือ เกิดเปน 
กสทช. ที่ไมใชและไมเกี่ยวของกับรัฐ 
วิสาหกิจเดิมทั้งสอง ในขณะที่ ทศท. 
และ กสท. ก็ปรับบทบาทและแปร 

สภาพเปนเพียงผู ประกอบการเพียง 
อยางเดียว ไมมีบทบาทกำกับดูแลหรือ 
ควบคุมกิจการสื่อสารอีกตอไป 

การเริ ่มเปลี ่ยนผานที ่กลาวมา 
นั้นถือเปนความสำเร็จขั้นแรกที่นำไป
สูความสำเร็จลำดับตอมาอันไดแก การ 
ประมูลคลื่นความถี่ 3G และดิจิทัลทีวี 
ที ่ถ ือได ว าประสบความสำเร ็จตาม 
สมควรและหลุดพนจากบวงสัมปทาน
มาไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ดี 
ปญหาการดำเนินงานของ กสทช. ใน 
เรื่องอื่นๆทำใหเกิดปญหาและขอวิพากษ 
วิจารณถึงความเปนอิสระและความ 
รับผิดชอบในการทำหนาที ่ค อนขาง 
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนอิสระ 
ที่ไมนำพานโยบายของกระทรวง 

ส
เทคโนโลยีสารสนเทศเดิม จนเปนสาเหตุ 
หนึ่งที่ทำใหการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งรวมถึงการรางกฎหมายเพื่อรองรับ
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือที ่
เรียกกันวา DE (Digital Economy)  
ของรัฐบาล คสช. ตองปฏิรูปการ 
กำกับดูแลกิจการสื่อสารไปดวย

โดยหลักการของการของชุดราง
กฎหมาย DE นั้นก็เพื่อสรางความเปน 
เอกภาพในระดับนโยบายของรัฐบาล
และการกำกับดูแลของหนวยงานเพื่อ
ใหการสงเสริม DE สามารถเกิดขึ้น 
เปนรูปธรรมได และแกปญหาการ 
ประสานงานที่ยุงยากระหวางหนวยงาน 
แบบไทยๆ แตวัตถุประสงคของความ 
เปนเอกภาพทำใหเกิดการรวมศูนย 
อำนาจของคณะกรรมการ DE ที่มี 
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และคณะ 
กรรมการเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะไดแก 

- Hard Infrastructures มี 
สาระสำคัญคือ การทำนโยบายและ 
ดำเนินการจัดสรรการใชทรัพยากร 
และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อบริหาร 
จัดการใหเกิดประโยชนคุมคา โดย 
ทุกฝายสามารถใชประโยชนรวมกัน

- Soft Infrastructures มีสาระ 
สำคัญคือ การทำนโยบายและดำเนินการ 
ใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีดิจิตอลใน
การทำธุรกรรม e-Commerce ใน 
ดานตางๆ และสงเสริมการใชงานที่มี 
มาตรฐานที ่เหมาะสมมีความมั ่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร รวมถึงการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล

- Service Infrastructures มี 
สาระสำคัญคือ การทำนโยบายและ 
ดำเนินการพัฒนาระบบการใหบริการ
ดานตางๆดวยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อ 
ใหประสิทธิภาพและคุณภาพการให 
บริการ

- DE Promotion มีสาระสำคัญ 
คือ การทำนโยบายและดำเนินการ 

พัฒนาใหเกิดงานวิจัยและนวัตกรรม 
และสงเสริมการลงทุนในธุรกิจทาง 
เทคโนโลยีดิจิตอล 

- DE Knowledge and Society 
มีสาระสำคัญคือ การทำนโยบายและ 
ดำเนินการสงเสริมใหมีฐานขอมูลดิจิตอล 
และใหเกิดการใชงานเพื ่อประโยชน 
สาธารณะ

ขอสังเกตที่สำคัญในที่นี้มี 3 
ประการคือ 

(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 
ชุดแรกมี บมจ.ทศท., บมจ.กสท. และ 
บจ. ไปรษณียไทย เปนกรรมการอยูดวย 
ทุกชุด หมายความวา บมจ.ทศท. และ 
บมจ.กสท. จะมีบทบาทเปนผูกำหนด 
นโยบาย ซึ่งแตกตางจากบทบาท 
ผูประกอบการเพียงอยางเดียวอยางที่
กลาวมาตอนตน

(2) บทบาทของคณะกรรมการ 
DE และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ทุกชุดไมไดจำกัดอยูเพียงแคการกำหนด 
นโยบาย (policy makers) เทานั้น 
แต ย ั งม ีบทบาทเป นผ ู ปฏ ิบ ัต ิ งาน 
(implementers) อยูดวย

(3) คณะกรรมการเฉพาะเร ื ่อง 
อื่นอาจพอทำความเขาใจไดวาประเทศ 
ไทยขาดนโยบายและการสงเสริมใน 
ดานดังกลาว และไมมีตลาดที่เอกชน 
จะสนใจอยางจริงจัง แต Hard Infra-
structures มีความนาเปนหวงที่สุด 
เพราะเปนคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่อง 
ที่ประเทศไทยเคยเริ่มเปลี่ยนผานไปสู
ระบบตลาดที่มีการแขงขันมากอนแลว 
ยิ่งกำหนดใหใชทรัพยากรและโครงสราง 
พื้นฐานรวมกัน ยอมทำใหเขาใจตอ 
ไปวา บมจ.ทศท. และ บมจ.กสท. จะ 
มีบทบาทเปนผู ประกอบการหลักใน 
เรื่องนี้ 

หรือวาประเทศไทยจะกลับเขา
สูยุครัฐวิสาหกิจอีกครั้ง?
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พื้นที่เยอะๆ แนะนำบอกเซอรครับ 
แตบางคนรำคาญชอบมีกรอบ ทุกอยาง 
อยูเปนที่เปนทาง ไมเกะกะ แบบนี้ 
เชิญลองบิกินี่เลยครับ

ผานเรื่องรูปแบบก็ยังมีเนื้อผาให
เลือกอีก จะเอาผาฝาย กำมะหยี่หรือ 
ไหมญี่ปุน มีทั้งนั้น

คำถามที่ผม (ไมใชกูรูแฟรนไชส) 
เจอเฉลี่ย 3.2 ครั้งตอเดือน คือ “จะ 
ซื้อแฟรนไชสไหนดี” 

“ผมไมแนใจครับ” คำตอบของ 
ผมทำเอาหลายคนสตั๊นทไปสิบวิ...

ปลอยใหงงสักพัก ผมก็ยิงขวา 
ตรงทันที

“อยาถามวาแฟรนไชสอะไรดี 
จงถามวาแฟรนไชสอะไรเหมาะกับผม” 
แลวตามดวยฮุคซายปลายคางวา 

“และอะไรเหมาะกับคุณ คุณ 
ตองถามตัวเอง”

เงิบครับ... เปาหมายผมหลับกลาง 
อากาศแบบนับสิบไมลุก

คำถามพวกน้ีใครจะตอบได “กระจาง 
แจงดั่งแสงตะวัน” เทาตัวคุณเอง 

เวลาแวะไปตามบูธขายแฟรนไชส 
คุณก็ไดแตขอมูลแฟรนไชสนั้นเทานั้น 
แถมพริตตี้ประจำบูธมักโนมนาว โนม 
คอตีเขา คลุกวงใน นอกจากแมน้ำ 
ทั้งหาแลว ถาทำไดแมคุณพริตตี้สาว 
คงลากเอาฮวงโห อิระวดีและสะแกกรัง 
เพื่อใหเราซื้อแฟรนไชสนั้นใหได

ที่เราไดยินมักเปนขอมูล (เฉพาะ 
ในทาง) ที่ดีเทานั้น อาการเคลิ้มดั่ง 
คนถูกปายยาแถวอนุสาวรียชัย จึง 

เปนอาการที่พบเห็นบอย ตบะแกกลา 
เทานั้นจะผานคายกลงอไบนี้ได

“ควรซ้ือแฟรนไชสยี่หอดังใชไหม” 
เปนอีกคำถามที่เจอบอยระดับ 2.8 

ถาดัง... เทากับแบรนดติดตลาด 
แฟรนไชซีเหนื่อยนอย เห็นเงินลอย 
มารำไร 

อืม... มีเหตุผล แตไมใชปจจัย 
โดดในการเลือกแฟรนไชส

แบรนดแข็งเปนเรื ่องที ่ต องคิด 
แตอยางอื่นดวยครับ ลงทุนเทาไร 
เมื่อไรคืนทุน ใชพนักงานเยอะไหม เรา 
ตองเขาไปบริหารจัดการรานมากนอย
แคไหน ฯลฯ 

บางแบรนดล็อควา แฟรนไชซีตอง 
อยูเฝาราน 5 ชม./วัน ถาคุณทำ 
ไมไดก็เลิกคิด... 

บางแบรนดดังกระหึ่มกำไรเห็นๆ 
แตคุณไมถนัด ไมชอบ ไมเคยชายตามอง 
คุณคิดวาทำแลวจะสุขหรือ ลองนึก 
ภาพนี้...

ตุมศักด์ิหลงรักแฟรนไชสกวยเต๋ียว 
เนื้อชื่อดัง ทุกสาขาคนตรึม ยืนรอจน 
แทบขี่คอ ชามลางไมทันจนคนกิน 
ตองแบกชามตราไกจากบานมาเอง 

ภาพตัดฉับมาที่บานตุมศักดิ์ ทั้ง 
อากง อามา อาเฮีย อาตี๋ คุณนายใหญ 
คุณนายกลางและคุณนายเล็ก แถม 
อาซอ อาซ้ิมในบานลวนแลวแตกราบไหว 
เจาแมกวนอิม และละเวนเนื้อวัว

“พระเจาชวยกลวยทอด พระเจา 
จอรชมันทอดยาก” ตุมศักด์ิบอกจะแตง 
เอยเปนแฟรนไชซีขายกวยเตี๋ยวเนื้อ 

“เศรษฐกิจย่ิงทรุด แฟรนไชส 
ยิ่งงอก” ฟงดูแปลก แต 
รับรองสตีฟ จอปสไมได 

กลาวไว ฮา...
 แตจริงครับ ในชวงวิกฤติคน 

จะรอบคอบมากขึ้นในการลงทุนอีก 3 
กระเบียด แลวธุรกิจแฟรนไชสที่มี 
ความเสี่ยงต่ำ (ไมไดหมายความวา 
ไมมี) จึงกลายเปนเปาหลัก

บางทานอาจหัวเราะ... เศรษฐกิจ 
ไมดีลงทุนทำไม

แสดงว าไม  เคยอ านว ิลเล ียม 
เช็คสเปยร “ถาไมกลาก็ไมมีวันได” 
(Noting venture, noting gained) 
ชินอิชิ อิซูมิ (Shinichi Izumi) เคยวา 
ไว “มนุษยหลีกเลี่ยงการตอสูไมได 
หรอก”

เลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส 
ยอมเหมาะกับเงินเรามากกวาจะเอา 
ไปทิ้งน้ำกับธุรกิจที่ยังไมเห็นฝงวาจะ
ประสบความสำเร็จไดจริง (เหมือนที่ 
โมไว) หรือไม

ซื้อแฟรนไชสแมค (แมจะแพง) 
แต ค ุ มกว าไปเป นแฟรนไชซ ีไอต ิม 
ลอดชองเฮียใช 

ใครคือ “ลอดชองเฮียใช”... 
“ผมก็ไมรูเหมือนกัน” ฮา... ก็ไม 

รูจักเหมือนคุณนั่นละ
ปญหาจึงอยูที่วา “เราจะเลือก 

ซื้อแฟรนไชสอะไร” 
ซื ้อแฟรนไชสเหมือนเล ือกซื ้อ 

กางเกงในครับ จริตแตละคนไมเหมือนกัน
บางคนชอบสไตลสบาย ชิวๆ มี 

ศ

คิดก่อนเจ็บ...
โยกสเต็ปก่อนจบ

â´Â

ËÑÇË¹ŒÒÊÒ¢Ò¸ØÃ¡Ô¨á¿Ã¹äªÊ � ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

47

LAW



นี ่มันเรื ่องใหญขนาดจุดธูปเกา 
ดอกถามบรรพชน เสี่ยงเซียมซีอีกเจ็ด 
วัด และตองโยนน้ำเตาคว่ำหงายอีก 
สามรอบ 

ดีไมดีอาจมีกระทบกระทั่งกระแทก 
กระท้ันกระทุงกระถองกันจน UNHCR 
ตองเรียกประชุมฉุกเฉินและมีมติให 
ใครสักคนลี้ภัยไปนิวซีแลนด ฮา...

โอกาสที่สมาชิกบานนี้จะชูจั๊กกะ
แรหนับหนุนใหทำแฟรนไชสกวยเตี๋ยว
เนื้อคงยากถึงยากที่สุด และมีโอกาส 
สูงลิ่วที่ตุมศักดิ์อาจถูกกระชับพื้นที่ให
นอนนอกหองเทานั้น 

ขอหา “เหม็นเนื้อวัว” ฮา...  
โอ...แมเจา เหตุผลชางประหลาด 

ขนาดกินเนสบุคหันขวับ
มองแบรนดได แตดูความเหมาะสม 

ดวย จำไว “คุณตองกินนอนกับธุรกิจ 
นั้นไปอีกนาน” 

เหมือนแตงเมีย แตงแลวคิดจะ 
เลิกไมงายครับ สัญญาแฟรนไชสที่ 
เซ็นกันไวมีเงื่อนไขหอยติ่งเรื่องนี้เสมอ 

กล ับก ันบางคนไม  ได ค ิดนอก 
กลองแตคิดฉีกกลองนาฉงนวา งั้นหา 
แบรนดไมตองแข็งนักแตเหมาะกับเรา 

ธุรกิจเพิ่งเริ่มแสดงวายังโตได นี่เรียก 
วาตีลังกามอง 

“พลิกวิกฤติเปนโอกาส” “พลิก 
กระจาดเปนคีออส” ฮา... 

