










รายงาน “2015 BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความรวมมือของ 

WPP Plc กลุมธุรกิจดานการสื่อสารประชาสัมพันธชั้นนำระหวางประเทศ และ Millward Brown บริษัทตัวแทน 

ดานการสรางและวิจัยแบรนดอันดับ 2 ของโลก ไดรวบรวมขอมูลดานการเงินและการตลาด ตลอดจนความ 

คิดเห็นของผูบริโภคในป 2557 ที่มีตอทั้งแบรนดของกิจการ (Corporate Brand) และแบรนดของสินคา 

(Consumer Brand) รวมทั้งอัตราการเติบโตของแบรนดเปนเกณฑพิจารณามูลคาของแบรนด (Brand Value) 

ซึ่งไดจัดอันดับ 100 แบรนดอันทรงคุณคาประจำป 2558 โดย รายชื่อตราสินคาจีนชั้นนำที่ติด 10 

อันดับแรกแบรนดอันทรงคุณคา ไดจัดอยูใน คอลัมนพิเศษ china focus ที่นำเสนอโดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร

และนอกเหนือจากคอลัมนพิเศษท่ีอัพเดตเร่ืองแบรนดจีนทีติดอันดับแบรนดของโลกแลว Thailand Economic & 

Business Review ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก คุณกลินท สารสิน รองประธานหอการคาไทย กับอีกหนึ่งบทบาท 

การเปนประธานคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วาการทองเที่ยวไทยจะเดินหนาอยางไร ตอดวย 

พันธมิตรอยางสถาบัน ITD ไดมาเลาเรื่อง แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอจาก 

ตอนที่แลว และ ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมนำเสนอเรื่อง R3A : 

เสนทางยุทธศาสตรเชื่อมเศรษฐกิจไทย – ลาว – จีน และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

ไดรวมนำเสนอเรื่อง สำรวจพฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 

เริ่มดวย คุณธีรศานต สหัสสพาศน (Iczz) นักธุรกิจหนุมวัย 30 ป เจาของรานอาหาร JM Cuisine แหงเมืองเพชร 

กับ 20 คำถาม-คำตอบ ที่ทำใหรูจักเขามากขึ้น และคอลัมน SMEs กับธุรกิจทุเรียนผง และโรงแรม Terminal 

แหงเมืองขอนแกน สวนคอลัมน Family Business พบกับทายาทธุรกิจแหงเมืองยะลา คุณอุปถัมภ ศิริไชย 

ทายาทธุรกิจผูรักบานเกิดและผูที่จะยืนหยัดตอการพัฒนาเมืองยะลา และ Section Strategy นี้ยังมาพรอมซึ่ง 

ความรูกับคณาจารย ที่มารวมใหความรู ไดแก ผศ.ดร. สมชาย รัตนซื่อสกุล จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย กับคอลัมน LAW และ ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล อาจารยที่รูลึกกับศาสตรธุรกิจครอบครัว 

และชวยแกปญหาธุรกิจครอบครัวไทยมาหลายรอยครอบครัวไดรวมนำเสนอเร่ือง “การชักนำทายาทสูธุรกิจครอบครัว” 

และ YEC Update พบกับประธาน YEC จังหวัดราชบุรี คุณวารี ลิ้มพัฒนสกุล

ฉบับนี้ เต็มอิ่มไปดวยเนื้อหาที่หลากหลายคอลัมนที่ทีมงานไดรวมกันสรางสรรคมาใหกับผูอานทุกทาน ซึ่งเรา 

หวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิด การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจใหกับ 

ทุกทานคะ ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจได 

ทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business Review 
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ธีรศานต สหัสสพาศนธีรศานต สหัสสพาศน
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ธุรกิจทองเที่ยวโดดเดนสุดสุด
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แนวทางและมาตรการแนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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คาดวาในป 2558 นี้ สถานการณโดยรวมกลับคืน
มาอยางแจมใสอีกครั้งทั้งตลาดในและตางประเทศ คือ โตขึ้น 
16% โดยตลาดตางประเทศประมาณการรายได เทากับ 1.32 
ลานบาท จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 13 หรือเทากับ 

28 ลานคน สวนในประเทศรายไดประมาณการ 8 
แสนลานบาท

พวกเขาตางก็มีความสนใจและเปาหมายของตนเอง
ซึ่งพวกเขามีสิทธิที่จะเลือกทางเดินหรือ

ความผิดพลาดของตนเอง และพวกเขามีสิทธิ
เชนกันที่จะเขามาในธุรกิจครอบครัว แตหากพวกเขา
ทำสิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ
พอแมตองตอบสนองกลับไปในฐานะผูนำองคกร

ไมใชครอบครัว

สิ่งที่ไทยจะไดรับอานิสงคจากแรง
สะทอนในเชิงบวกของเศรษฐกิจโลก
โดดเดน เปนดาวรุง คือ การทองเที่ยว
สวนการสงออกยังไมกระเตื้องมากนัก

เนื่องจากการแขงขันสูง

แมตนทุนคาการขนสง
บนเสนทาง R3A อาจจะสูงกวาการขนสง

ทางแมน้ำโขงแตปจจุบันผูประกอบการเลือก
ใช R3A เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว

ลดตนทุนดานเวลาในการขนสงและ
ลดภาระการขนถายสินคา

พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษรวมกับประเทศเพื่อน
บาน ทดแทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อการผลิตบริเวณชายแดน

เพื่อการแบงงานตามความชำนาญและ
การใชสิทธิประโยชน

นอกจากนี้ ในชวง 5 ปที่ผานมา
มูลคาของ 50 แบรนดอันทรงคุณคา
ของกิจการเอกชนจีนมีแนวโนมที่ดี

กลาวคือ มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 278
ขณะที่แบรนดของรัฐวิสาหกิจเติบโต

เพียงรอยละ 6
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ถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้น 
ไทยจะได้อานิสงส์ไปด้วย

สิ่งที่ไทยจะไดรับอานิสงคจากแรง 
สะทอนในเชิงบวกของเศรษฐกิจโลก 
โดดเดน เปนดาวรุง คือ การทองเที่ยว 
สวนการสงออกยังไมกระเตื้องมากนัก 
เนื่องจากการแขงขันสูง กระทรวง 
พาณิชยคาดการณวา อาจทำใหสงออก 
ไทยปนี้เติบโตไดไมเกิน 4% และอาจ 
จะอยูในชวง 1-2% การสงออกที่จะ 
เดนจะอยูบริเวณการคาชายแดน เขต 
GMS ที่มีชายแดนติดไทย คือ พมา 
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย

ร ัฐบาลพยายามเบ ิกจ ายเง ิน 
งบประมาณ แตจะไมเร็ว แตก็คาดวา 
งบประมาณการลงทุนสรางถนนหนทาง 
ในชนบท จะเริ่มใน Q2 นี้ ทำให 
ธุรกิจประเภทวัสดุกอสรางนาจะเริ ่ม 
ต่ืนตัว เปนดาวรุงอีกดวง สวนโครงการ 
ใหมๆ จะยังไมเริ่มในชวงนี้เศรษฐกิจ 
Digital กำลังจะเริ่ม ทำใหธุรกิจที่ 
เกี่ยวของกับ Digital โดดเดน เพื่อรับ 

การประมูล 4G สินคาที่เกี่ยวกับการ 
เกษตรจะยังไมดีเทาไหร  เพราะการ 
จับจายใชสอยของเกษตรกรยังไมคึกคัก 
ทั้งประเทศ ดังนั้นชวงนี้การทองเที่ยว 
นำไปกอนดีที่สุด

การทองเที่ยวจะแบงเปน 2 สวน 
คือ Inbound และ Outbound

1. Inbound ประเทศที่นาจับตา 
คือ จีน มาเลเซีย มาแรง ธุรกิจทาง 
ภาคใต สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
สงสัญญานบวก เตรียมรับนักทองเท่ียว 
ที่จะหลั่งไหลเขามาใน Q2 นี้ได