ธุรกิจรอนแรงอาจลวกมือและ 
ดับเร็วตามหลักอนิจจัง อยางที่หลาย 
ปกอน “โรตีบอย” ทำ นักลงทุนเข็ด 
ขี้ออนขี้แกจนเดี๋ยวนี้

บางคนวิเคราะหแจกแจงเทียบ 
เคียงสุภาษิตไทย (หรือเปลา) ไดนาฟง

“เจองูเจอแขกใหตีแขกกอน แลว 
นี่เจอ “โรตี” กลับวิ่งเขาใสแลวจะ 
เหลือเหรอ” ฮา... 

บางคนเสนอวานาเล ือกธุรก ิจ 
อาหาร “คนกินทุกวัน เจงยาก”  

“ถูกเส้ียวหน่ึงครับ” แตปลอดภัย 

สูงคูแขงก็เยอะ ถาเราปรับตัวไมได 
ลงทุนสูง คาใชจายเยอะ ดอกเบี้ยบาน 
แบบนี้ก็ลองจุนไดครับ   

อีกขอที ่ผู ลงทุนเขาใจผิดไดงาย 
คิดว าแฟรนไชสเหม ือนลงทุนแบบ 
เทิรนคีย (Turn Key) ทุกสิ่งสรรพ 
สรางไดเพราะเงินขา แฟรนไชซอร 
เตรียมทุกอยางใหแคจายตังคก็ไดครบ 

แบบนี้แถวบานเรียก “มนุษยมั่ว 
ครับ” ซ่ึงคงเปนญาติหางๆ ของมนุษย 
ปาทั้งหลาย 

ธุรกิจแฟรนไชส แฟรนไชซีตอง 
ทำเอง แฟรนไชซอรเขาสอน แนะนำ 
และดูใหเราทำตามได เขาไมมายืน 
เจอขางคุณตลอดครับ  

เม่ือลงทุนจายตังคแลว แฟรนไชซี 
เปนเจาของธุรกิจน้ัน จึงตองทำเอง จะ 
วาดวิมานหรูวา แฟรนไชซอรจะเปน 
พระเอกขี ่รถถังมากู กรุงตลอดก็ออก 
จะเกินไป

ถาแกปญหาไมได แกไมถูก 
หรือแกถูกแตไมทันเวลาก็เจงไดครับ 
ธุรกิจแฟรนไชสไมไดรับรองวาจะไม
เจงนะครับ ฮา...(กริบ)

“เจงมาเยอะ แบรนดดังก็เจงได 

ตามหล ั กความ เสมอภาคภายใต  
รัฐธรรมนูญ” ฮา (อีกที)...

งั ้นเราเริ ่มที ่ธ ุรกิจที ่เรารักเรา 
ชอบกอนดีไหม “ดีครับ” แตก็มีขอ 
นาคิดวา

หลายอยางที่เรารักชอบ หรือ 
เปนงานอดิเรกสุดโปรด เชน เลือก 
ทำแฟรนไชสเก ี ่ยวกับกอลฟเพราะ 
ชอบตีกอลฟ 

แตถาตองอยูกับกอลฟ (ที่ไมใช 
นองกอลฟ) ตั้งแตเชายันมืด ตองตึ๊ง 
บานกับธนาคาร เสียวที่สุด คือตอน 
กลัวที่หลุดจำนอง

“ไมรูวาตอนน้ันยังจะรักนองกอลฟ 
เอย..ธุรกิจกอลฟอยูหรือเปลา” ฮา...

การเลือกธุรกิจแฟรนไชสตอง 

หาธุรกิจที่เหมาะกับเรา อุปนิสัยใจ 
คอของเรา ครอบครัวเรา วิถีชีวิต 
ของเรา และ อะแฮม... คำนวณตังค 
ในกระเปาเราดวยครับ 

เห็นคนอื่นทำแลวดี แลวดัง แถม 
ไดตังคอีกตางหาก แตเราทำแลวอาจ 
ดึ๊กดำดึ๋ยก็ได... 

แตละคนมีปจจัยตางกัน ตอง 
คิดและตีโจทยของตัวเองให แตก 
ตองขยันคุยหาขอมูลเหมือนเปดคุย 
เขี่ยอาหาร เงี่ยหูฟงใหวองเหมือน 
หลังอานเฝาบาน และกลาถามเหมือน 
เด็กสี่ขวบ แตถาทำไมไดหาไมเจอ ไม 
รูไปหาที่ไหนลองดูรายการ “เดอะ 
แฟมิลี่บิสสิเนส” ทางชอง 5 ทุกวัน 
พฤหัสตอนสองทุมหาสิบก็ไดครับ ใน 
นั้นความรูธุรกิจเพียบ ขอฮารทเซลล 
หนอย ฮา...

เลือกใหดี เพราะเลือกแลวทำ 
สัญญาแลว จะขยำสัญญาแฟรนไชส 
ทิ้งกันงายๆ เหมือนกระดาษทิชชูมัน 
ใชเรื่องไหม 

สัญญาตองเปนสัญญา (pacta 
sunt servanda) ภาษิตละตินวาไว 
อยางนั้น  

เซ ็นไปแลวทำไมได ถ ือว าผิด 
สัญญาและเสียหายแน ถาลงทุน 
แลวเลิกที่เห็นๆ เลย คากอสราง 
ตกแตงราน คาเครื่องมือและสารพัด 
อุปกรณท่ีจายไป สูญสลายในบัดดล... 

แมบางอยางจะขายเปนมือสอง 
“แตราคาจะหดจู  เหมือนยอวอลโว 
เหลือแคมอไซคซูซูกิ”  

คาธรรมเนียมแฟรนไชสเขาก็ไม
คืน เคราะหามยามซวยอาจมีคดีฟอง 
รองตามมา 

แนนอนวา “คดีเปนเรื่องตองใช 
เวลา แถมไมรับรองผล”

แมผลคดีจะไมแนนอน สิ่งหนึ่ง 
ที่แนนอน คือ คาทนายครับ “ยังไง 
ก็ตองจาย” ฮา...

48

LAW



แมมีโอกาสชนะคดีแตริบหรี่เต็ม
ทน สัญญาแฟรนไชสแฟรนไชซอรเปน 
คนราง แฟรนไชซีจับมาพลิกอานดูได 
ทำความเขาใจได แตแกไมได หรือแก 
ยากมากครับ

นักกฎหมายบางคนเรียกสัญญา
แบบน้ีวา “สัญญาสำเร็จรูป” (Standard 
Form Contract) ผมเรียกวา “สัญญา 
หนาเขียว”

แหะ...แหะ...ที ่จริงเขาเรียกวา 
“สัญญาบีบบังคับ” (Adhesion Contract) 
ผมแคนึกตอเทานั้นวาถาบีบแลวก็ตอง 
หนาเขียว ฮา... 

ยาสามัญประจำบานชวยแกโรค
หนาเขียวพอมีครับ กฎหมายขอสัญญา 
ที่ไมเปนธรรม แตอาจแกปญหาไม 
สะเด็ดน้ำ อาการช้ำเลือดช้ำหนอง และ 

แผลตกสะเก็ดอาจหลงเหลืออยูได
เพราะความสัมพันธแฟรนไชส 

มันซับซอนครับ บางครั้งยากที่จะชี้วา 
ขอสัญญาที่ใหแฟรนไชซีทำโนนทำนี่ 
นั้น “เปนธรรมหรือไมเปนธรรม”

ผมเพิ ่งคุยกับแฟรนไชซอรราย 
หนึ่งเมื่อไมกี่วันมานี้วา 

“เมื ่อไรที ่คุณเริ ่มสายสายตาหา 
จุดที่แฟรนไชซีผิดสัญญา แสดงวา 
ความสัมพันธก ับแฟรนไชซีรายนั ้น 
กำลังวิกฤติ”

การทำแฟรนไชสไมใชอะไรอื่น 
เลยนอกจากการบริหารความสัมพันธ 
(Franchise is nothing but rela-
tionship management) เมื่อไรที่ 
แฟรนไชซีเร ิ ่มโยกสเต็ปไมทำตาม 
ระบบ สั่งโนนทำนี่ สั่งนี่ทำนั่น หรือ 

ไมทำเลยแสดงวาหนังใกลจบ  ความ 
สัมพันธของคุณสองคนกำลังโยกเยก
เอย น้ำทวมเมฆ กระตายลอยคอ....

การพูดคุยกันอยางใกลชิด จริงจัง 
จริงใจแตไมตองจิงโจกระโดดไปนั่งตัก 
การจูจ๋ีอยางถูกคอ (แตหามไซ) ปองกัน 
ปญหาเกิดได

เอะอะจะรบกันทาเดียวคุมหรือ 
อาจไมหนุกแถมเจ็บตัวทั้งคู

ข  าวแฟรนไชซอร ทะเลาะก ับ 
แฟรนไชซีนี่ “เปาฮื้อน้ำแดง” ของสื่อ 
เลยครับ 

คนทะเลาะกันตีกัน ลงหนาหนึ่ง 
พาดหัวตัวไม คนทำดีลงหนาแปดคอลัมน 
จิ๋วแทบตองใชแวนขยายสอง 

เขาตำรา “ทำดีโฆษณาเสียตังค 
ทำไมดีโฆษณาฟรีครับ” ฮา...
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ยุคสมัยนี้ รูปแบบการ 
สื ่อสารของผู คนเปลี ่ยน 
ไปจากอดีต  บริษัทตางๆ 

ก็เปลี่ยนวิธีการเขาหาลูกคา ผูบริโภค 
เองก็เปลี่ยนวิธีชอปปงสินคา  และ 
ตอนนี ้หากใครตองการเสิชหาขอมูล 
อะไรก็ตาม  ก็เพียงเขาไปดูตามเว็บไซต 
ตางๆเพื่อหาขอมูล ไอเดียตางๆ  ยุคนี้ 
นักการตลาดจึงบอกวาคอนเทนทคือ
พระเจา (Content is King) เพราะ 
เขาไดนำคอนเทนทไปสรางมูลคาเพิ่ม
ตอยอดใหกับธุรกิจ ผานการสราง 
ความสัมพันธก ับผู บร ิโภคบนพื ้นที ่ 
ออนไลนไมวาจะเปน Blog, Face-

book, Twitter, etc  ซึ่งเมื่อป 2006 
Brian Halligan และ Dharmesh 
Shah สองผูกอตั้งบริษัท HubSpot  
ท่ีต้ังอยูท่ีเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตต  
เขาจัดตั้งบริษัทขึ้นไมเพียงสรางธุรกิจ
ของเขาเอง แตเขาไดพัฒนาแนวคิด 
ทางการตลาดที่เรียกวา  Inbound 
Marketing ซึ่งเขาไดเรียบเรียงเนื้อหา 
และเทคน ิคการทำการตลาดแบบ 
Inbound Marketing ไวในหนังสือ 
ช่ือวา Inbound Marketing: Attract, 
Engage, and Delight Customers 
Online ซึ่งเปนหนังสือที่บอกเลาถึง 
การตลาดแบบใหมในรูปแบบการสื่อสาร 
สองทางผานสื่อออนไลน  ที่จะมา 
แทนที่การตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งในที่นี ้ 

เรียกวา Outbound Marketing  
(Outbound Marketing ในที่นี้ อาทิ 
เชน การโฆษณาทางทีวี การสงอีเมล  
และการสงจดหมาย)

และเมื่อไดสัมผัสและอานหนังสือ 
เลมนี้ ก็พบวา ประโยชนของ Inbound 
marketing น้ันไมเพียงแตใชกับเทคนิค 
ทางการตลาด แตเทคนิคนี้สามารถ 
มาปรับใชกับ HR ไดอีกดวย ฉบับนี้ 
จึงนำกลยุทธของ Inbound Market-
ing มาบอกเลาใหผูอานไดลองคิดตาม 
กันไปวา อะไรที่ HR professionals 
ตองรูและนำมาปรับใชเพื่อสรางกลยุทธ 
ในการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคลากรภายในและภายนอก
ผานรูปแบบ inbound เพื่อนำไปสู 
เพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร

Marketing vs.
Recruiting

หากพิจารณาเปรียบเทียบ Marketing 
กับ Recruiting ในทางการตลาด หาก 
คุณมีสินคาที่ดีเยี่ยม เหมือนแมเหล็ก 
ดึงดูดลูกคาเขามา เฉกเชนเดียวกับ 
การคัดเลือกบุคลากร หากคุณมีวัฒนธรรม 
องคกรที่ดี เสมือนแมเหล็กที่ดึงดูด 
พนักงานดีๆ เขามาในบริษัทเชนกัน

Product : Marketing
Culture : Recruiting 
ความทาทายของบริษัทในการ 

ทำตลาดก็คือ การพัฒนาสินคา สวน 
ความทาทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคล คือ การพัฒนาวัฒนธรรม 
องคกรใหตรงตอความตองการของ 
กลุมเปาหมาย ปจจุบันน้ีหากพิจารณา 
บริษัทที ่มีวัฒนธรรมองคกรที ่ชัดเจน 
ยอมจะดึงบุคลากรท่ี ‘ใช’ เขามาทำงาน 
ในองคกร

ยุคต่าง ‘คน’ย่อมต่าง 
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคน

ในแตละเจนเนเรชั่น จะเห็นไดวาเขา 
มีรูปแบบการดำเนินชีวิตตางกัน ความ 
ปรารถนาตางกัน  ไลฟสไตลตางกัน 

แนวทางการทำงานและแนวคิดตางกัน  
จริงหรือไม? ลองนึกถึง นองๆ รุนใหมที ่
เพิ่งเขามาทำงาน กับ อีกคนเปนคุณ 
พี่ที่ทำงานมา 20 ป  สิ่งนี้กำลังบอกวา 
บริษัทคุณเองก็ตองพิจารณา วาบุคลากร 
ในองคกรคุณนั้นมีลักษณะอยางไร 

หากเปนบริษัทต้ังใหม ตองกำหนด 
บุคลิกลักษณะ ทักษะ ของบุคลากรที ่
จะเขามาทำงานกับองคกร เรียกวา การ 
กำหนดทีมงาน  กำหนดหนาตาบุคลิก 
ลักษณะของคนในองคกรตั้งแตเริ่มแรก 
ซึ ่งขั ้นตอนนี ้เหมือนกับกระบวนการ 
ทางตลาดท่ีเร่ิมตนจากการกำหนดลูกคา 
(หรือ Define your customer) เพราะ 
หากไมเขาใจกลุมเปาหมายกอน ทิศทาง 
การสื่อสารและพัฒนาคอนเทนทตางๆ 

ย

ยุคนี้ไม่เพียงแต่ Inbound Marketing
แต่ต้อง Inbound HR

â´Â
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อารดา มหามิตร
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กลุมเปาหมาย ที่จะคอยๆ สราง 
ความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย แต 
หากพิจารณาแลวกลยุทธน ี ้ช วยลด 
ตนทุนการดำเนินการในการเฟนหา 
บุคลากร อีกทั้งยังไดคนที่เหมาะสม 
กับองคกร 

เมื่อพิจารณากระบวนการ 4 

ขั้นตอนของ Inbound Marketing 
ของ HubSpot ตามรูปภาพที่ 1 
จะพบวา กระบวนการเริ่มตนจาก 
บุคลากรที่ไมรูจักกัน (Strangers) 
ผานสูผูเขามาเยี่ยมชม (Visitors) และ 
คอยๆ กลั่นกรองจนเขาสู Promoters 
เฉกเชนเดียวกับ การดำเนินการเฟน 
หาบุคลากรที่ ‘ใช’ สูองคกร ที่จะ 
คอยๆ กลั่นกรอง ผานกลยุทธ 
Inbound  ในทางการตลาดเรียกวา 
Sales funnel หากเปรียบในทาง 
HR ก็คือ Hiring funnel

การสรางความสัมพันธกับกลุ ม 
เปาหมายแบบ Inbound Recruiting 
นี้ ไมไดลงทุนในรูปของมูลคาเงิน แต 
ขอเพียงองคกรตองลงทุนในเรื่องของ 

เวลาที่จะพัฒนาคอนเทนทตางๆ ผาน 
สื่อออนไลน ผานขั้นตอนATTRACT-
ING ดึงบุคลากรคุณภาพผานการ 
สื่อสารทางเว็บไซต วิดีโอ บล็อก 
และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมีเนื้อหาที่ 
กลาวถึงวิสัยทัศนและวัฒนธรรมของ
องคกร สูขั้นตอน ENGAGING การ 

สร างความส ัมพ ันธ จากผ ู ท ี ่ เข ามา 
เยี่ยมชมเปลี่ยนสูผูสมัคร ผานการ 
สื่อสารโตตอบระหวางผูสนใจกับบริษัท 
และทายสุดการจัดจางงาน HIRE 
รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ รวม 
แชรประสบการณขององคกรผานสื่อ
ออนไลนจะชวยใหเก ิดการสื ่อสาร 
อยางตอเนื่อง ชวยกลั่นกรองและ 
เกิดการจัดจางบุคลากรในทายที ่สุด  
อีกทั ้งการวัดการตอบสนองของกลุ ม 
ลูกคา สามารถวัดไดจากเครื่องมือ 
ทางเว็บไซตออนไลนอยาง Google 
Analytics  และโดยสรุป inbound 
HR ไมเพียงจะดึงดูดคนที่ ‘ใช’ แลว 
ยังไดสรางแบรนดใหแกองคกร

อาจจะไมตรงกับความสนใจของกลุม 
เปาหมายท่ีองคกรกำหนด ซ่ึงในข้ันตอน 
สรุปไดดังนี ้

1. กำหนดวัฒนธรรมองคกรของ 
คุณ  

2. สรางรูปแบบบุคลากรในอุดมคติ 
ที่ตรงกับองคกร  

3. สรางคอนเทนทที ่ตอบโจทย 
ตอกลุมเปาหมาย

4. แสวงหาชองทางที ่จะติดตอ 
สื่อสารตรงกับกลุมเปาหมาย 

5. แชรขอมูล คอนเทนท กับ 
กลุมเปาหมาย 

ทายที่สุดจะเกิดการ inbound 
โดยสื่อคอนเทนทที่จะนำพาบุคลากร 
ในอุดมคติมาสมัครและเขาสูการเรียนรู
องคกรตอไป

Making a connec-
tion & Maintain Re-
lationship

กลยุทธ inbound ถึงแมวาจะ 
เปนรูปแบบการสื ่อสารทางออมกับ 
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การทำธุรกิจในประเทศ 
จีนแผนดินใหญ ใหประสบ 
ความสำเร็จไมงาย และ 

แนนอนวา ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ 
ถาหากไมไดตั ้งใจศึกษาประเทศที่เรา
จะไปทำธุรกิจอยางจริงจัง โดยเฉพาะ 
ความเขาใจเรื่องภาษา นับเปนดาน 
ตนๆ ที่มีความสำคัญที่สุด ที่จะใชเปน 
เครื่องมือสื่อสาร เปนสะพานทอดไปสู 
ธุรกิจท่ีตองการ และทุกอยางน้ี “กินรี” 
รานคาสะดวกซื้อสัญชาติไทย ไดทำ 
การบานอยางหนักหลายป กอนจะ 
บุกเบิกธุรกิจรานสะดวกซื้อ ในชื่อ 
ไทยวา “กินรี”  จนไปเติบโตครองใจ 
ชาวจีน เมืองคุนหมิง ที่ปลื้มสินคาไทย 
เรียบรอยโรงเรียนจีนไปแลว โดยมีคุณ 
สุปญญดา สุนทรนนธ ทายาทสาว 

คนโต ของคุณวิโรจน สุทรนนธ แมทัพ 
ไทยตัวจริง แหง กินรี จะเปนผู 
เปดเผย Road map ความสำเร็จ 
และการเอาชนะปญหาอุปสรรค จน 
วันนี้ ที่ “กินรี” กลายเปน Distribu-
tion channel ของคนไทยแหงคุนหมิง 
ที่รองรับสินคาสะดวกซื้อไทยทั้งราย 
ใหญ รายเล็ก SME OTOP ที่ 
ตบเทามาใหวางจำหนายนับรอยราย 
ปนี้เตรียมทุมงบ 50 ลานบาท ดัน 
แบรนด “กินรี” เดินหนาขยายไลน 
ชูธง ธุรกิจอาหารไทย ครองใจชาวจีน 
คออาหารไทย และจะกาวสูเมืองอ่ืน ๆ 
ในจีนตอไป

จุดสตาร์ท “กินรี” 
กางปีก

คุณสุปญญา สุนทรนนธ ผูจัดการ 
ฝายบุคคล และธุรการ บจก.วีแอนดวี 
อินเตอร คอมเมิรซ  ผูบริหารธุรกิจ 
รานสะดวกซื้อ สินคาไทย ภายใตชื่อ 
“กินรี”จะเปนผู แทนในการเปดเผย 
Roadmap ความสำเร็จของธุรกิจไทย 
ในประเทศจีน  ในฐานะท่ีเธอเปนผูชวย 
ดูแลธุรกิจและการเงิน และลูกสาวคนที ่
2 ของคุณวิโรจน สุนทรนนท ผูบริหาร 
และเจาของธุรกิจ “กินรี” Conve-
nience Store แหงแรกของคนไทย 
และขายสินคาไทยในเมืองคุนหมิง 
เมืองนี้ตั ้งอยูทางตอนใตของประเทศ 
จีน นับจากป 2550 ที่รัฐบาลไทย 
รวมสงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ 
รัฐบาลจีนท่ีเมืองคุนหมิง โดยมีศูนยการคา 
Yunfang South East Asia Shop-
ping Mall เปน Destination เขต 
ผอนปรนในเรื่องกฎระเบียบตางๆ ให 
แกนักธุรกิจไทยสามารถเขาไปจับจอง
เปดธุรกิจคาขายได ที่นี่จึงเปนที่มา 
ของสถานที ่เริ ่มตนการคาขายของ 
คนไทยในคุนหมิง โดยหนึ่งในนั้นคือ 
“กินรี”

ศักยภาพของคุนหมิง
นครคุนหมิง เปนเมืองหลวงเกาแก 

ของมณฑลยูนนาน ที่มีอายุ 2,300 ป 
มีขนาดใหญกวากรุงเทพมหานคร 13 

เทา มีประชากร 6.432 ลานคน  
ยูนนานเปนมณฑลชายแดน  ไมมีทาง 
ออกทะเล ในอดีต ยูนนาน ไดชื่อวา 
เปนเสนทางสายไหมตอนใต (Southern 
Silk Road) มีจำนวนประชากร 46 
ลานคน มากเปนอันดับ 8 ของประชากร 

ท้ังประเทศ นครคุนหมิง ไดรับสมญานาม 
วา เปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ  (City of 
Eternal Spring) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 
องศา เปนเมืองท่ีอยูทางตอนใต  อุณหภูมิ 
ต่ำสุด 7.5 องศา อุณหภูมิสูงสุด 19.7 
องศา ประชากรนิยมอาหารรสจัด และ 
ชื่นชอบรสชาติอาหารไทย จึงเปนที่มา 
ของการชูสินคาอาหารไทย หรือขนมไทย 
ตางๆ เปนสินคาหลักที่ไดรับความนิยม 
เปนพิเศษ นอกจากสินคาไทยอื่นๆ

“ประชากรที่คุนหมิง มีกำลังซื้อ 

คอนขางสูง และมีเศรษฐกิจชายแดน 
ที่เอื้อตอการคากับไทย ในเรื่องของ 
การนำเขาสินคาจากไทย ดังน้ันคุนหมิง 
จึงเปนทำเลที่คุณพอสนใจลงทุนมาก 
หลังจากไดทำการศึกษาขอมูลการคา
กับประเทศจีนมานาน และมั่นใจกับ 
ความไดเปรียบในเรื่องภาษา  ที่คุณพอ 
สามารถพูดและใชภาษาจีนไดดี จาก 
การที่คุณพอเคยนำเขาสินคาประเภท 
เครื่องเขียน จนถึงเครื่องมือชางจาก 
จีนมาขายในไทย แตตอมาไดรับการ 
แนะนำเก ี ่ยวก ับความนาสนใจของ 
ธุรกิจอาหาร ขนมไทยในคุนหมิง จึง 
ถึงเวลาที่เราจะ Export บางดวยการ 

เผยความสำเร็จ “กินรี” Thai Convenience Store
หนึ่งเดียวในคุนหมิง

สุปัญญดา สุนทรนนธ์

ก
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เปดธุรกิจ รานสะดวกซ้ือ และทำหนาท่ี 
เปน Trader จัดจำหนายสินคาไทยใน 
เวลาเดียวกัน”

การเติบโต สวยงาม 
ของกินรี

เน่ืองจากชาวจีนในคุนหมิงช่ืนชอบ 
อาหารไทย ขนมไทย ดังนั้น “กินรี” 
จึงคัดสรรสินคากลุม Consumer products 
เปนพิเศษ ตั้งแตแบรนดใหญ ไปจนถึง 
สินคา OTOP โดยตองมีขอแมวา ตอง 
ผาน อย.ไทย ก็จะขายไดในคุนหมิง 
แตผาน อย.ท่ีจีน ก็จะสามารถขายท่ีไหน 
ก็ไดในจีน และที่สำคัญตองสามารถ 
เก็บไดนาน 1 ป เทานี้ ทาง “กินรี” 
ก็ยินดีจะนำสินคาขึ้น Shelf ขึ้นแทน 
แนะนำสินคาใหม เพื่อเปนการทดลอง 
ตลาด ปจจุบันสินคาไทยท่ีวางจำหนาย 
ซึ่งเปน House Brand ภายใตชื่อ 
กินรี จำนวน 21 SKUs จำนวน 10 

เปาไว 36 ลานบาท ต่ำกวาเปาที่ตั้งไว 

เน ื ่ อ งจากป ญหาความไม  สงบใน 
ประเทศไทย ที่ผานมา 

อุปสรรค มีไว้ให้ฝ่าฝัน
กวาจะผานมาถึงวันนี้ ธุรกิจก็ 

ตองมีการปรับตัวใหเขากับพื้นที่ และ 
สภาพแวดลอมตลอดจนกฎระเบียบ 
แลว ปญหาหลักๆ ที่เปนอุปสรรค ก็ 
คือ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบราชการ 