2. Outbound คนไทยจะหันไป 
ทองเที่ยวยุโรป จีน และเกาหลีใต ก็ 
ถือวา ธุรกิจทัวร ท่ีเก่ียวกับการบริการ 
ทองเที่ยวจะไปไดดี

สรุปธุรกิจดาวรุ่ง 
ประจำ Q2

1. การทองเที่ยวทั้ง Inbound 
Outbound 

2. การคาชายแดน 

3. ธุรกิจ Digital 
4. รับเหมากอสราง จะโดดเดน 

ปลาย Q2 อันเนื่องมากจากการลงทุน 
ก อสร างตามโครงการของภาคร ัฐ 
งบประมาณนาจะออกทันชวงนั้น

สรุปธุรกิจดาวร่วง 
ประจำ Q2

1. ธุรกิจที ่เกี ่ยวกับการเกษตร 
สวนยาง ขาว ประเภทรถไถ รถเดิน 
ตาม สินคาเงินผอน ยังไมคึกคัก

2. ธุรกิจสงออก ยังไมสดใส เพราะ 
คูแขงที่มากขึ้น สงผลใหสินคาเกษตร 
สงออกติดขัดไปดวย

3. สินคาลาสมัย ตกยุค ท่ีไมสราง 
แบรนด โชวหวย จะเปนดาวรวง 
ตลอดกาล

เพื่อเปนแนวทางใหเห็นภาพโดย
รวม ที ่จะทำใหหลายธุรก ิจต อง 
เตรียมตัวรับมือกับ Q2 ดวยความ 
ระแวดระวัง และขอใหทุกธุรกิจ 
ปรับตัวใหสดใสตอไปขางหนา

ถ้าเเเศรษฐกิจโลกฟื้น 
ไทยยยยจจจะะะไไไไไดดด้อออาาานนนิิสสสงงงสสส์์ไไไไไปปปปปดดด้วววยยย

สิ่งที่ไทยจะไดรับอานิสงคจากแรง
สะทอนในเชิงบวกของเศรษฐกิจโลก 
โดดเดน เปนดาวรุง คือ การทองเที่ยว 
สวนการสงออกยังไมกระเตื้องมากนัก 
เนื่องจากการแขงขันสูููง กระทรวง 
พาณิชยยคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณวววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา อออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจททททททททททททททททททททททททำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหสงออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ไทยปนี้เติบโตไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 4% และอาจจจจจจจจจจจจจจจจจ 
จะอยูในชวง 111111111111-22222222222%%%%%%%%%%%% การสงออกที่จะ 
เดนจะอยูบริิิิิิิิเวณการคาชายแดน เขตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต 
GMS ทีีีี ่มีีีีชายแดนติิิิดไไไไทย คืืืือ พมาาาาาาาาาาาา 
ลาววววววว กกกกกกกกกกกัมมมมมมมพพพพพพพูชชชชชชชาาาาาาา มมมมมมมาาาาาาาเเเเเเเลลลลลลลเเเเเเเซซซซซซซียยยยยยย

ร ัฐบาลพยายามเบ ิกจ ายเง ิน 
งบปปปปปปปปปปรรรรรระะะะมมมมมาาาาาณณณณณ แแแแแตตตตตจจจจจะะะะไไไไไไไไมมมมมเเเเเรรรรรร็็็ววววว แแแแแตตตตตกกกกก็็็คคคคคาาาาาดดดดดวววววาาาาา 
งบประมาณการลงทุนสรางถนนหนทาง
ในชนบท จะเริ่มใน Q2 นี้ ทำให 
ธุรกิจประเภทวัสดุกอสรางนาจะเริ ่ม 
ต่ืนตัว เปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดาาาาาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววววววรรรรรรรรรรรรรุงงงงงงงงงงงอออออออออออออออออออออออีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดวววววววววววววววววววววววววววงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสวววววววววนโครงการ
ใหมมมมมมมมมมๆๆๆๆ จจจจะะะะยยยยังงงงไไไไมมมมเเเเรรรริ่มมมมใใใในนนนชชชชววววงงงงนนนนี้เเเเศศศศรรรรษษษษฐฐฐฐกกกกิจจจจจจจจจจจจจจจจจจ 
Digital กำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำลัััััังจะเริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ่ม ทำใหธุรกิจทททททททททททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ่่ 
เกี่ยวของกับ Digital โโโโโโโโโดดเดน เพื่อรรับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

การปรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมููููููููููููููููลลลลลลลลลลลลลลล 444444444444444444444444444444GGGGGGGGGGGGGGGGG สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาททททททททททททททททที่เเเเเเเเเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกี่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยวววววววววววววววววกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาร 
เเเกกกษษษตตตรรรจจจะะะยยยังงงไไไไไมมมดดดีเเเทททาาาไไไไไหหหรรร  เเเพพพรรราาาะะะกกกาาารรร 
จับจายใชสอยของเกษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษตตตตตรกรยังไมคึกคัก
ทั้งปรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระเทศ ดังนั้นชววววววววววววววววงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงนี้การรรรรททททททททททททททททองเที่ยว 
นำไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกอนดีททททททททททททททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ่่่่่สุด

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกการทอออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเที่ยวจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะแบงเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 2 สววววววววววววววววววววววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนน 
คือ Innnnnnnnnnnnnboundddddddddddddddd และ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOutbouuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnd
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คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือ จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจีีีีีีีีีีีีนนนนนนนนนนนนนนนน มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเลลลลลลลลลลลลลลลลลลเเเเเเซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีย มมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง  ธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต สงขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาา นครรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ภภภภภภูเเเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ตตตตตตตตตตตตตตต
สสสสสสสสสสสสสสงสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสัััััััััััััััััััััััััญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรัััััััััััััััััััััััััับบบบนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนััััััััััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททออออออออออออออออออออออออออออออออออองเททททททททททททททททททททททท่่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยวววววววววววววว
ททททีีีีีีีีีีีีีีีีีี ่จจจจะะะะหหหหลลลลััััััััััััััััััั ่่่่่่่่่งงงงไไไไหหหหลลลลเเเเขขขขาาาามมมมาาาาใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนน QQQQQQQ2222 นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

22222222222222... OOOOuuuutttttttttttttttttbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooouuuunnnndddddddddddddddddddddd คคคคนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไททททททททททททททททททททททททยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะหหหหัััััััััััััััััััััััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 
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กับอีกหนึ่งบทบาท “ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” 
รุดหน้าเสริมกลยุทธ์เชิงรุกปรับทิศทางใหม่
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กลินท์ สารสิน
ป

หากกลาวถึงเร่ืองการคาการลงทุน 
ของไทยในตางประเทศ  คุณกลินท 
สารสิน จากบริษัทปูนซิเมนตไทยจำกัด 
(มหาชน) ยอมเปนหนึ่งในผูนำไทยที่ 
เปนผูบุกเบิกตลาดไทยในตางประเทศ 
และทานยังเปนอีกหนึ่งผูนำที่เปนแรง
กำลังสำคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และธุรกิจไทยในฐานะรองประธาน 
หอการคาไทย  แตวันน้ีเม่ือประเทศไทย 
ไดผานพนเหตุการณตางๆ การทองเท่ียว 
จึงเปนอีกหนึ่งกำลังที ่ชวยเพิ่มมูลคา 
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และองคกร 
ที่สงเสริมการทองเที่ยวอยาง ททท. 
จะชวยขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทยได 
อยางไรบาง วันนี้มาคุยกับคุณกลินท 
สารสิน กับอีกหนึ่งบทบาทประธาน 
กรรมการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
กับกลยุทธทางการสงเสริมการตลาด 
เชิงรุกใหกับประเทศไทย

 
ภาพรวมของสถานการณ์ 
การท่องเที่ยว 

เริ่มตนกันดวยคุณกลินท สารสิน 
ไดกลาวถึงสถานการณการทองเที่ยว
ของไทยในภาพรวม ที ่สร ุปได ว า 
สถานการณทางการทองเที่ยวของไทย 
ในเวทีโลกที ่ม ีการแขงข ันในระดับ 
ภูมิภาคนั้น ประเทศไทยสรางรายได 