ชนิด และจัดจำหนายสินคาแบรนด 

ขนาดกลาง – ใหญ ของไทยไดแก 
มามา พันทายนรสิงห มโนราห  นม 
ไวตามิลค และสินคาแบรนดเล็ก ที่ 
เปน OTOP อาทิ กวน กวน เชฟ 
เปนตน มีจำนวนรวมทุกขนาดจำนวน 
รวม 1,000 SKUs ธุรกิจหลักจะเนน 
ชองทางการคาปลีก และคาสง โดยผล 
ประกอบการในปนี้ บริษัท สามารถทำ 
ยอดขายได 30 ลานบาท จากที่ตั้ง 

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของธุรกิจ ต้องถือว่า เป็น 
เส้นทางการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จนในปีนี้ 
ได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น 
นอกจากการขายปลีกหน้าร้าน และการขายส่ง 
ไปยังร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ในนครคุนหมิง 
และเขตต่างๆ ในประเทศจีนแล้ว ในปีนี้วางแผน 
ลงทุนเพิ่มอีกราว 50 ล้านบาท ในการขยายธุรกิจ
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บอย ดังนั้นจึงตองใชวิธีจางพนักงาน 
ที่เปนคนในพื้นที่เปนผูติดตอประสาน
งานให ปญหาการปลอมแปลงตรา 
สินคา ซึ่งก็ยากที่จะจัดการ หรือ 
แมแตทางการจีน ก็ควบคุมลำบาก 
แมแต Top Brand ก็ยังประสบ 
ปญหานี้ และยังทำอะไรไมได จึงตอง 
ใชวิธีเผยแพรใหเห็นความแตกตางทาง 
ดานคุณภาพ ที่สัมพันธกับราคา เปน 
หลัก และปญหาสุดทายคือ การสง 
สินคาผานทางชายแดน เสนทาง R3A 
ซึ ่งประสบปญหาการเปลี ่ยนแปลง 
กฎเกณฑบอยเชนกัน จึงตองเตรียม 

แผนสำรองในการขนสงไวตลอดเวลา

ก้าวต่อไปของ “กินรี”
ตลอดระยะเวลา 7 ป ของธุรกิจ 

ตองถือวา เปนเสนทางการเติบโตที่ 
คอนขางแข็งแกรง จนในปน้ี ไดวางแผน 
ท่ีจะขยายธุรกิจใหเติบโตย่ิงข้ึน นอกจาก 
การขายปลีกหนาราน และการขายสง 
ไปยังรานคา รานอาหาร โรงแรม ใน 
นครคุนหมิง และเขตตางๆ ในประเทศ 

จีนแลว ในปนี้วางแผนลงทุนเพิ่มอีก 
ราว 50 ลานบาท ในการขยายธุรกิจ  
ไดแก 1. การเปดรานอาหารไทย ฟาสตฟูด 
เพื่อตอกย้ำแบรนด กินรี และจะนำ 
วัตถุดิบ เครื่องปรุงนำเขาจากประเทศ 
ไทย มาใชเปนหลักในการปรุง ทั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายใหมากยิ่ง
ขึ้น โดยจะเปดที่บริเวณ เทสโก โลตัส 
ใกลกับ Office Building ในนคร 
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คุนหมิง  2. เพ่ิมการออกงานแสดงสินคา 
ไปยังเมืองอ่ืน  ๆ ไดแก เฉินตู และกวางโจว 
3. ขยายไลนสินคาประเภท Health 
care จากเดิมท่ีนำเขาสินคาแบรนดไทย 
อาทิ อภัยภูเบศร และดอกบัวคู แลว 
ในปนี้ “กินรี” จะผลิตสินคาสบู 
สมุนไพรเองดวย 4.จะเนนชองทาง 
การขายผาน e-commerce มากขึ้น 
โดยจะรวมกับ trading web เถาเปา 

และลงทุนสรางชองทางการขายผาน 
เว็บไซตอยางจริงจัง 5. เพิ่มสินคา 
House brand “กินรี” ประเภท 
สแน็ค ไดแก เม็ดมะมวงหิมพานต 
และมะมวงปรุงรสอบแหง จากการ 
ลงทุนในปนี้ คาดวาธุรกิจนาจะทำ 
ยอดขายกลับไปที่เปาเดิมคือ 36 ลาน 
บาทในป 58

สุดทายนี้ สำหรับสินคาไทยที่ 

สนใจจะสงออกไปขายผานทางชองทาง 
รานกินรี ในมณฑลคุนหมิง ปจจุบัน 
ยังคงเปดตอนรับสินคาไทยอยูตลอด 
เวลา แตตองเปนสินคาที่อยูในขาย 
ขอกำหนดท่ีเหมาะจะสงไป Test ตลาด 
เบื้องตนภายในระยะเวลา 1 ป หากมี 

Reorder ก็จะถือวาผานเปนคูคา 
ระยะยาวตอไป หากสนใจสามารถ 
คนหาเบอรโทรของ บจก. วี แอนด วี 
อินเตอรคอมเมิรซ โทร. 02 579  
3422 ดูนะคะ ขอใหโชคดี
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เถ้าแก่กับมืออาชีพ
ทำอย่างไรถึงเป็นเนื้อเดียวกัน
(ตอนที่2)

. . .ธ ุรก ิจครอบคร ัวต อง 
กาวไปสูองคกรมืออาชีพ 
และเถาแกตองกาวเขาสู

ผูบริหารมืออาชีพใหได นี่เปนอีกกาว 
ของธุรกิจครอบครัวที่จะขามกรอบการ 
บริหารแบบเดิม เพราะหากไมมีการ 
ปรับเปลี่ยนใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดลอม แนนอนวาองคกร 
ธุรกิจครอบครัวนั ้นยอมจะไมเติบโต 
กาวขามไปสู บริษัทมืออาชีพไดและ 
สุดทายก็อาจนำไปสูความถดถอยและ
ลมสลายในที่สุด…

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหธุรกิจครอบครัว 
ไมสามารถที่จะกาวขามสูการเติบโต
ในระดับตอไปได เนื่องมาจากความ 
ลมเหลวในการบริหารคนในองคกร 
ฉบับน้ี ผมขอนำเสนอเร่ืองการบริหารองคกร 
ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวสูองคกร 
มืออาชีพตอจากฉบับที่แลว 

การบริหารจ ัดการองคกรโดย 
พนักงานที่เปนมืออาชีพในรูปแบบที่ 
เรียกวา “Professional Organiza-
tion” เปนแนวทางการบริหารธุรกิจ 
ที ่สำคัญที ่จะทำใหธ ุรกิจครอบครัว 
เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสำคัญ 
ของการปร ับเปล ี ่ยนแนวทางการ 
ดำเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความ
เปนมืออาชีพ คือ การใหความสำคัญ 

งานที่ทาทายในอนาคต นอกจากนี้ที่ 
สำคัญอีกประการคือ การวิเคราะห 
กลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) 
ผู บร ิหารตองใหความสำคัญในการ 
ประเมิน Competency ของพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job 
ดวย และในกรณีที่ความสามารถของ 
คนกลุมนี้ไมเหมาะสม จำเปนอยางยิ่ง 
ที่จำเปนตองนำพนักงานจากภายนอก 
ที่เปน Mid-Career เขามาในองคกร 
ดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑ 
หรือ CP ที่ปจจุบันมีบริษัทในกลุม 
มากกวา 200 บริษัท คนในวงการ 
ธุรกิจการคาจะรูวา คุณธนินท เจียรวนนท 
ซึ ่งเปนผู นำเครือซีพีนั ้นชอบชักชวน 
คนเกง คนมีความสามารถเขามารวมงาน 
ทุกครั ้งที ่เครือซีพีจะขยายกิจการไป 
ทางใด คุณธนินทจะเปนผูเตรียมการ 
เรื่องคนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไม 
วาจะทาบทาม ชักชวนและเชิญเขามา 
ทำงานดวย คุณธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับ 
ในการเลือกคนเกงและมีความสามารถ 
ไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจจะ 
พูดงายแตกลับทำไดยาก เพราะตอง 
มีจังหวะ มีโอกาส ไมใชมีเงินแลวจะ 
จางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แต 
เมื ่อเชิญคนเกงเหลานั ้นเขามาแลว 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร 
มนุษยในองคกร  ซึ่งเปนหัวใจที่สำคัญ 
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ ผูบริหารควร 
ที ่จะพิจารณาการบริหารทรัพยากร 
มนุษยในมุมมองสำคัญ (Human 
Resource Focus) 5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถ 
และเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและ 
สงผลตอการดำเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนใน 
องคการ

4. การพ ัฒนาคนให ม ี ความ 
สามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. การร ักษาและสร างความ 
ผูกพันใหกับคนในองคกร 

1. การเลือกคนที่มี 
ความสามารถและ 
เหมาะสมกับองค์กร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองตั้ง 
เป าหมายการคัดเล ือกพนักงานให 
ชัดเจนวาตองการพนักงานที ่มีความ 
สมรรถนะ ความสามารถ (Competency) 

แบบใดที่จะสามารถขับเคลื่อนใหองคกร 
เติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึง 
ดำเนินการหาคนที่เหมาะสม ที่จะ 
สามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบันและ
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หมายความวาตัวเขาเองก็ตองมั ่นใจ 
และเชื่อในตัวคนที่เขาจางมา โดย 
ไมเคยไปเขาไปควบคุมในเรื ่องหนาที่
การบริหารที่คนเหลานั้นไดรับ คุณ 
ธนินทมองวาสิ่งที่คนเกงตองการมี 3 
อยางคือ ขอที่หนึ่งตองการอำนาจ 
ขอที่สองตองการเกียรติ ขอที่สาม 
ถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 
อำนาจไปแสดงความเกง ถาไมมี 
อำนาจก็ไมรูจะแสดงความเกงนั้นได
อยางไร 

คุณธนินทใหอำนาจในการบริหาร 
แตละบริษัทในเครือ ผูบริหารของซีพี 
ตองดำเน ินธ ุรก ิจแบบอิสระตอก ัน 
แมแตเรื่องของการลงทุน บริษัทตองการ 
เงินทุนเทาไร มีหนี้สินเทาไร ในการ 
กู เง ินมาดำเนินงานของแตละบริษัท 
ผูบริหารแตละบริษัทสามารถกูเงินได 
อยางอิสระ และธนาคารผูใหกูตอง 
พิจารณาเองวาบริษัทมีเงินจดทะเบียน 
พอหรือไม หนี้สินตอผูถือหุนเปนอยางไร 
ใหธนาคารเปนผู พิจารณาเองวาควร 
อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อ 
ของเครือซีพี 

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับ 
ในการเลือกผูบริหารที่นาพิจารณาเปน 
อยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคน 
เดียวแตหากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอม 
ทำอะไรไมได ดังนั้นผูที่มีความสามารถ 
อยางแทจริงจึงไดแกผูที่สรางทีมงาน 
ที่เขมแข็งขึ้นมาไดสำเร็จ 

คุณธนินทจึงใหความสำคัญกับ 
การสรางทีม โดยมีหลักในการเลือก 
สรรผูที ่จะเขามารวมงานดานบริหาร 
คือ ประการแรก จะตองเปนผูที่มี 
ความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง 
ตองเลือกผูที่มีความขยัน ประการที่ 
สามจะตองเลือกผู ท ี ่ม ีความอดทน 
ประการที่สี ่จะตองเลือกผูที ่มีความ

พยายามสูง และประการสุดทายจะ 
ตองเลือกผูบริหารท่ีไมเห็นแกตัว  ธนินท 
มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที ่ 
การงานไดนั้น จะตองมีองคประกอบ 
คือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมอง 
จุดเดนของผูอื่น สามตองเปนคนมี 
จิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ตองหาปมดอย 
ของตนเอง หาตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวา 
ผูนำในธุรกิจครอบครัวตองรู จักที ่จะ 
เลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน 
และตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่ 
เหมาะสมกับองคกร เมื่อตัดสินใจเลือก 
แลวก็ควรใหอำนาจในการบริหารแก
คนเกงเหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนให้ 
เชื่อมโยงและส่งผลต่อ
การดำเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาท 

และหนาที่ (Role and Responsibil-
ity) ของตำแหนงงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ 
มีการสื ่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึง 
บทบาทและหนาที่ และความคาดหวัง 
ที่องคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตอง 
ประเมินการทำงานโดยใชตัวชี ้ว ัดที ่ 
สะทอนผลงาน เชน KPI ,BSC เปนตน 
กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการ 
ดำเนินธุรกิจ คือการวางแผนกำลัง 
คนและทักษะความชำนาญของพนักงาน 
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื ่อ 
การเติบโตในอนาคต เรียกไดวาเพื่อ 

ใหไดบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติเหมาะสม 
ในจำนวนที่เหมาะสม ในเวลาและ 
ตำแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช ได 
นำเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากร 
มนุษย ไวดังนี้

เดลบีช (Beach 1985:112) อธิบาย 
ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากร 
มนุษยของเดลบีช ดังนี้ 

1. ศ ึกษา เป  าหมายและการ 
วางแผนองคกร โดยการศึกษาถึงแผน 
กลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะ 
ที่เกี่ยวของกับพนักงาน เชน นโยบาย 
คาแรง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โครงการ 
ตางๆที่ดำเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สำรวจกำลังทรัพยากรมนุษย 
ที่มีอยูในปจจุบัน องคกรตองสำรวจ 
ทักษะของคนที่มีอยู จำนวนกำลัง ที่ 
จัดกลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร 

สถานที่ทำงาน อายุการศึกษา การฝก 
อบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทำนายกำลังทรัพยากรมนุษย 
ในอนาคต โดย (1)พิจารณาจำนวน 
แรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2)ทำนาย 
ความตองการกำลังคนในอนาคต (3) 
เปรียบเทียบความตองการ (Demand) 
กับอุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ 
ขอ 1 กับ ขอ 2

4. นำแผนไปปฏิบัติ โดยดำเนิน 
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ 

ปัจจัยสำคัญของการปรับเปลี่ยนแนวทางการ 
ดำเนินงานจากระบบเถ้าแก่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
คือ การให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหาร 
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
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โดยโอนยาย เลื่อนตำแหนง ปลดออก 
ฝกอบรม และพัฒนา สรางแรงจูงใจ 
และจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน 
โดยการวัดความกาวหนาในการปฏิบัต ิ
แผน เปรียบเทียบแผนกับการปฏิบัติ 
ดำเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

3. การสร้างแรงจูงใจ 
ให้คนในองค์การ 
(How motivate 
people?)