ทางการทองเที่ยวอยูเปนอันดับ 4 
ของภูมิภาคเอเชีย นับตั้งแตป 2552 
-2554 ซึ่งเปนรองจีน มาเกา และ 
ฮองกง แตปจจุบันเราก็สามารถแซงหนา 
ฮองกง สวนในเวทีระดับโลกประเทศไทย 

มีรายไดมาเปนอันดับที่ 7 และมี 
นักทองเท่ียวมากเปนอันดับท่ี 10 ของ 
โลกในชวงป 2556

ป 2557  ประเทศไทยทำรายได 
จากตลาดตางประเทศต่ำกวาเปาหมาย 
ที ่ตั ้งไวในชวงครั ้งปแรก กลาวคือ 
เปาหมายที่ตั้งไว 1.2 ลานลานบาท 
โดยคาดวาจะมีรายได 1.15 ลานลาน 
บาท ลดลงรอยละ 5 จากปที่ผานมา 
เน ื ่องมาจากวิกฤตการเมืองภายใน 
ประเทศที่เกิดขึ้น  ปญหาเศรษฐกิจ 
ถดถอยในตลาดหล ักอย างร ัสเซ ีย 

ญี่ปุน และยุโรป รวมถึงการแขงที่สูง 
ในตลาดโลก สงผลตอการชะลอตัว 
ของน ักท องเท ี ่ยวท ี ่จะเด ินทางมา 
ประเทศไทย แตอยางไรก็ตามในชวง 
ครึ่งหลังของปก็มีการฟนตัวของตลาด

ในกลุมเอเชียได
นอกจากนี้ ตลาดในประเทศก็มี 

แนวโนมเปนไปตามที่กำหนดไวคือมี 
รายไดหมุนเวียนเพิ ่มขึ ้นรอยละ 7 
ประมาณรายได 7 แสนลานบาท แต 
ดวยผลกระทบจากปญหาการเมือง 
ภายในประเทศก็ทำใหการทองเที ่ยว 
เกิดการชะลอตัวเชนกันในชวงครึ ่งป 
แรก  แตหลังจากที่มีการคืนภาษีและ 
โครงการคืนความสุขใหประชาชนก็ 
ทำใหตลาดในประเทศกลับมาฟนตัว 
อีกครั้งในชวงครึ่งปหลัง 

คาดว่าในปี 2558 นี้ สถานการณ์โดยรวมกลับคืน 
มาอย่างแจ่มใสอีกครั้งทั้งตลาดในและต่างประเทศ 
คือ โตขึ้น 16% โดยตลาดต่างประเทศประมาณการ 
รายได้เท่ากับ 1.32 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หรือเท่ากับ 28 ล้านคน  ส่วนใน 
ประเทศรายได้ประมาณการ 8 แสนล้านบาทและมี 
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 หรือประมาณ 151 
ล้านคน-ครั้ง  
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คาดวาในป 2558 นี้ สถานการณ 
โดยรวมกลับคืนมาอยางแจมใสอีกครั้ง 
ทั้งตลาดในและตางประเทศ คือ โต 
ขึ้น 16% โดยตลาดตางประเทศ 
ประมาณการรายไดเทากับ 1.32 ลาน 
บาท จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 13 หรือเทากับ 28 ลานคน  
สวนในประเทศรายไดประมาณการ 8 
แสนลานบาทและมีนักทองเที่ยวเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 9 หรือประมาณ 151 
ลานคน-ครั้ง

ตลาดนักท่องเที่ยวใน 
และนอกประเทศ 

คุณกลินท สารสิน ไดเปดเผย 
เพิ่มเติมถึงตลาดนักทองเที่ยววาจะมี
แนวโนมที่ดีขึ้น นักทองเที่ยวจีนมี 
แนวโนมจะเดินทางออกนอกประเทศ
มากขึ้นถึง 140 ลานคน และ 
ประเทศไทยก็เปนประเทศ 1 ใน 10 

แหลงทองเที่ยวที่ยอดนิยมของชาวจีน 
ประกอบกับการเปดเสนทางการบิน 
ใหม ๆ มาไทย จากหลายเมืองในจีน 
โดฮา (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)  อัลมาต้ี 
(คาซัคสถาน) ซัปโปโร (ญี่ปุน) และ 
เท่ียวบินเชาเหมาลำจากยุโรปตะวันออก 
รวมไปถึงการเพิ่มเที่ยวบินในเสนทาง
จากโตเกียว สิงคโปร สวิสเซอรแลนด 
และตุรกี นับเปนปจจัยเชิงบวกที่ 
ทำใหเกิดการเติบโตในการเดินทาง 
ทองเที่ยว   นอกจากนี้การฟนตัวทาง 
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและราคา
น้ำมันลดลงก็นับเปนอีกปจจัยหนึ่งที ่
สำคัญของการขยายตัวดานทองเที่ยว
ในปจจุบัน ทั้งนี้ ตลาดหลักที่คอนขาง 
โดดเดนในการมาทองเที ่ยวประเทศ 
ไทย ไดแก จีน ฮองกง สิงคโปร 
มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตสและอิสราเอล สำหรับตลาด 
ระยะกลาง-ใกล สวนตลาดระยะไกล 

ก็ไดแก ยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส 
อิตาลี บลาซิล สหราชอาณาจักร และ 
สหรัฐอเมริกา  สวนตลาดในประเทศ 
น้ันมีแนวโนมจะโตข้ึน 14% รวมรายได 
หมุนเวียนถึง 8 แสนลานบาท เนื่อง 
มาจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมปรับตัว 
ดีขึ้น ราคาน้ำมันถูกลง และมาตรการ 
จากภาครัฐในเรื ่องของการลดหยอน 
ภาษีดานการทองเที่ยว 

นอกจากสภาพการณโดยรวมของ 
ตลาดนักทองเที่ยวที่กลาวมาแลว สิ่ง 
ที ่เห ็นไดอยางเดนชัดของตลาดนัก 
ทองเที่ยวตั้งแตป 2556-2557 คือ 
นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนกลุมใน
ลักษณะที่เรียกวา Revisit ซึ่งมี 
สัดสวนถึง 62% รองลงมาเปนกลุม 
First Visit ในสัดสวน 38% และการ 
เดินทางมาทองเที ่ยวนั ้นจะพักเฉลี ่ย 
10 วันตอการเที่ยว 1 ครั้ง ภูมิภาคที่ 
เขามาพักยาวนานที่สุดคือ ยุโรป (16 
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หลักก็เพื ่อใหคนไทยเห็นคุณคาใน 
วิถีไทย เม่ือไดเดินทางทองเท่ียวแลว 
ก็จะเกิดความรักและความภาคภูมิใจ 
ในความเปนไทย

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมี
การจัดกิจกรรมระดับนานาชาติตอเน่ือง 
ตลอดป 2558 เพื่อเปนการดึงดูดให 
นักทองเท่ียวไดมาพักผอนและทองเท่ียว 
อยูไดเปนระยะเวลานาน มีการทำ 
กิจกรรมและใชจายเพื่อการทองเที่ยว
ในไทยมากขึ้น  ทั้งนี้ ไดมีการสงเสริม 
การกระจายตัวของนักทองเที ่ยวสู  
12 เมืองดาวรุงของประเทศไทย ไดแก 
ลำปาง นาน เพชรบูรณ สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เลย บุรีรัมย ชุมพร ตรัง 
ตราด จันทบุรี และนครศรธรรมราช 
ภายใตชื่อ Theme วา “เมืองตอง 
หาม...พลาด” ซึ่งเปนการเชิญชวนให 
นักทองเที ่ยวที ่เปนคนไทยและเปน 
ชาวตางชาติไดมาสัมผัสกับเมืองตาง ๆ 
ในอีกรูปแบบหนึ่ง

การสงเสริมการกระจายตัวของ 
นักทองเที่ยวสู 12 เมืองดาวรุงนี้ จะ 
เปนกลยุทธการรุกเปดพื้นที่ตลาดใหม 
ซึ่งในชวงไตรมาสแรกจะเปนการรุก
ตลาดใหมในยุโรปตะวันออก และ 
ขยายพื้นที่รุกเมืองรองที่มีศักยภาพ 
ในยุโรปดวย ไมวาจะเปน ฝรั่งเศส 
-Nice, Marseille, Lyon หรือ อาเซียน 
ไดแก ฟลิปปนส-Manila/Cebu เวียดนาม 
-Dongha/Cantho เปนตน นอกจาก 
นั้นจะเจาะตลาดเอเชียและแปซิฟกใต 
ไดแก จีน ญี่ปุน ไตหวัน ออสเตรเลีย 
และอินเดีย ที่เปนกลุม Luxury และ 
กลุม Honeymoon & Wedding  
รวมทั้งขยายตลาดทองเที่ยวที่เชื่อมโยง 
กับอาเซียน เรียกวาเปนตลาด ASEAN 
to ASEAN และ ASEAN for ALL 
ผานงาน ASEAN Tourism Forum 
สวนกลยุทธในประเทศจะมีการสราง
กระแสหลงรักประเทศไทย เพ่ือกระตุน 
ให  เก ิดความต องการท องเท ี ่ยวใน 

ประเทศภายใตแนวคิด “เที่ยววิถีไทย 
เกไกไมเหมือนใคร” โดยจะมีการจัด 
กิจกรรมสื ่อสารการตลาดทั ้งในสื ่อ 
Traditional Media และ New 
Media ควบคูกับการจัดกิจกรรมทาง 
การตลาดตอเน่ืองในโครงการ Dream 
Destination 2 ทั้งนี้ภาพรวมก็จะทำ 
ใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยว 
ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่เนนการ 
กระจายตัวสูเมืองรองของแตละภูมิภาค

ดวยภาพรวมที่เนนความเปนไทย 
เร ื ่องราวของวิถ ีไทยดังที ่ค ุณกลินท 
สารสิน ประธานกรรมการการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทยไดเผยมาทั้งหมดถึง 
แนวทางกลยุทธ ท ี ่ม ุ  งร ุกตลาดการ 
ทองเที ่ยวของไทยใหเติบโตขึ ้นในป 
2558 นั้น เปนสวนสำคัญอยางหนึ่ง 
ที่แสดงถึงวิสัยทัศนในการเปนผูนำใน
การสงเสริมการทองเที่ยวใหประเทศ 
ไทยเป นแหล งท องเท ี ่ยวยอดนิยม 
(Preferred Destination) อยางย่ังยืน  
อันจะสืบเนื ่องถึงการเปนผู ส งเสริม 
การตลาดและประชาสัมพันธเพื่อเนน
คุณคาการทองเที่ยวของประเทศไทย 
พร อมท ั ้ งข ับเคล ื ่อนห วงโซ ค ุณค า 
(Value Chain) ในอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยว เพื่อสรางความพึงพอใจแก 
นักทองเที่ยว สรางมูลคาเพิ่ม และ 
กระจายรายไดอยางยั่งยืน

ทั ้งหมดนี ้จะเปนสวนหนึ ่งที ่ทำ 
ใหเห็นทิศทางความกาวหนาและการ 
เติบโตของตลาดการทองเที่ยวไทยใน
อีกรูปแบบหนึ่งไดอยางนาสนใจ ทั้งนี้ 
สถานการณของการทองเที่ยวในอีก
หลายเดือนที่จะเกิดขึ้นคงจะเปนสิ่ง
สะทอนความงดงามของความเปน 
ไทยตามวิถีแบบไทยใหคนไทยและ 
ตางชาติไดสัมผัสและจดจำเรื่องราว
ดีของไทยไปไดอีกนานเทานาน

วัน/ทริป) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 
(15 วัน/ทริป) โอเชียเนีย (13 วัน/ 
ทริป) สวนเอเชียที่เปนตลาดระยะ 
ใกลจะเขามาพัก 7-8 วันตอการเดินทาง 
1 ครั้ง  นอกจากนั้นยังกลาวไดวาป 
2556-2557 นักทองเที่ยวของไทย 
สวนใหญจะมาจากเอเชียตะวันออก 
มากที่สุดโดยเฉลี่ยรอยละ 59-60 
(เอเชียและอาเซียน) รองลงมาคือ 
ยุโรปตะวันออกเฉลี่ยรอยละ 23-24 
ซึ ่งสอดคลองกับรายไดที ่ได ร ับจาก 
การทองเที่ยวที่ยังคงพึ่งพาตลาดจาก 
เอเชียตะวันออกเฉลี่ยรอยละ 43-44 
และยุโรปเฉล่ียรอยละ 35-36 ตามลำดับ

กลยุทธ์รุกตลาด 
ท่องเที่ยวปี 2558  

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณกลินท สารสิน 
ไดเผยใหเปนที่ทราบอยางชัดเจนมาก
ขึ ้นเกี ่ยวกับการตลาดการทองเที ่ยว 
ของประเทศไทยก็คือ กลยุทธการ 
สงเสริมการตลาดป 2558 ที่การ 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดตระหนัก 
ถึงจุดเดนเรื่องความเปนไทยที่มีอยูมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทำใหไดมี 
การเปดตัวแคมเปญ “2015 Discover 
Thainess” ขึ้นเพื่อสงเสริมการ 
ตลาดตางประเทศ รวมไปถึงแคมเปญ 
“ปทองเที่ยววิถีไทย 2558” สำหรับ 
ตลาดในประเทศไทย

กลยุทธสำหรับตลาดตางประเทศ 
นั้นชูจุดขายวิถีไทยเปนธงนำเพื่อการ
สรางรายได โดยการเนนนำเสนอบริบท 
ตาง ๆ ของความเปนไทย ทั้งในดาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
องคความรู ภูมิปญญา และนิสัยใจคอ 
ของคนไทย ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความสุข 
ในมุมมองท่ีแตกตางใหแกนักทองเท่ียว

กลยุทธ ของตลาดในประเทศ 
นั้นไดเนนการนำเสนอในลักษณะความ 
เปนไทยรวมสมัย มีสไตลที่โดดเดน 
เกไกไมเหมือนใคร ทั้งนี้จุดมุงหมาย 
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ผานแลวไตรมาสแรก ของ 
ป 2558 เตรียมมุงหนาสู 
ไตรมาส 2 ทุกอยางผาน 

ไปเร็วยิ่งกวา 4G ไมรอชาหลังผานมา 
1 ไตรมาสศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
มหาว ิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย พอจะเห็น 
แววที่สอเคามาจากเศรษฐกิจโลก จน 
พอจะมองเห็นทิศทางเศรษฐกิจไทยวา 
จะกาวตอไปอยางไร และธุรกิจใดจะ 
มีแววรุง หรือ มีแววรวง เราลองมา 
ดูกันวา หากสงสัญญาณไปโดนธุรกิจ 
ใดเขา ธุรกิจนั้นควรนำสัญญาณนี้ไป 
หาลูทางการปรับตัวอยางไร จึงจะไม 
รวงดังการคาดการณ หรือ ธุรกิจที่ 
รุ งก็ควรดำเนินไปดวยความระแวด 
ระวังอยางไร แบบ Safety First ดี 
ที่สุด เรามาเปดชะตาเดือนแรกของ 
ไตรมาส 2 กันเลย

เนื ่องจากการสื ่อสารทำใหโลก 
แคบลง  ดังนั้นการมองเศรษฐกิจไทย 
วา จะเดินไปอยางไร จำเปนตอง 
วิเคราะหความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ 
โลกกอน