วิเศษ วิศิษฏวิญู รองกรรมการ 
ผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพีคาปลีกและ 
การตลาด จำกัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 
ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ 
เป นหลักในการบริหารทรัพยากร 
มนุษยท ี ่ถ ูกนำมาใชเป นตามหลัก 
ธรรมชาติ คือการเรียนรูธรรมชาติ 
ของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 
ได  เป นอย างด ีและมีประส ิทธ ิภาพ  
เนื่องจากทุกคนมีความตองการและมี
เปาหมายชีวิตที่แตกตางกัน บางคน 
อาจมีเปาหมายชีวิตอยูที่ความร่ำรวย
มีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจม ี
เปาหมายชีวิตอยูที่การมีชื่อเสียง มี 
เกียรติประวัติเปนที่ยอมรับของสังคม 
บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส
คนหาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ หรือบางคน 
อาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ 
ล วนเป นความแตกต างของแต ละ 
ปจเจกบุคคล

นอกจากนั้นก็ยังมีระดับสูงต่ำที่
มากนอยแตกตางกันดวย แตจุดหมาย 
ปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่น 
ก็คือความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่
ด ีหากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่องคกร 
ไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับ
สิ่งที่จะนำพาเขาไปสูความตองการและ 
เปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็เกิด 

ขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็ม 
เปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากร 
มนุษยของแบบใชหลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตาง 
กันทั้งทางสรีระ สติปญญาและจิตใจ 
เราจึงจำเปนจะตองเขาใจเขา ไมวา 
จะเปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความ 
สามารถ จริต อุดมการณ ความคิด 
พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย 
การเขาใจความแตกตางของมนุษย 

ทำใหนายจางสามารถเลือกมอบหมาย 
หนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละ
ประเภท เปนการนำเอาความรู ความ 

สามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 
แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที ่
ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี ่ยงการมอบ 
หมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทำงาน 
นั้น เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึง 
ประสงคขึ้นได คนที่ไดมีโอกาสทำงาน 
ในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทำงาน 
นั้นอยางมีความสุขและไดผลงานที่มี
คุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจ 
หรือความสะดวกใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 
ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort 
Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว เราก็ 
จะรูวา “Comfort Zone” ของเขา 
วามากนอยเพียงใด และจะดีขึ้นมาก 
ถาคนเรามี “Comfort Zone” ที่ 
ใหญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพ 

ในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ 
การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 
กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด 
กลานำเสนอ กลาทำ และกลารับผิดชอบ 
ปจจุบันความรูและวิทยาการตางๆ ได 
ถูกคนคิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา ประกอบ 
กับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมีความ 
ซับซอนยิ่งขึ้น จำเปนจะตองใชความ 
รูที่ผสมผสานกันหลายแขนง (Multi 
disciplinary Knowledge) วิศวกร 
อาจจะตองใชความรูดานบัญชีการเงิน 
หร ือว ิทยาศาสตร อาหารเพ ิ ่มเต ิม 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เปนตน 

การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตน
เองไมถนัด จะทำใหวันหนึ่งสิ่งนั้น 
กลายเปนสิ ่งท ี ่ร ู และถนัดขึ ้นมาได 
ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะ
กวางใหญขึ้น รูมากก็มีวัตถุดิบในการ 
คิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลา 
นี้กลาคิด และกลาที่จะนำความคิด 
นั้นมาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นในองคกร 
ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหกับผูอื่น 
ก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมาก 
ขึ้น ขอบเขตความสะดวกใจในการ 
นำเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะพัฒนาจาก 
ความกลาเสนอไปสูความกลาทำและ
กลารับผิดชอบในที่สุด องคกรจำเปน 
ที ่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี ้ได 
เกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจ 
มีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปนครู 

หลักบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใช้หลัก 4 ใจ 
เป็นหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกนำมา 
ใช้เป็นตามหลักธรรมชาติ คือการเรียนรู้ธรรมชาติ 
ของมนุษย์ หากเข้าใจก็จะบริหารพนักงานได้เป็น 
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

60

Family Business



และจะถูกนำไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ตอไป แตจะตองไมถูกนำมาเปนอุปสรรค 
ปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวย 
คนจำนวนมาก มีหนาที่แตกตางกันไป 
หากไดนำเอาความรูความสามารถของ 
แตละคนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ ้น
อยางมาก ดังนั้นจึงจำเปนที่จะตองมี 
การสงเสริมการทำงานเปนทีม ดวย 
การจัดการทีมงานขามสายงานที ่ม ี 
เปาหมายรวมกัน นอกจากการทำงาน 
เปนทีมโดยมี “งาน” เปนตัวสานใจ 
แลว ยังสามารถใช “ความชอบ” ที่ 
เหม ือนก ันของแตละคนมาเป นต ัว 
สานใจโดยผานการทำกิจกรรมรวมกัน 
อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกร 
จัดใหมีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรี 

ครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะมา 
รวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวาง
จากการทำงานได คนใดคนหนึ่งอาจ 
มีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 
กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยาย 
ขอบขายการสานใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
การทำงานเปนทีมและการทำกิจกรรม 
ร วมก ันย ังช วยส งเสร ิมให  เก ิดการ 
“เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 
ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคน
อื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะ 
ตองเปนองคกรที่มีชีวิต มีการพัฒนา 
อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอ 
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
แนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ
มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยว 

ใหทุกคนในองคกรรวมแรงรวมใจใน 
การฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มี 
ทุกขรวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ 
“รักและผูกพัน” ตอองคกรเสมือน 
ครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวา 
จะตองมีความเมตตา ผูอาวุโสนอย 
กวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆ คน 
เปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ตอ 
กันและกัน

หลัก 4 ใจ นี้ มีเครื่องมือ 
สำคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุเปาหมาย 
ไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การ 
สื ่อสารเพื ่อความเขาใจในองคกร” 
ฉบับหนาผมจะตอเรื่องการการบริหาร 
จ ัดการทร ัพยากรมนุษย ในองค กร 
แบบธุรกิจครอบครัว
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ผมใช้เวลา 6-12 เดือนในการ turnaround พลิกเกม 
กลับมาทำให้บริษัทนี้ทำกำไรได้ และเป็นผู้ประสาน 
ดูแล New Projects ไม่ว่าจะเป็นการ joint ven-
ture กับบริษัทในต่างประเทศ การทำ rebranding 
เมื่อตอนบริษัทครบรอบ 50 ปี สร้าง innovation 
ทางการตลาด 

คุณหญิงณัฐิกา (วัธนเวคิน) อังอุบลกุล 
ผูเปนท้ังครู และ “IDOL” ของ ดร.การัณย 
ตลอดจนเน็ตเวิรคของทั้งสองทาน ซึ่ง 
เปนบุคคลระดับชั ้นนำทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ ที่คุณพอมักหยิบยื่น 
โอกาสใหไดรวมพบปะดวยอยูบอยครั้ง 
และเขาเหลานั้น ดร.การัณยใหความ 
ยอมรับนับถือวา เปนอาจารยนอก 
หองเรียน ที่มีสวนชวยสรางความรู 
ประสบการณจริง ที่หาที่ไหนไมได และ 
ดร.การัณย ถือวา นี่คือการเรียนลัด 
จนถึงวันนี้กับบทเรียน case study 
มากมาย จากบริษัทในเครือรอบ ๆ 

ศรีไทยฯ ที่คุณสนั่น มอบโอกาสให 
แสดงฝมือ ปรากฏวา ดร.การัณย 
สอบผานหมด จนไดรับความไววางใจ 
จากคุณสนั่น ผูพอเปดไฟเขียว ให 
เดินหนาเต็มรอย กับ แนวคิดใหม ใน 
การวางกลยุทธ การบริหาร เพื่อ 
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักของครอบครัวนั่น 
คือ บมจ. ศรีไทยฯ ใหมีความกาวล้ำ 
ในยุค 2015

การเรียน และการงาน 
ที่คู่กันมาตลอดชีวิต

เนื่องจากคุณสนั่น อังอุบลกุล มี 
ผลการเรียนดี สามารถสอบชิงทุน 
AFS ไดไปเรียนรูประสบการณการใช 
ชีวิตในตางประเทศ และยังไดรับการ 
แตงตั้งใหเปนประธาน AFS จนถึง 
ปจจุบัน สิ่งนี้อาจเปนสวนหนึ่งที่ลูกๆ 
ทั้ง 4 คน ซึมซับและเดินตามรอย 
คุณพอ จนสามารถสอบชิงทุน AFS 
ไดทุกคน โดย ดร.การัณย ซึ่งเปน 
ลูกชายคนโต ไดไปเรียนที่ ประเทศ 

ออสเตรเลีย ตั้งแตอายุ 17 ป 
จากนั้นไดกลับมาเรียนตอระดับปริญญา 
ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขานานาชาติ 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล และเดินทาง 
ไปเขารวมหลักสูตรดาน Business 
and Engineer Manager ที่อังกฤษ 
และระหวางนั้นไดมีโอกาสฝกงานกับ
บริษัทที่ปรึกษาทางดานการเงิน การ 

ช่ือ “ศรีไทยซุปเปอรแวร” 
เจาของแบรนดภาชนะ 
เมลามีน ตรานกเพนกวิน 

ชื่อนี้ไมมีใครที่ไมรูจัก และชื่อนี้มี 
ชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักทั่วโลก เขา 
คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ผูขับเคลื่อน 
ธุรกิจนี้มากวา 50 ป จวบจนเขาสู 
ปที่ 51 ในปนี้ ความรอนแรงของ 
ธุรกิจเมลามีน แบรนดนี้ยังคงความ 
เปนผูนำอยางไมมีใครเทียมทัน ดวย 
กลยุทธที ่ออกมาใหนักการตลาดทั้ง 
ไทย ทั้งตางชาติ ไดเซอรไพรซกันอยู 
ตลอดเวลา และผูที่อยูเบื้องหลัง 
ปรากฎการณใหม ไมใชใครที่ไหน 
เขาคือ บุตรชายคนโต ของคุณสนั่น 
อังอุบลกุล ท่ีช่ือ ดร.การัณย อังอุบลกุล 
นักบริหารเจนใหม วัย 34 ป ดีกรี   
ดอกเตอรจากประเทศอังกฤษ ที่มี 
ความเกงฉกาจ ตามคุณสนั่น มา 
ติดๆ ทีเดียว และทุกวันน้ี ดร.การัณย 
คือเงาของคุณสนั่น อังอุบลกุล ผูที่ 
จะเปนเจนเนอเรช่ันตอไป ท่ีจะสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวที่ใหญโตเปนมหาชน 
ขนาดหมื่นลานนี้ตอไป

นอกจากประสบความสำเร็จจาก
การเรียนในระบบแลว ดร.การัณย ยัง 
โชคดีที่มีดีกรีปริญญาเอกนอกหองเรียน 
จากการเก็บเกี่ยวความรู ประสบการณ 
ตลอดชีวิตจากมหาวิทยาลัยชีวิต โดย 
มี กูรู สุดยอดนักธุรกิจของเมืองไทย 
ทั้งคุณพอ สนั่น อังอุบลกุล และ 

สายเลือดนักบริหารเจนใหม่ แห่งศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ดร.การัณย์ อังอุบลกุล

ช
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ทำใหเขาใจขอจำกัดในทำงาน จาก 
การเรียนรูงานทุกฝาย ที่ประกอบกัน 
ขึ้นมาเปนบริษัท เปนการปูพื้นฐาน 
การบริหารธุรกิจที่ดี ดังนั้นเมื่อคุณพอ 
ใหมารับตำแหนง Assistant to CEO 
ที่ บมจ.ศรีไทยฯ คุณพอเปดโอกาส 
ใหผมเรียนลัด โดยมอบหมายความ 
รับผิดชอบ 5 ดาน ไดแก  การติดตาม 
การประชุมคูกับคุณพอ แมแตรวม 
ประชุมในฐานะที่ทานเปนกงสุลแหง 
สาธารณรัฐมัลดีฟ และเคยเขาพบ 
ประธานาธิบดี แหงมัลดีฟมาแลว ดาน 
ที่สอง คือ การเดินทางไปตางประเทศ 
เพื่อเยี่ยมลูกคา เจรจาการคาและดูแล 
ธุรกิจของบริษัทฯ ในตางประเทศ 
ทั่วโลก ใน 3 ปที่เขามารับงาน 
ผมเดินทางไปมาแลวกวา 60 ประเทศ”