เศรษฐกิจไทย 
น่าจะฟื้นตัวมากขึ้น

แตสัญญาณที่นาสนใจคือ ใน 
ไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟนตัว 
มากขึ้นตามลำดับ สงผลมาจากสหรัฐ 
อเมริกา และยุโรป ท่ีกำลังเดินมาตรการ 
QE โดยเฉพาะยุโรป จะมีเงินหมุนเวียน 
เดือนละ 6 ลานเหรียญ ดวยมาตรการ 
นี้ ซึ่งนาจะสงผลใหเศรษฐกิจของทั้ง 
2 ซีกดีขึ้น ขณะที่ยูเครนเองก็ยังไมแย 
จนเกินไป เพราะเริ่มมีสัญญาการ 
หยุดยิงระหวางรัสเซีย และยูเครน 
ขณะที่สหรัฐอเมริกาไมไดนโยบายการ 
Sanction รัสเซียอยางชัดเจน อยางไร 
ก็ตามเศรษฐกิจจะยังไม ฟ  นต ัวเร ็ว 
ประกอบกับยุโรปพยายามทำใหคาเงิน 
ตนเองออนตัวลง เพื่อสรางเม็ดเงิน 
จากการทองเที่ยวมากขึ้น ชวงนี้จะ 
สังเกตวา คนไทยเดินทางไปอิตาลี ฝร่ังเศส 
กันมากขึ้น ในขณะที่เยอรมันคาเงิน 
ยังแข็งตัว

คาดวา เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
นาจะโตได 3% แตก็ยังไมโดดเดนนัก 
ประคองอยูในระดับปานกลาง เพราะ 

ขณะที่คาเงินยุโรปออนตัว แตคาเงิน 
สหรัฐฯกลับแข็งค า อาจจะทำให 
นักทองเที่ยวหันไปเยือนยุโรปมากกวา 

ญี ่ป ุ นหล ังชะลอการข ึ ้นภาษ ี 
เศรษฐกิจก็นาจะดีขึ้น ในขณะที่จีน 
กำลังใชมาตรการลดดอกเบี้ย คาดวา 
จะทำใหเศรษฐกิจจีนโตไดถึง 7%

ถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้น 
ไทยจะได้อานิสงส์ไปด้วย

สิ่งที่ไทยจะไดรับอานิสงคจากแรง 
สะทอนในเชิงบวกของเศรษฐกิจโลก 
โดดเดน เปนดาวรุง คือ การทองเที่ยว 
สวนการสงออกยังไมกระเตื้องมากนัก 
เนื่องจากการแขงขันสูง กระทรวง 
พาณิชยคาดการณวา อาจทำใหสงออก 
ไทยปนี้เติบโตไดไมเกิน 4% และอาจ 
จะอยูในชวง 1-2% การสงออกที่จะ 
เดนจะอยูบริเวณการคาชายแดน เขต 
GMS ที่มีชายแดนติดไทย คือ พมา 
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย

ร ัฐบาลพยายามเบ ิกจ ายเง ิน 
งบประมาณ แตจะไมเร็ว แตก็คาดวา 
งบประมาณการลงทุนสรางถนนหนทาง 

เปิดโผธุรกิจ Q2
ธุรกิจท่องเที่ยวโดดเด่นสุดสุด
ส่วนส่งออก เกษตร ยังฉุดไม่ขึ้น

ผ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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ในชนบท จะเริ่มใน Q2 นี้ ทำให 
ธุรกิจประเภทวัสดุกอสรางนาจะเริ ่ม 
ต่ืนตัว เปนดาวรุงอีกดวง สวนโครงการ 
ใหมๆ จะยังไมเริ่มในชวงนี้เศรษฐกิจ 
Digital กำลังจะเริ่ม ทำใหธุรกิจที่ 
เกี่ยวของกับ Digital โดดเดน เพื่อรับ 
การประมูล 4G สินคาที่เกี่ยวกับการ 
เกษตรจะยังไมดีเทาไหร  เพราะการ 
จับจายใชสอยของเกษตรกรยังไมคึกคัก 
ทั้งประเทศ ดังนั้นชวงนี้การทองเที่ยว 
นำไปกอนดีที่สุด

การทองเที่ยวจะแบงเปน 2 สวน 
คือ Inbound และ Outbound

1. Inbound ประเทศที่นาจับตา 
คือ จีน มาเลเซีย มาแรง ธุรกิจทาง 
ภาคใต สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
สงสัญญานบวก เตรียมรับนักทองเท่ียว 

ที่จะหลั่งไหลเขามาใน Q2 นี้ได
2. Outbound คนไทยจะหันไป 

ทองเที่ยวยุโรป จีน และเกาหลีใต ก็ 
ถือวา ธุรกิจทัวร ท่ีเก่ียวกับการบริการ 
ทองเที่ยวจะไปไดดี

สรุปธุรกิจดาวรุ่ง 
ประจำ Q2

1. การทองเที่ยวทั้ง Inbound 
Outbound 

2. การคาชายแดน 
3. ธุรกิจ Digital 
4. รับเหมากอสราง จะโดดเดน 

ปลาย Q2 อันเนื่องมากจากการลงทุน 
ก อสร างตามโครงการของภาคร ัฐ 
งบประมาณนาจะออกทันชวงนั้น

สรุปธุรกิจดาวร่วง 
ประจำ Q2

1. ธุรกิจที ่เกี ่ยวกับการเกษตร 
สวนยาง ขาว ประเภทรถไถ รถเดิน 
ตาม สินคาเงินผอน ยังไมคึกคัก

2. ธุรกิจสงออก ยังไมสดใส เพราะ 
คูแขงที่มากขึ้น สงผลใหสินคาเกษตร 
สงออกติดขัดไปดวย

3. สินคาลาสมัย ตกยุค ท่ีไมสราง 
แบรนด โชวหวย จะเปนดาวรวง 
ตลอดกาล

เพื่อเปนแนวทางใหเห็นภาพโดย
รวม ที ่จะทำใหหลายธุรก ิจต อง 
เตรียมตัวรับมือกับ Q2 ดวยความ 
ระแวดระวัง และขอใหทุกธุรกิจ 
ปรับตัวใหสดใสตอไปขางหนา
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การพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ ท า ง 
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการ 
พัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

สูง พื้นที่บริเวณที่มีการคมนาคมขนสง 
สะดวก หรือพ้ืนท่ีท่ีอยูบริเวณชายแดน 
ซึ่งหางจากจุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
ยอมสงผลกระทบตอคนในชุมชนทั้งสิ้น 
ในการศึกษานี้ไดแบงแยกผลกระทบ
ที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนออกเปน 4 
ดาน ไดแก ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
ผลกระทบดานสังคม ผลกระทบดาน 
ความมั่นคงและการปกครอง และผล 
กระทบดานสิ่งแวดลอม โดยผลการ 
วิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้

1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ชุมชน 

และผู ประกอบการคาดวาจะเกิดขึ ้น 
คือ การพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น 
จากการที่รายไดและเศรษฐกิจทองถิ่น 
ดีขึ้น จะเห็นไดจากในชวง 2 - 3 
ปที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงรายได 
ของชุมชนและผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้น 
จากคาจางแรงงานในทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้น 
เศรษฐกิจทองถิ ่นและเศรษฐกิจของ 
ประเทศดีขึ้น รวมไปถึงการเขามา 
ลงทุนของคนตางถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น แต 
อาจจะทำใหมีการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ที่รุนแรงขึ้น อยางไรก็ตามเปนที่นา 
สังเกตวา เม่ือสอบถามถึงอาชีพท่ีชุมชน 
คิดวาสนใจจะเปลี่ยนหรือทำเสริมหาก 
มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น 
สวนใหญยังคงตอบวา ทำการคาขาย 
มากกวาธุรกิจประเภทอื่น ๆ

2) ผลกระทบดานสังคม
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจ 

สงผลกระทบตอสภาพสังคม ความ 
เปนอยูของประชาชนและผูประกอบ
การในพื้นที่ซึ ่งอาจมีทั้งผลกระทบเชิง
บวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวก 
อาจจะมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพ ัฒนาบร ิหารจ ัดการในพ ื ้นท ี ่ 
การลดลงของปญหาการยายถิ ่นของ 
คนในพื้นที่ที่ไปทำงานในพื้นที่อื่น ซึ่ง 
จากผลสำรวจแบบสอบถามพบว า 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวย
ใหสภาพสังคมนั้นดีขึ้น

อยางไรก็ตามอาจจะสงผลกระทบ 
เชิงลบซ่ึงเกิดจากประชาชนท่ีไมสามารถ 
ปรับตัวเข ากับสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคมใหมที่อาจมีการแขงขันสูงขึ้นจาก 
คนพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเขามา ขณะเดียวกันแรงงาน 
ที่เคลื่อนยายเขามาทำงานในพื้นที่ทั้ง
ที ่เปนแรงงานตางดาวหรืออาจเปน 
คนจากพื้นที่อื่นๆ อาจสงผลใหเกิด 

ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พื้นที่ได จากผลสำรวจแบบสอบถาม 
พบวา มีกลุมตัวอยางบางสวนที่ยังคง 
วิตกกังวลกับผลเสียจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3) ผลกระทบดานความมั่นคง 
และการปกครอง

ในปจจุบันภายใตระเบียบนี้การ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
ระด ับนโยบายโดยการจ ัดต ั ้ งคณะ 
กรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งทำหนาที่กำหนดนโยบาย กำกับ 
และติดตามการทำงานของเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ อันประกอบดวยตัวแทนจากทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน ไมไดสงผล 
กระทบตออำนาจหนาที่ในการบริหาร
ปกครองของหนวยราชการที่มีอยูเดิม
แตอยางใด และหากในอนาคตการ 
บริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ระดับพื้นที่แตละแหงมีลักษณะจัดตั้ง
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทน 
จากภาครัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ยังจะสามารถ 
บริหารและดำเนินการไดโดยไมกระทบ 
ตออำนาจหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ 
ที่มีอยู

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย (ตอนจบ)

ก
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สำนักพัฒนาองคความรู
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4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ผลกระทบดานส ิ ่ งแวดล อมท ี ่ 

ชุมชนและผูประกอบการมีความกังวล 
มากที่สุด คือ ปญหาเรื่องการจราจร 
สวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่รอง
ลงมาเมื ่อแยกตามกลุ มกิจกรรมทาง 
ธุรกิจมีความแตกตางกันชัดเจน เชน 
ภาคธุรกิจที ่ใช แรงงานเขมขนกังวล 
รองลงมาถึงเรื่องปญหาการบุกรุกพื้น
ที่ปาไม ในขณะที่ภาคธุรกิจการคา 
กังวลเร ื ่องป ญหาขยะและของเส ีย 
อุตสาหกรรมและปญหามลภาวะทาง
น้ำ สวนภาคธุรกิจบริการกังวลเรื่อง 
ผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ 
และฝุนละออง

การวิเคราะห์ประเด็น 
ด้านกฎหมายที่มีผล 
ต่อการจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ

ป จจ ุบ ัน เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
สามารถจัดตั ้งไดดวยระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ พ.ศ. 2556 อยางไรก็ตาม 
ระเบียบสำนักนายกฯ ดังกลาวเปน 
เพียงกรอบการดำเนินการในเชิงรูปแบบ 
เทานั้น ไมใชหลักเกณฑและวิธีการใน 
เชิงเนื้อหาสาระ ทั้งไมมีสถานะเทียบ 
เทากับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะ
ยกเวนสิทธิหรือการมีส วนรวมของ 
ประชาชนได สิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนยังคงไดรับความคุ มครอง 
อยางเต็มที่ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ 
ขอนี ้จ ึงเป นขอพิจารณาสำคัญที ่ผ ู  
ปฏิบัติจะตองทำใหแนใจวาไดดำเนิน
การตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย 

อยางน อยให ได ตามมาตรฐานการ 
ดำเนินการของรัฐท่ีไดบัญญัติในกฎหมาย 
สมัยใหมที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ 
และมีผลกระทบตอประชาชนจำนวน
มาก 

นอกจากนี้ ปจจุบันเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งและดำเนิน 
การเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีเก่ียวกับ 
กระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ  ตามท่ีระเบียบ 
สำนักนายกฯ กำหนด ไมวาจะเปน 
เรื ่องกระบวนการในเชิงรายละเอียด 
ระยะเวลาการพิจารณาเพื ่ออนุม ัต ิ 
โครงการ มาตรฐานเกี่ยวกับปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การพัฒนาอยางยั ่งยืน มาตรฐาน 
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง 
เปนหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึง 
ควรสนับสนุนและเรงรัดใหมีการออก
แนวปฏิบัติที ่ชัดเจนเพื่อใชเปนกรอบ 
ในการพิจารณาจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษและรางแผนแมบท

ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย

ร ูปแบบเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
บริเวณชายแดนท่ีเหมาะสมกับประเทศ 
ไทย และการบรรเทาผลกระทบจาก 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศ 
ไทยตองกำหนดกลยุทธในการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษใหชัดเจน กลาว 

คือ กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการ 
ผลิตควบคูกับการมีการบริการตอเนื่อง 
เชน การขนสงและโลจิสติกส ในระยะ 
สั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหอุตสาหกรรม
ที่เนนใชแรงงานเขมขนไปดำเนินการ 
โดยมีวัตถุประสงครวมทางดานความ
มั่นคงและการจัดการแรงงานตางดาว 
มีการผอนปรนการใชแรงงานตางดาว
และการขึ้นทะเบียน จึงควรอยูใน 
ลักษณะขนาดไมใหญเกินไป มีรั้วรอบ 
ขอบชิด และกระจายตามเขตชายแดน 
ที่มีขอไดเปรียบเรื ่องอุปทานแรงงาน 
ตางดาว

ในระยะยาว ควรเนนพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษรวมกับประเทศเพื่อน
บาน ทดแทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษเพื ่อการผลิตบริเวณชายแดน 
เพื่อการแบงงานตามความชำนาญและ 
การใชสิทธิประโยชน เชน GSP จาก 
ประเทศเพื่อนบาน  โดยใหประเทศ 
ไทยผลิตในขั้นตอนหรืออุตสาหกรรม
ที่เนนใชแรงงานทักษะสูง ใชเทคโนโลย ี
สูง หรือตองการสาธารณูปโภคที่ดีใน 
การผลิต และประเทศเพื่อนบานผลิต 
ในขั้นตอนหรืออุตสาหกรรมที่เนนใช 
แรงงานเขมขน และในระยะยาวควรมี 
การส งเสร ิมการออกไปลงทุนเพ ื ่อ 
ทดแทนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื ่อการผลิตบริเวณชายแดนในกรณี 
อุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานเขมขน 
ซึ ่งมาตรการดังกลาวจะชวยบรรเทา 
ปญหาการไหลทะลักของแรงงานตาง
ดาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการ
ผลิตบริเวณชายแดน

กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ
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เขตบริการแบบรวมศูนย หรือเขต 
เศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ ควรระบุใน 
แผนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการ 
ดำเนินโครงการใหสำเร็จไดนั้นจำเปน
ตองใชเงินทุนสูง จึงควรเริ่มจากเลือก 
พื้นที ่เพียงเขตเดียวเพื ่อเปนตนแบบ 
ในการพัฒนา เชนเดียวกับ Iskandar 
ของประเทศมาเลเซีย พื้นที่ดังกลาว 
อาจไมจำเปนตองเปนพื ้นที ่ชายแดน 
เพราะต องพ ิจารณาองค ประกอบ 
อยางอื่นควบคูกันไปดวย เชน ความ 

เหมาะสมในแงของการดึงดูดการลงทุน 
จากตางประเทศและในประเทศ การ 
ดึงดูดสำหรับผู บริโภค (โดยเฉพาะ 
จากตางประเทศ) ความงายในการ 
เขาถึง (accessibility) ทั้งจากสวน 
กลางและตางประเทศ และการสนับสนุน 
จากแผนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ

สำหรับการบรรเทาผลกระทบ 
เช ิงลบจากการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ เสนอแนะดำเนินการดังตอไปนี้