“ดานที่สามลงมือทำจริง คุณพอ 
ใหเรียนลัด โดยใหเขาไปแกวิกฤตการ 
ขาดทุนที่บริษัทในเครือ ผมใชเวลา 
6-12 เดือนในการ turnaround พลิก 
เกม กลับมาทำใหบริษัทนี้ทำกำไรได 
และเปนผูประสานดูแล New Projects 
ไมวาจะเปนการ joint venture กับ 
บริษัทในตางประเทศ การทำ rebrand-
ing เมื่อตอนบริษัทครบรอบ 50 ป 
สราง innovation ทางการตลาด  
และดานสุดทาย การรับผิดชอบดาน 
Social Contribution โดยเขาเปน 

ลงทุน และการฟนฟูธุรกิจชื่อดัง ที่ 
บริษัท Arthur Anderson ประเทศไทย 
จำกัด ระยะเวลา 3 เดือน และได 
ถูกสงตัวพรอมทีมที่ปรึกษาไปประจำ
ที่ บริษัท ธนบุรีประกอบยนต จำกัด 
ผูนำเขารถยนต Mercedez Benz 
และไดกลับไปเรียนตอ ที่มหาวิทยาลัย 
มหิดลจนจบ จากน้ันไดไปฝกงานราชการ 
จากคำแนะนำของคุณพอ เพื่อทำให 
เกิดความเขาใจการทำงานที่ครบวงจร 
ที่ สำนักสารนิเทศ กระทรวงการ 
ตางประเทศ เปนเวลา 1 เดือน 
กอนเดินทางไปเรียนตอระดับปริญญา
โท ดาน Master of Science in Engi-
neering Business Management ที่ 
The University of Warwick 
ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขา 
Business & Economic  ที่ The 
University of Leeds ประเทศ 
อังกฤษ ระหวางนั้น ไดฝกงานดาน 
การวิเคราะหการเงิน และCompeti-
tive Analysis ที่บริษัท deSter 
BVBA ในเบลเยี่ยม จะสังเกตไดวา 
ทุกคร้ังท่ีมีเวลาวางจากการเรียน ไมวา 
จะเรียนที่ไหน ก็จะตองเขาฝกงานใน 
หลากหลายสาขาอยูเนืองๆ ทุกที่ไป 

จนเรียนจบ

เข้าสู่โหมดการทำงาน
ที่ทำงานแหงแรกที่ไดเขาทำงาน 

คือ บริษัท Soft Tip จำกัด ผูจัด 
จำหนายผลิตภัณฑ Cotton Bud ใน 
ตำแหนงผูจัดการท่ัวไป ตองรับผิดชอบ 
งาน และตัดสินใจเองทั้งกระบวนการ 
ทั้งนี ้เพื ่อจะเรียนรู การทำงานใหครบ
ทุกกระบวนการทำงาน จนกระทั่งป 
2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คุณสนั่น 
จึงเรียกตัวดร.การัณย เขามาชวยฟนฟ ู
ธุรกิจที่บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร 

“จากการที่ไดทำงานที่ Soft Tip 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการออกแบบ 
หลักสูตรการเรียน การสอน ท่ีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขต 
บางมด โดยทั้งหมดที่รับมอบหมาย 
ก็คือ งานเปนผูชวยคุณพอนั่นเอง”

Master Piece
สวนหน่ึงของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

คือ การดูแลดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ซึ่งเปนการสรางกลุมผลิตภัณฑใหมที่
ตอบโจทย ตลาดในท ุกกล ุ มรายได  
และ Lifestyle จากเดิมที่ผลิตภัณฑ 
เมลามีน ของศรีไทยซุปเปอร เนน 
กลุมตลาดกลาง แตดร.การัณยมองวา 
ผลิตภัณฑเมลามีนยังมีโอกาสขยาย 
ไดอีก ใหสามารถครอบคลุมท้ังตลาด 
ลางซึ่งเปนฐานใหญ และตลาดบนที่ 
เปนยอดปรามิด โดยตลาดลาง เพื่อ 
ตอบโจทยความตองการของลูกคาที่มี
รายไดนอย แบบ budgeted จึง 
ไดออกผลิตภัณฑไลนใหม ที่เนนราคา 
ประหยัด เจาะตลาดในประเทศ และ 
ตลาด AEC ในขณะที่ตลาดบนที่เปน 
ตลาดพรีเมี่ยม ตองการสินคาคุณภาพ 
สูง ไดริเริ่มออกผลิตภัณฑใหมที่ตอบ 
โจทยความตองการ โดยการนำกระเบ้ือง 
มาผสมกับเมลามีน  เพื่อใหเกิดน้ำหนัก 
เชนเดียวกับกระเบื้อง แตทนทานกวา 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ ่มราคา 
ขายไดมากขึ้น 20-30% ซึ่งเริ่มเปดตัว 
ในไตรมาส 3 ของปนี้ โดยตลาด 
กลุมน้ีจะเนนกลุม Horeca คือ Hotel, 
Restaurant, Catering

โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม Retails 
ผลิตภัณฑของศรีไทยซุปเปอรแวร จะ 
ขยายออกไปโดยเนนการขาย Experi-
ence ภายใตแบรนดใหม คือ The 
Potters ในสไตล European Look 
ที่เนนการออกแบบที่เปน Lifestyle 
ที่มี Story และบุคลิกที่ชัดเจน เนน 
เจาะกลุม High Segment สินคา 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ tableware 
และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 
พวกผาปูจาน ผาเช็ดปาก ในดีไซน และ 
โทนสีเปนเซ็ทเดียวกัน โดยงานทาง 
ดานออกแบบ มีนองสาวของ ดร.การัณย 
เปนผูดูแล ดานชองทางการจำหนาย 
จะกระจายออกไปทั้งตลาดตางประเทศ 
และในประเทศ จะเนนรูปแบบ Concept 
Store ภายใตชื่อ The Potters by 
Srithai Superware ซึ่งจะเปดที่ ศูนย 
การคาเซ็นทรัลเวิลด และสยามพารากอน 
นอกจากน้ี ท่ีนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร 
ซ่ึงเปนฐานการผลิตแหงหน่ึงของบริษัทฯ 
จะมีการปรับเปล่ียนเปน Outlet Store 

ขายสินคาลดราคาตลอดท้ังป เพ่ือเอาใจ 
แมบาน นักทองเที่ยวนักชอป และยัง 
มีความแปลกใหมอ ีกหลากหลายที ่ 
ตามกันออกมาในปนี้

แนวคิดแรงบันดาลใจ 
ในการทำงานที่ได้รับ 
จากคุณพ่อและคุณแม่

1. ไดซึมซับประสบการณ ทาง 
ธุรกิจ มาตั้งแตเด็ก อยางไมรูตัว

2. ในระหวางเรียน ก็จะไดรับ 

โอกาสในการเรียนรูงาน จากการเดินทาง 
คิดตามไปทำงานในที่ตางๆ

3. คุณพอ จะบอกเสมอวา จบ 
ปริญญาเอก ไดเปรียบกวาคนอื่น คือ 

เรียนรูเร็ว การเรียนรูตรรกะ และ 
ความสำเร็จที่สำคัญคือ การเขากับ 
คนอื่นได และตองเปนที่ยอมรับของ 
คนอื่น ที่ตองเปนทั้ง Entrepreneur 
vs Professional 

4. ใหหลักคิดที่วา Nothing is 
impossible ผูบริหารตองมีทัศนคติ 
ที่ดี มีสติที่ดี คิดดีทำใหมีกำลังใจ พูดดี 
เม่ือลงมือทำก็ตองทำดี “Great Vision 
without action is Dream”

5. การเปดกวาง เรียนรู เปดใจ 
ยอมรับความผิดพลาด และพรอมแกไข

6. สวนหนึ่งของการทำงาน ได 
มาจากคำสอนของ คุณแม คือ ทำ 

อะไรอยาใชแตความอดทน เพราะใน 
ท่ีสุดแลวเราจะฝน แตจงใชความเขาใจ 
ที่ทำใหปรับตัวปรับใจยอมรับได

ตองนับวา ดร.การัณย อังอุบลกุล 
เปนคนหนุมเลือดใหมไฟแรง ในวัย 34 ป 
แตมีความคิดที่ฉลาดล้ำรอบดาน ทั้ง 
ในตำรา และนอกตำราทีเดียว และ 
ในอนาคตอันใกลคงไดเห็นความสำเร็จ 
ที่สวยงาม ดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล 
ของนักบริหารรุนใหมทานนี้ ในการ 
สืบทอดธุรกิจ บมจ.ศรีไทยซุปเปอรแวร 
ใหมีทั้ง Profit และ Sustainable 
ตอไปในอนาคต
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YEC update ลาสุด 
ภูมิใจนำเสนอ ประธาน 
YEC กาญจนบุรี หรือ 

YEC@KAN คนแรก “คุณอานุภาพ 
ลอวงศงาม” หรือ อารท ทายาทรอง 
ประธานหอการคาไทย เจาของธุรกิจ 
ทองเที ่ยวแหงเมืองกาญจนบุรีชื ่อดัง 
“รีสอรท บานริมแคว-แพริมน้ำ” และ 
อีกหลายธุรกิจ โดยสวนตัว “คุณอารท” 
ก็เปนผู มีตำแหนงทางสังคมมากมาย 
อาทิ เปนผูแทนเยาวชนของจังหวัด 
ในการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน 
ตอจังหวัดกาญจนบุรี และผูแทนธุรกิจ 
ทองเที่ยวที่เขาไปมีบทบาทในตำแหนง 
ตางๆ ของสมาคมการทองเท่ียวมากมาย 
นับสิบตำแหนง เปนสวนหนึ่งที่ทำให 
การทองเที ่ยวจังหวัดกาญจนบุรีบูม 
จนถึงปจจุบัน จนตองขอยกตำแหนง 
“นักกิจกรรมตัวยง” ใหเลย และผลงาน 
ลาสุดกับการไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC กาญจนบุรีคนแรก กับหนาที่ 
ความรับผิดชอบสราง YEC จังหวัด 
กาญจนบุรี กลาวดวยความภูมิใจวา 
ตำแหนงนี้เปนของขวัญที่สรางโอกาส 
ที ่สรางสัมพันธภาพที ่ดีกับนักธุรกิจ 
รุนใหมทั่วประเทศ แตดวยภารกิจทาง 
สังคม และธุรกิจของครอบครัวที่รัดตัว 
จึงจำเปนตองตัดสินใจสละตำแหนง 
ใหรุนตอไป

แนะนำตัวให้รู้จัก 
มากยิ่งขึ้น

คุณอารท อานุภาพ ลอวงศงาม 
ตำแหนงปจจุบันคือ ผูอำนวยการฝาย 
การตลาดและกิจกรรมบริษัท บาน 
ริมแคว-แพริมน้ำ จำกัด บริษัท 
ริเวอรแคว การเดน จำกัด และบริษัท 
ทองเที่ยวทางรถไฟ จำกัด จบการ 
ศึกษาข้ันสูงระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร 
บัณฑิต (ภูมิศาสตร) และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิชาเอก Technology Manage-

ment เปนบุตรชายคนโต 1 ใน 3 
คนของครอบครัวลอวงศงาม เจาของ 
ไรออย นับรอยไร แหงเมืองกาญจนบุรี 
ซึ่งภายหลังไดผันตัวมาทำรีสอรท ชื่อ 
บานริมแคว-แพริมน้ำ ในปจจุบัน ตอ 
มาไดขยายธุรกิจตอยอดดานการทอง
เที่ยวอีก 2 ธุรกิจ ไดแก บริษัท ริเวอร 
แคว การเดน จำกัด ใหบริการจองตั๋ว 
เคร่ืองบิน และเปนเอเยนตต๋ัวเคร่ืองบิน 
ของการบินไทย และบริษัท ทองเที่ยว 
ทางรถไฟ จำกัด

“เดิมคุณพอเปนเจาของไรออย 
อยูที่ จ.สุพรรณบุรี เผอิญไดมีโอกาส 
นั่งรถไฟผานพื้นที ่รีสอรทในปจจุบัน 
และเกิดความหลงใหลความสวยงาม 

ของวิวทิวทัศน จึงไดซื้อที่ แลวพัฒนา 
มาเรื่อยๆ เริ่มจากแพเล็กๆ ที่ทำดวย 
วัสดุธรรมชาติ เปนแพลูกบวบไมไผ 
วันหนึ่งที่เพื่อนคุณพอมาเที่ยว และ 
เกิดความประทับใจ เห็นความเปน 
ไปไดในการขยายธุรกิจ จึงเปนที่มา 
ของเงินกอนใหญกอนแรก ในการพัฒนา 
จากแพเล็กๆ เปนแพพักเต็มตัว ให 
บริการผูท่ีน่ังรถไฟมาสามารถพักคางคืน 
ในรูปแบบ แพรีสอรท ซึ่งสมัยนั้น คุณ 
พอเปนผูบุกเบิกแพพักคนแรกของ จ. 
กาญจนบุรี ในมุมที่สวยที่สุดของ อ. 
ไทรโยค”