• ควรใหภาคประชาสังคม / ภาค 

ประชาชน มีสวนรวมในการวางนโยบาย 
และปฏิบัตินโยบาย

• พิจารณาผลได จากการให  
สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะกรณีของ 
นักลงทุนจากตางประเทศ

• เนนการปฏิบัติงานตามหนวยงาน 
เดิม และใหหนวยงานราชการที่มีสวน 
เกี่ยวของเขารวมในคณะกรรมการเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
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เสนทาง R3A เปนเสน 
ทางหลวงเชื ่อมระหวาง 
คุนหมิง-กรุงเทพฯ (Kun 

ming-Bangkok Highway) มีชื่อเรียก 
ในภาษาจีนกลางวา “คุนมั่น กงลู” 
เปนเสนทางเชื่อมโยง กรุงเทพฯ – 
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - 
เมืองหวยทราย แขวงบอแกว – ดาน 
บอเต็น แขวงหลวงน้ำทา (สปป.ลาว) 
– ดานบอหาน เขตปกครองตนเอง 
ชนชาติไต สิบสองปนนา มณฑล 
ยูนนาน – นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) เปนเสนทาง 
ที ่สน ับสน ุนการเช ื ่อมโยงตามแนว 
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South 
Economic Corridor) ภายใตความ 
รวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) 
ซึ่งเกิดจากการผลักดัน ของธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) มีระยะทางยาวกวา 1,800 
กิโลเมตร โดยเปนเสนทางจากเชียงราย 
-เชียงของ ประมาณ 125 กิโลเมตร 
เสนทางในลาว 240 กิโลเมตร และ 
เสนทางในจีนตั ้งแตด านบอหานถึง 
คุนหมิงอีกประมาณ 700 กิโลเมตร 

สำหร ับสภาพถนนในไทยจาก 
สนามบินเชียงราย ไปยัง อ.เชียงของ 
อยูในสภาพดี เสนทางในลาวเปนถนน 
ที่คดเคี้ยวผานภูเขา เปนหลุมเปนบอ 
บางเนื่องจากมีรถบรรทุกขนสงสินคา

สัญจรผานเสนทางนี้ สองขางทางจาก 
ลาวม ุ  งส ู จ ีนเต ็มไปด วยภ ู เขาสวน 
ยางพารา ซึ่งเรียกไดวาเปนพื้นที่ที่ 
ปลูกยางพารามากที่สุดทั้งแขวงหลวง
น ้ำทาของลาวและจ ังหว ัดส ิบสอง 
ปนนาของจีน และเปนพื้นที่ที่ปลูก 
กลวยหอมมากที่สุดของจีน สวน 
สภาพถนนในจีนคอนขางดีกวาลาว 
ตลอดเสนทางเปนภูเขาแบบ 2 ชอง 
จราจรขับสวนกันไปมา โดยมีอุโมงค 

ทั้งหมด มี 30 อุโมงค อยูในชวงตั้งแต 
ดานบอหานถึงเมืองเชียงรุง 27 อุโมงค 
ที่เหลืออยูในชวงที่มุงหนาไปยังคุนหมิง 
ซึ่งเปนทางดวนแบบ 4 ชองจราจร ซึ่ง 
เปนสวนหนึ ่งของทางหลวงแหงชาติ 
ของจีน

เสนทาง R3A เปดใชอยางเปน 
ทางการเมื่อป 2551 โดยตองขามแพ 
ขนานยนต เสนทาง R3A นับเปน 
สวนหนึ ่งของทางหลวงอาเซียนสาย 
AH3 ไดรับการสนับสนุนการกอสราง 

จากฝายจีน ลาว ไทย เมื่อพิจารณา 
กอนที่จะมีการเปดใชถนน R3A/E 
การคาระหวางไทย-จีนตอนใต จะใช 
การขนสงสินคาผานเสนทางของแมน้ำ 
โขงซึ่งจะมีขอดีคือสามารถขนสงสินคา 
ไดเปนจำนวนมาก แตการขนสงผาน 
แมน้ำโขงจะคอนขางมีอ ุปสรรคคือ 
ระดับน้ำในแตละฤดูกาลจะมีระดับที่
แตกตางกัน เสนทาง R3A/E ทำให 
การมีเปลี่ยนเสนทางการขนสงสินคา

บางสวนจากไทยไปจีนตอนใตจากการ 
ขนสงทางน้ำผานดานเชียงแสนมาใช 
เสนทางถนน R3A และลาสุดใชการ 
ขนสงผานทางสะพานมิตรภาพแหงที่ 
4 ซ่ึงเปดใชเม่ือวันท่ี 11 เดือนธันวาคม 
2557 (วันที่ 11 เดือน 12 ป 2013)

ในดานการคาเมื ่อพิจารณาการ
คาชายแดนบนเสนทาง R3A ระหวาง 
ไทย - ลาว จะพบวาในป 2557 มี 
มูลคาการคาผานดานศุลกากรเชียงของ 
ไปยังดานเมืองทราย แขวงบอแกว 

ส
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R3A : เส้นทางยุทธศาสตร์
เชื่อมเศรษฐกิจไทย – ลาว – จีน

แม้ต้นทุนค่าการขนส่งบนเส้นทาง R3A อาจจะ 
สูงกว่าการขนส่งทางแม่น้ำโขง แต่ปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการเลือกใช้ R3A เพราะมีความ 
สะดวกและรวดเร็ว ลดต้นทุนด้านเวลาในการ 
ขนส่งและลดภาระการขนถ่ายสินค้าหลายทอด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางแม่น้ำโขง
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ของลาว รวม 4,855.06 ลานบาท 
แบงเปนการสงออก 4,761.66 ลาน 
บาท และนำเขาเพียง 99.40 ลานบาท 
เทานั้น ในขณะที่มูลคาการคาผาน 
ดานศุลกากรเชียงแสน อยูท่ี 8,200.65 
ลานบาท โดยสินคาที่ไทยสงออกที่ 
สำคัญคือ น้ำมันดีเซล สินคาอุปโภค 
บริโภค ผลไมสด เชน ทุเรียน มังคุด 
ลำไย สมโอและเงาะ รวมถึงยางพารา 
และดอกกลวยไม สวนสินคานำเขา 
จากลาว เปน ไม และสินคานำเขา 
จากจีน เปน ผัก ผลไม เครื่องจักรกล 
การเกษตร ดอกไมและไมประดับ 

แมตนทุนคาการขนสงบนเสนทาง 
R3A อาจจะสูงกวาการขนสงทาง 
แมน้ำโขง แตปจจุบันผูประกอบการ 
เลือกใช R3A เพราะมีความสะดวก 
และรวดเร็ว ลดตนทุนดานเวลาในการ 
ขนสงและลดภาระการขนถายสินคา 
หลายทอดเมื่อเปรียบเทียบกับเสนทาง 
แมน้ำโขง  จึงเหมาะกับสินคาที่มีอายุ 
การเก็บรักษาส้ัน หรือเนาเสียงาย และ 
การขนสงสินคามาทาง R3A ยังสามารถ 
กระจายส ินค าไทยตอนในของจ ีน 
โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของจีนได 
อยางรวดเร็ว โดยใชประโยชนจาก 
การพ ัฒนาโครงข ายคมนาคมด าน 
ขนสงภายใตยุทธศาสตรเมืองหัวสะพาน 
(เฉียวโถวเปา) ของมณฑลยูนนาน ซึ่ง 
จะทำให โครงข ายคมนาคมภายใน 
ประเทศจีนสามารถเชื่อมตอกันไดโดย 
สะดวก

เสนทาง R3A จะเปนอีกหนึ่งใน 
เสนทางการคา ที่จะชวยผลักดันการ 
สงออกสินคาจากไทย ไปยังลาว จน 
ถึงจีนตอนใต และเปนโอกาสท่ี นักลงทุน 
ไทยจะเขาไปลงทุนในธุรกิจท่ี เก่ียวเน่ือง 
อีกหลายๆ ธุรกิจตามเสนทาง ไมวาจะ 