สู่...แพรีสอร์ท 
เต็มรูปแบบ 
บริการกึ่งสมาชิก

แนวไอเดียของแพรีสอรท บาน 
ริมแคว-แพริมน้ำ ใหเปน รีสอรท 
กิจกรรมเต็มรูปแบบ (Activities Resort) 
โดยผู พ ักจะสามารถซื ้อบริการเปน 
แพคเกจราคาเดียว เรตราคาตั้งแต 
8,000 บาทตอคน 3,500 บาทตอคน 
หรือ 2,500 บาทตอคน ราคารวม 
ที่พัก อาหาร กิจกรรม การทองเที่ยว 
ครบ กิจกรรมประกอบดวย การนำ 
เที่ยวแหลงทองเที่ยวตางๆ ของ จ. 
กาญจนบุรี แคมปไฟ การแสดง แสง สี 
เสียง ที่รีสอรทเปนผูจัดขึ้นเอง โดย 

Y

อานุภาพ ล้อวงศ์งาม
ประธาน YEC @ KAN คนแรก
ส่งมอบตำแหน่งสู่คนใหม่
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มีเจาหนาที่กิจกรรมของรีสอรท เปน 
ผูนำ เปนพิธีกร และบางครั้ง คุณ 
อารท ก็กระโดดลงมาทำหนาที่นี้เอง 
ดวยความที่คลุกคลีกับงานนี้มาตั้งแต
สมัยเรียน

จุดเด่นของ 
“บ้านริมแคว-แพริมน้ำ

ตองยกใหวิวมาเปนอันดับ 1 เพราะ 
เปนรีสอรทบนพื้นที่ 120 ไรแหงเดียว 
ท่ีอยูตรงขามสะพานทางรถไฟสายมรณะ 
ซ่ึงถือเปนจุดท่ีสวยท่ีสุด เปน Panoramic 
View  และเปน Signature ของเมือง 
กาญจนบุรี พื้นที่รีสอรท 30% สวน 
ที่เหลือยังคงเปนพื้นที่ธรรมชาติสำหรับ 
นักทองเที่ยว สวนหองพักไดรับการ 
ตกแตงสไตลลานนาประยุกต เนน 
การบร ิการสมาช ิกแบบครอบคร ัว 
โดยเรียกผูใชบริการวา “สมาชิก” แทน 
คำวา “นักทองเที่ยว” ที่สำคัญคือ ที่นี่ 
ไมมีเซลสหองพักแมแตคนเดียว แต 
รีสอรทมีผูมาพักใชบริการตลอด ประมาณ 
300 คนตอคืน แมชวงเศรษฐกิจฟุบ 
ก็ตาม ปจจุบัน “คุณอารท” กำลัง 
ปรับปรุงใหเปน รีสอรทลอยน้ำ 5 ดาว 
จะยุบจำนวนจาก 50 หอง 13 หลัง 
เปน 10 หลัง 30 หอง เนนขนาด 
หองท่ีกวางขวางข้ึน และดีไซนท่ีออกแบบ 
เอง เพนทเองในสไตลธรรมชาติ คาดวา 
จะแลวเสร็จภายใน 2-3 ปขางหนา

ธุรกิจอีก 2 บริษัท 
ก็ไปได้สวย – ภารกิจ 
ทางสังคมมา

นอกจากธุรกิจรีสอรทแลว ธุรกิจ 
ทองเที่ยวทางรถไฟ ที่เปน Day Tour 
เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่เปนรายไดหลักจาก 
2 ใน 3 ธุรกิจเลยทีเดียว สวนการ 
เปนเอเยนตขายตั๋วใหกับการบินไทย 
และการจัดนำเที่ยว Outbound ก็ไป 

ไดดีพอสมควร เปน 1 ใน 20 บริษัท 
นำเที่ยว ที่พานักทองเที่ยวเดินทางไป 
จีนมากที่สุด เพื่อสรางธุรกิจในพื้นที่ 
ใหเขมแข็ง จึงไดมีการรวมกลุมธุรกิจ 
ใน อ. ไทรโยค ต้ังเปนชมรมการทองเท่ียว 
ไทรโยค โดยรับตำแหนงกรรมการ ตอ 
มาดวยการเปนกรรมการ สมาคม 
สงเสริมการทองเที่ยว จ. กาญจนบุรี 
รองประธานหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการยุวพุทธธิกสมาคมแหงชาติ 
และอีกหลายสมาคม กับลาสุดคือการ 
เปนประธานกอตั้ง YEC กาญจนบุรี 
ที่เพิ่งเริ่มขึ้นในป 58

ก่อร่างสร้างกลุ่ม 
นักธุรกิจรุ่นใหม่

การรวมกลุมของชาว YEC กาญจนบุรี 
จะเปนการรวมกลุมแบบครอบครัว มี 
ความสนิทสนมกันในระดับสมาชิกและ 
ครอบครัวของสมาชิก ลาสุดมีจำนวน 
สมาชิก 52 คน  YEC เราตองการ 
คุณภาพมากกวาจำนวน จึงอยาก 
ใหทุกคนมีความสนิทสนมกัน เปน 
พี่นองกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
อยางจริงจัง และชวยกันทำงานเพื่อ 
จังหวัด  

กิจกรรมไฮไลท์
ไดมีการจัดสัมมนาทางดานธุรกิจ 

ภายใตชื่อ YEC @ KAN ตอน 
“มหัศจรรยวันปลอยของ” เนนกลุม 
เปาหมาย สมาชิก YEC และขายบัตร 
ใหแกผูสนใจท่ัวไป โดยมีการเชิญผูบริหาร 
Talad.com และเจกเมง มาแชรความรู 
และประสบการณ เปนการจุดประกาย 
ความคิด พิชิตธุรกิจในฝน เมื่อวันที่ 9 
พย. ที่ผานมา การตอบรับเปนไปดวย 
ดีมีผูเขาอบรมตลอดทั้งวัน ถึง 80 คน 
นอกจากนี ้ม ีการพาสมาชิกเยี ่ยมชม 
โรงงานอิชิตัน ที่จ. อยุธยา และเชื่อม 

สัมพันธกับกลุม YEC อยุธยา

พบเพื่อจาก
ดวยภารกิจที่รัดตัว ในฐานะเจน 

2 ผูรับชวงตอธุรกิจครอบครัวถึง 3 
บริษัทที่ตองดูแล และงานดานสังคม 
อีกนับสิบสมาคม ทำให “คุณอารท” 
จำเปนตองขอลงจากตำแหนง และ 
สงไมตอใหประธาน YEC กาญจนบุรี 
คนใหมนี้ที่เหมาะสม ภายในเดือน 
มกราคมนี้ “ผมอยากขอบคุณทาน 
ประธานหอการคาไทย ท่ีมอบของขวัญ 
ชิ้นใหญนี้ให ทำใหผมไดพบเพื่อนใหม 
ทั่วประเทศ ทุกภาค ซึ่งเปนเพื่อนที่ 
มีแตความจริงใจ ชวยเหลือซึ่งกันและ 
กัน เปนมิตรท่ีดีท่ีหาไดยากย่ิงในปจจุบัน 
และการที ่ผมตองลงจากตำแหนงนี ้ 
เพราะผมอยากใหสมาชิกทานอื ่นได 
รับของขวัญท่ีดีช้ินน้ีบาง ยังมีอีกหลาย 
คนที่เกง มีความสามารถ และพรอม 
จะรวมกันพัฒนากลุม YEC ไดดียิ่งขึ้น 
ผมจะไมปดกั้น Connection นี้ไว 
คนเดียว ผมอยากให YEC@KAN 
คนใหม นอกจากจะสานความสัมพันธ 
ภายในใหแนนแฟนยิ่งขึ้นแลว ขอให 
สนับสนุนการทำงานของหอการคา 
กาญจนบุรี ทำงานควบคูกัน ในฐานะ 
ลูกท่ีดี ท่ีพรอมจะเติบโต เปนกรรมการ 
หอการคาจังหวัดกาญจนบุรีที่เขมแข็ง
ตอไป”

ขอฝากประโยคสุดท้าย
จากใจ ประธาน 
YEC@KAN คนแรก

“When people sow the 
seeds, they start something that 
will have a much greater impact 
in the future as same as the Thai 
Chamber of Commerce sows 
the seeds of YEC”
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แนวคิดการทำธุรกิจแบบ 
“triple bottom line” 
หมายถึง การพัฒนาบน 

ความสมดุลของ 3 Ps อันไดแก 
P-People P-Planet P-Profit เหลาน้ี 
คือการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ที่หมายถึง กิจการแสวง 

น
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สุขสร้างได้ ด้วยแนวคิด 

Triple Bottom Line 
หากำไรที่มีเปาหมายทางสังคม ซึ่ง 
กำลังเปนเทรนดของภาคธุรกิจมาก 
ข้ึนเร่ือยๆ ท่ีเนนการใหบริการในปริมาณ 
มาก คุณภาพสูง และมีสังคมและคน 
เปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ 
ดังที่หลายๆ ธุรกิจไดปรับกลยุทธเขา 
กับธุรกิจของตนเอง อาทิเชน 

ร้าน “The Salad 
Concept

คุณปาย ปณิดา ตุวานนท เจาของ 
รานเลาใหฟงถึงความเปนมาของราน
เดอะสลัดคอนเซ็ปวา “เริ่มมาจากราน 
เล็กๆประมาณ 8 โตะโดยขอเงินลงทุน 
มาจากคุณพอ เริ่มเปดรานกับพี่สาว 
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เพื่อสุขภาพ จึงกลายมาเปนรานเดอะ 
สลัดคอนเซ็ปแหงนี้” 

คุณปายเลาใหฟ งถ ึงผ ักปลอด 
สารพิษของที่นี ่วารับมาจากฟารมใน 
เชียงใหมที่ซื้อขายกันมาตั้งแตเริ่มเปด
รานใหมๆ ซึ่งตอนนั้นฟารมผักก็เริ่ม 
ปลูกเล็ก พอรานคุณปายขยายเขาก็ 
ปลูกเยอะขึ้น เรียกไดวาโตมาดวยกัน 
กับรานของคุณปายก็วาได ผักที่ใช 
เปนผักไฮโดรโปนิกส คอนขางที่จะ 
สะอาดอยูแลว อีกทั้งยังใหรสชาติที่ดี 
หวาน กรอบฉ่ำน้ำ โดยทางรานก็จะ 
นำมาลางดวยน้ำสมสายชูอีกครั้งหนึ่ง
เพ ื ่ อ ให  แน  ใจ เร ื ่ อ งความสะอาด 

กระบวนการลางทำความสะอาดตรง
มีจะมีแบบฟอรมที่เปน Checklist ให 
กับพนักงาน เพื่อควบคุมมาตรฐาน 
สวนวัตถุดิบอื่นๆ คุณปายตองเปน 
ผูลงมือซื้อเอง ของมาสงก็จะตรวจ 
เช็คดวยตัวเอง อยางเชน ปลา ก็จะ 
เนนเรื่องความสด ขนาดที่เทากัน คุณ 
ปายบอกวาท่ีตองทำเชนน้ีก็เพ่ือตองการ 
รักษามาตรฐานและชื่อเสียงของราน
นั่นเอง

สองคน ตอนแรกยังไมมีพนักงาน ตอง 
ทำกันเองทุกอยาง แตที่ตองการทำ 
เปนรานอาหารเพื่อสุขภาพนั้น เนื่อง 
มาจากคุณพอของคุณปายเมื ่อชวงที ่ 
ปวยเปนโรคมะเร็ง ทานไดเปลี่ยน 
พฤต ิกรรมการร ับประทานอาหาร 
โดยหันมากินผัก ผลไม เพื่อทำให 
รางกายแข็งแรงพอที่จะรับการรักษา
ทางการแพทยแผนปจจุบัน ใชเวลา 
เพียงหนึ่งเดือนเซลลเม็ดเลือดขาวของ 
คุณพอไดเพิ่มจำนวนขึ้น เซลลมะเร็งก็ 
ตายไปเปนจำนวนมาก ทำใหครอบครัว 
ตระหนักถึงคำวา “You are what 
you eat” และเชื่อในพลังของอาหาร 
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“ชาวนามีความสุข เรามีความสุข 

ผูบริโภคมีความสุขทีไ่ดกนิขาวคุณภาพ 
ดี” เหมือนพันธกิจของบริษัทที่มุงหวัง 
ใหทุกคนรอบขางที่มีสวนเกี่ยวของมี
ความสุข

บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด
ลาบราดอร เปนบริษัทท่ีออกแบบ 

และ ผลิต สินคาประเภท Design 
items โดย concept ของ ลาบราดอร 
เปนการเสนอ lifestyle รูปแบบ หนึ่ง 
แกลูกคา คือเปนแบบเรียบงาย และมี 
เสนห เพ่ือใหสามารถใชงานไดนาน และ 
ลดขยะบนโลกนี้ได ทางลาบราดอรจึง 
เน นใช ว ัสด ุท ี ่ทำมาจากธรรมชาต ิ 
ประเภทหนังแท รวมถึงหนังรีไซเคิล 
ซึ ่งตอนนี ้ม ีเทคโนโลยีที ่สามารถนำ 
หนังกลับมาใชซ้ำได ผา และกระดาษ 
เปนหลัก ซึ่งวัสดุที่เปนธรรมชาติเกือบ 
ทั้งหมดสามารถ recycle ไดไมวาจะ 
เปนตัวสินคา และ package นอกจาก 
นี้ ลาบราดอรพยายามใชวัสดุภายใน 
ประเทศกอน หากไมมีจริงๆ ถึงจะใช 
วัสดุนำเขา 

จาก Eco Design Lifestyle 
Product ซึ่งเปนคอนเซ็ปตสินคาที่ 
สะทอนถึงตัวตนของผูกอตั้งที่ชื่นชอบ
วิถีชีวิตเรียบๆ งายๆ ชอบงานออกแบบ 
ท่ีใชงานไดนานๆ ไมชอบของเลียนแบบ 
ตามแฟชั่น วิถีชีวิตเหลานี้สะทอนมา 
สู การออกแบบผลิตภัณฑที ่เรียบงาย 
และใชงานไดจริง ไมจำเปนตองดู 
ฟุมเฟอย แตดูถอมตนนาใชมากกวา 
การใชว ัสด ุธรรมชาติและออกแบบ 
สินคาที่ใชงานไดทนทาน ไมตาม 
แฟชั่น ทำใหไมตองเปลี่ยนบอยๆ ไม 
สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมีสินคาผลิตจากเครื ่องหนัง
คุณภาพ เปนของใชในบานและสำนักงาน 

บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
รักลูกกรุป ไมไดเปนองคกรธุรกิจ 

ที่มุ งแสวงหากำไรแตเพียงอยางเดียว 
แตเบ ื ้องหล ังขององค กรแหงน ี ้ค ือ 
อุดมการณอันยิ่งใหญที่มีความมุงมั ่น 
ในการจะร  วมพ ัฒนาส ั งคมอย  าง 
สรางสรรค ที่รักลูกกรุป จึงดำเนิน 
ธุรก ิจโดยคำนึงถ ึงบริบททางสังคม 
เสมอมา คุณสุภาวดี หาญเมธาวี แต 
ทวาในความมืดมิด นั้นมีดาวดวงหนึ่ง 
ท ี ่ย ั ง เป นเหม ือนแสงสว างนำทาง 
องคกรแหงน้ีอยูเสมอมา น่ันคือดวงดาว 
แหงศรัทธา ที่ทำใหรักลูกกรุปตั้งมั่น 
อยูในแนวทางของตนเองอยางไมยอทอ 
และเปนแรงพลังที่ทำใหกาวมาจนถึง
ทุกวันนี้”

“เพราะใหเราจึงไดรับ” เปนคำ 
พูดท ี ่สะท อนความเป นร ักล ูกกร ุ ป 
ปจจุบันรักลูกกรุปประกอบดวย 4 
หนวยธุรกิจ (Business Unit) ใหญๆ 
คือ 1.การสรางสื่อเพื่อการเรียนรู 
ประเภทตางๆ เชน นิตยสารรักลูก 
รายการโทรทัศน เปนตน 2.บริหาร 
พิพิธภัณฑและออกแบบกระบวนการ 
เรียนรูสำหรับเด็ก 3.สรางสรรคกระบวนการ 
เรียนรู ทางสังคมและการทำกิจกรรม 
ดานสังคมใหกับองคกรตางๆ 4.การ 
ทำทีวีดาวเทียมและสื่อดิจิตอล ซึ่ง 
หนวยธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมๆ ลวนเกิด 
จากการที่เขาไปชวยเหลือผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน แตสิ่งที่ไดคือองค 
ความรู ท ี ่สามารถนำมาตอยอดทาง 
ธุรกิจ เชน การบริหารพิพิธภัณฑ, 
การบริหารโครงการดานสังคม เปนตน 
บริษัทไดนำองคความรู ที ่ไดจากการ 
ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหลานี้มาพัฒนา 
ขึ้นเปนหนวยธุรกิจใหมที่สามารถสราง 
มูลคาใหกับองคกร แนวคิดดังกลาว 
จึงถายทอดสูคนในองคกร ทำใหเกิด 

ความสุขใจจากการใหและความภาค
ภูมิใจท่ีธุรกิจมีสวนชวยพัฒนาครอบครัว 
และสังคม

บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่) 
จำกัด

บริษัท มีฟารมสุข (ไม) จำกัด 
คุณกานต ไตรทอง และคุณนิศารัตน 
นาครักษ ที่หันเหชีวิตจากนักธุรกิจ 
กลับมาสูอาชีพชาวนาไทย เพื่อคนหา 
ความสุขที่แทจริงของชีวิต การเริ่มตน 
มาทำนาเนื่องจากตอนเด็กๆ ที่ไดอยู 
ใกลชิดกับคุณยาย ซึ่งคุณยายมักจะ 
เลาเรื่องราวการทำนาใหฟงดวยรอยยิ้ม 
สีหนาทาทางที่มีความสุข จากจุดนี้จึง 
ทำใหทั ้งสองหันมาศึกษาหาความรู  
เกี่ยวกับการทำนาดวยตนเอง จาก 
การผสมผสานระหวางวิชาความรูตางๆ 
วิธีการทำนาแบบอินทรีย และนำ 
เทคโนโลยีมาดัดแปลงประยุกตใชใน 
การทำนาตามวิถีของตัวเอง การลอง 
ผิดลองถูกตางๆ นานาถูกพิสูจนฝมือ 
บนพื้นที่นา 12 ไร ใน อำเภอ 
หนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่พวกเขา 
ซื้อไว จนสามารถไดผลผลิตขาวแบบ 
ปลอดสารเคมีไวกินเอง ถาเหลือก็นำ 
ไปขายใหโรงสี แตประสบการณที่เจอ 
กับตัวเองและชาวนาคนอื่นๆ ที่ถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากโรงสี จึงตัดสินใจ 
นำความรูที ่มีมาชวยพี่นองชาวนาทั้ง 
เรื ่องการปลูกขาวแบบปลอดสารเคมี
และรับซื ้อขาวจากพวกเขาในราคา 
ยุติธรรม และเปนท่ีมาของโรงสี มีฟารมสุข 
(ไม) จำกัด ที่นำขาวที่ตัวเองปลูกและ 
รับซื ้อขาวจากชาวนาไปจำหนายเอง 
ในชื่อ “ขาวหอมคุณยาย” ผลิตโดย 
บริษัท มีฟารมสุข (ไม) จำกัด เพื่อ 
มุ งเปนทางเลือกใหชาวนาสารมารถ 
พึ่งพาตนเองได 
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บ้านศิลาดล เชียงใหม่
จากดินทองนาที ่ไมมีคาในสาย 

ตาใครหลายคนไดกลายมาเปนเครื่อง
ป  นด ินเผาเคร ื ่องเคล ือบศ ิลาดลที ่ 
สรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และไดเปน 
สินคาระดับพรีเมียมที่สรางอาชีพและ
รายไดใหกับชาวเชียงใหมมากมาย

“บานศิลาดล จังหวัดเชียงใหม” 
ไดสืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม สาน 
ตอภูมิปญญาไทย เนนเขียนลวดลาย 
สีสัน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยลง 
บนเครื่องเคลือบศิลาดล โดยธุรกิจ 
บานศิลาดลนั้นเริ่มตนจากการรวมตัว
ของผูหญิง 2 คน คือ คุณทัศนีย ยะจา 
และคุณกานดา กาญจนากร พรอม 
ลูกหลานคนเมืองเชียงใหม เมื่อป 
พ.ศ.2533 บนถนนเชียงใหม-สันกำแพง 
ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 
จากหัตถกรรมในครัวเรือนเล็กๆ ที่ 
เปนท้ังท่ีอยูอาศัย โรงงานผลิต สถานท่ี 
จำหนายผลิตภัณฑ เครื่องใชบนโตะ 
อาหาร เชน จาน ชาม ของตกแตงบาน 
เชน แจกัน โคมไฟ ของขวัญ ของ 
ที่ระลึก ซึ่งเปนผลิตภัณฑสำหรับ 
นักทองเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเชียงใหม 
และกลุมลูกคาชาวไทยที่มีรสนิยมใน
การใชชีวิต และชื่นชมผลิตภัณฑที่ 
บงบอกถึงวัฒนธรรมไทย ทำใหได 
รับรางวัลผู สงออกสินคาและบริการ 
ดีเดนประเภทหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ที่มีการออกแบบและคุณภาพดีประจำ 
ป พ.ศ. 2552 ไดรับประกาศเกียรติคุณ 
วาเปนผู ประกอบการดานวัฒนธรรม 
ตนแบบจากกระทรวงวัฒนธรรม

บานศิลาดลมีหลักการบริหาร 
งานท่ีดี โดยเนนวา “ตองสุจริต สรางสรรค 
ซื่อตรง มุงมั่น และเปนทีมงานที่ดี 
ตองสรางคนของเราใหมีความนึกคิด 
แบบเดียวกัน เชื่อมั่น และศรัทธาใน 

ที่ควรคาแกการนึกถึงแนวคิดรักษโลก
แบบ Eco Lifestyle ไมเพียงสะทอน 
อยูในงานออกแบบแตยังเปนหัวใจของ
ทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานของ 
ผูคนในองคกร เชน แฟมใสเอกสาร 
กระเปาใสแล็ปทอป ไอแพด กระเปา 
อเนกประสงค ออรแกไนเซอร พวงกุญแจ 
กระเปาสตางค กระเปาใสเหรียญ ที่ 
ใสบัตรหอยคอ แท็กกระเปาเดินทาง 
ท่ีใสพาสปอรต สินคา กระจุกกระจิก 
สมุด Organizer ซองคอมพิวเตอร 
แบบพกพา ซองใสโทรศัพท ใสเครื่อง 
สำอาง เปนตน เมื่อซื้อก็จะหอใน 
กระดาษรีไซเคิล 

ซ่ึงผลงานออกแบบท่ีประสบความ 
สำเร็จไดทั้งกลองทั้งเงิน คือ กระเปา 
เดินทางรุน Humble Bag นอกจาก 
จะเปนสินคาขายดีแลว ยังควารางวัล
G-Mark (Good Design Awards) 
โดย สมาคมสงเสริมการออกแบบของ 
อุตสาหกรรมแหงประเทศญ่ีปุน (Japan 
Industrial Design Promotion 
Organization - JIDPO) มอบใหกับ 
ผลงานการออกแบบยอดเยี่ยมที่มีทั ้ง
ความสวยงามโดดเดนพรอมทั ้งตอบ 
สนองการใช  งานได อย  างด ี เย ี ่ ยม 
สำหรับกระเปาเดินทางรุน Humble 
ได แรงบ ันดาลใจมาจากสัญลักษณ 
กระเปาเดินทางที่มีหูหิ ้วในสนามบิน 
ตอนที ่เร ิ ่มตั ้งโจทยในใจวาอยากทำ 
กระเปาที่สามารถใสกระดาษสำหรับ 
เขียนแบบ ที่สามารถใสแล็ปท็อป 
ไดดวย

สวนความเปนอีโคภายในโรงงาน 
ลาบราดอร พยายามสรางจิตสำนึก 
ในองคกร ไมวาจะเปนการแยกขยะ 
ใชถุงผา ใชกลองขาวแทนการใชกลอง 
โฟม การใชน้ำอยางประหยัด ใช 
ทรัพยากรอยางรูคุณคา

ตัวพวกเราเองและองคกร ดวยการ 
พัฒนาองคกรใหเปนผู นำที ่ดีในดาน 
งานฝมือ” นอกจากนี้ยังตองการที่จะ 
เปนองคกรที่คนและลูกคารูสึกดี มี 
คนรักและประทับใจ ไมใชจะขายของ 
อยางเดียว แตตองเปนสวนหนึ่งที่ดี 
ของสังคมอีกดวย ซึ่งบานศิลาดลคิด 
วาการเปนบริษัทที่ประสบความสำเร็จ 
ไมจำเปนตองทำทุกอยางเพื่อใหไดมา
ซ่ึงชัยชนะ สำหรับวิสัยทัศนของบริษัท 
นั้น คือ การมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ 
เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม ภายใต 
ตราสินคา BAAN CELADON ใหเปน 
ผูนำในการผลิตเครื่องเคลือบชั้นสูงที่
ม ีเอกลักษณและทรงคุณคาคู  เม ือง 
เชียงใหมและประเทศไทยจนเปนที ่ 
ยอมรับทั ้งตลาดในประเทศและตาง 
ประเทศดวย

สินคาของบานศิลาดลจะบงบอก
ถึงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 
เปนกลุมสินคาท่ีไมมุงเนนทางเทคโนโลยี 
ที่ล้ำสมัย แตเปนการผลิตสินคาที่เตน 
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม เปนการ 
ปรับเปลี ่ยนผลิตภัณฑใหมีความเปน 
เอกลักษณตามความตองการของลูกคา 
แตละรายในระดับสูง จึงทำใหสินคา 
ของบ านศ ิลาดลอย ู  ในกล ุ มส ินค า 
High Touch เนื่องจากประเทศไทย 
มีประวัติที่ยาวนาน สามารถนำเสนอ 
คุณคาทางประวัติศาสตรผานผลิตภัณฑ 
เครื่องเคลือบศิลาดล ซึ่งสามารถสราง 
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑไดอีกดวย
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