เปนรานอาหาร อูซอมรถ ศูนยบริการ 
และพักผอน เมื่ออาเซียน เขาสู AEC 
และจีนมีความรวมมือกับอาเซียนมาก
ขึ้น ก็จะยิ่งเปนตัวชวยเสริมใหโอกาส 
ทางการคาและการลงทุนขยายตัวเพ่ิมข้ึน

นอกจากจะเป นเส นทางการ 
ขนสงสินคาแลว R3A ยังเปนเสนทาง 

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีนาสนใจ เพราะ 
ตลอดสองขางทางเต็มไปดวยวิถีชีวิต
ของคนทองถิ่น ขณะเดียวกันภาค 
เหนือของไทยที่เชื ่อมโยงดวยเสนทาง 
R3A ไปยังจีนตอนใตก็เปนแหลงทองเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงของโลก ประกอบนักทองเท่ียว 
จีนกำลังเปนแหลงอุปสงคที ่สำคัญ 
เนื่องจากมีรายไดสูงขึ้น และมีความ 
สน ใจท ี ่ จ ะออก ไปท  อ ง เท ี ่ ย ว ใน 
ตางประเทศมากขึ้น ซึ่งในป 2557 ที่ 
ผานมามีนักทองเที ่ยวชาวจีนเขามา 
ทองเที่ยวเมืองไทยถึง 4,637,335 คน 
เพ่ิมข้ึนจากป 2556 ท่ีมีจำนวน 2,786,860 
คน ถึง 66.40% สำหรับดานศุลกากร 
เชียงของ บริเวณสะพานมิตรภาพแหง 
ที่ 4 ในปจจุบันมีนักทองเที่ยวทั้ง 
ชาวไทย จีน และตางชาติผานเขา-ออก 
ไมต่ำกวาวันละ 500 คน มีรถ 

นักทองเที ่ยวทั ้งขาเขาขาออกเฉลี ่ย 
เดือนละ ประมาณ 2,000 คัน  โดยทั้ง 
ป 2557 ที่ผานมามีรถนั่งทองเที่ยว 
ขาออก 13,356 คัน และเปนรถ 
ทองเที่ยวขาเขา 14,634 คัน

ดังนั ้นจำเปนอยางยิ ่งที ่ภาครัฐ 
ควรมีการประสานใหเกิดความรวมมือ 

ระหวางธุรกิจทองเที ่ยวภาคเอกชน 
ของสามประเทศที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกัน
โดยอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับประโยชน 
รวมกัน ดวยศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
และการใหบริการของไทยเชื ่อวาจะ 
สามารถดึงดูดการทองเที่ยวจากจีนเขา 
มาในประเทศไทยไดอยางแนนอน

เสนทาง R3A เปรียบเสมือนถนน 
สาย AEC อีกสายหนึ่ง ที่เปนทั้ง 
เสนทางขนสงสินคา และเสนทาง 
ทองเที ่ยวระหวางประเทศที่สมบูรณ 
แบบที่สุดเสนหนึ่ง ในการเชื่อมตอ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขาดวยกัน 
ถือเปนเสนทางเศรษฐกิจสายสำคัญ 
อยางแทจริงทั้งยังเชื ่อมตอไปยังหนึ่ง 
ในประเทศที ่ม ีขนาดเศรษฐกิจใหญ 
อยางจีนดวย

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีน 
เข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยถึง 4,637,335 คน 
เพิ่มขึ้นจากป ี 2556 ที่มีจำนวน 2,786,860 คน 
ถึง 66.40% สำหรับด่านศุลกากร เชียงของ 
บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ในปัจจุบันมี 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย จีน และต่างชาติ 
ผ่านเข้า-ออกไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน ม ี
รถนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าขาออก เฉลี่ยเดือนละ 
ประมาณ 2,000 คัน
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ในป 2558 แบรนดจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งของ 
กิจการเอกชน ไดสราง 

ปรากฏการณครั้งใหมในการทะยานสู
ตลาดระหวางประเทศ โดยแบรนด 
ของกลุมคาปลีก รถยนต และเทคโนโลยี 
มาแรงตอเนื่อง  

แบรนด์จีน ... 
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

รายงาน “2015 BrandZ Top 
100 Most Valuable Chinese 
Brands” ซ่ึงจัดทำข้ึนโดยความรวมมือ 
ของ WPP Plc กลุมธุรกิจดานการ 
สื่อสารประชาสัมพันธชั ้นนำระหวาง
ประเทศ และ Millward Brown 
บริษัทตัวแทนดานการสรางและวิจัย
แบรนดอันดับ 2 ของโลก ไดรวบรวม 
ข อม ูลด านการเง ินและการตลาด 
ตลอดจนความคิดเห็นของผูบริโภคใน
ป 2557 ที่มีตอทั้งแบรนดของกิจการ 
(Corporate Brand) และแบรนดของ 
สินคา (Consumer Brand) รวมทั้ง 
อัตราการเติบโตของแบรนดเปนเกณฑ 
ในการพ ิจารณาม ูลค าของแบรนด  
(Brand Value) กอนจัดอันดับ 100 

แบรนดอันทรงคุณคาประจำป 2558 
โดยจำแนกเปน 21 กลุมสินคาและบริการ 
ของจีน ทั้งนี้ รายชื่อตราสินคาจีน 
ชั้นนำที่ติด 10 อันดับแรกแบรนด 
อันทรงคุณคา ไดแก

1. เทนเซนท (Tencent) นับ 
เปนหน่ึงใน 3 ยักษใหญธุรกิจเครือขาย 
สังคมออนไลน (Social Network) 
ของจีน และเปนเจาของแอพพลิเคชั่น 
สื่อสารขอความชื่อดังใน จีนอยาง 
“วีแชต” (WeChat) ซึ่งเปนคูแขงของ 
วีแชตมียอดผู ใชบริการเพิ ่มขึ ้นอยาง 
รวดเร็ว โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลจีน 
บล็อกการใช “ไลน” (Line) ในจีนเมื่อ 
ปที่ผานมา สงผลใหมีผูใชบริการถึง 
เดือนละราว 500 ลานคนในปจจุบัน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแอพพลิเคช่ัน 
“ผูสงขอความทันทีคิวคิว” (QQ Instant 
Messenger) ที่มีผูใชกวา 600 ลาน 
คนในจีนซึ่งมากกวาจำนวนผูใช “เฟซ 
บุค” (Facebook) ทั่วโลก เกมสคิวคิว 
(QQ Games) เกมสออนไลนที่เปน 
ขวัญใจของวัยรุนจีน ไพไพ (PaiPai) 
ระบบการประมูลสินคาออนไลนชั้นนำ 
ของจีน และเทนเพย (Tenpay) ระบบ 
การชำระเงินทางอินเตอรเน็ต สงผล 

ให เทนเซ นทม ีรายได หล ักจากการ 
จำหนายส ินค าและเกมส ออนไลน  
มิใชจากการโฆษณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจสู 
ตลาดตางประเทศอยางตอเนื่องในชวง 
หลายปท่ีผานมา โดยเม่ือ 2 ปท่ีผานมา 
เทนเซนทไดลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาท่ีซิลิคอนแวลเลย (Silicon Valley) 
และยังไดรวมลงทุนกับหลายบริษัท 
ชั้นนำของจีนและพัฒนาความรวมมือ
ก ับหลายตราส ินค าช ั ้นนำของโลก 
ตะวันตก อาทิ เบอเบอรรี่ (Burberry) 
ไนกี้ (Nike) และบีบีซี (BBC) จน 
กลายเปนบริษัทดานเทคโนโลยีที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรายใหญ
สุดในเอเซียในปจจุบัน ในการจัดอันดับ 
แบรนดอันทรงคุณคาของจีนครั้งนี้ ก็ 
นับเปนครั ้งแรกที ่แบรนดเทนเซนท 
กาวข ึ ้นเป นเบอร หนึ ่งโดยมีม ูลค า 
แบรนด 66,077 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 95 เมื่อเทียบกับ 
ของปกอน

2. อาลีบาบา (Alibaba) การจัด 
อันดับในครั้งนี้นับเปนครั้งแรกที่อาลี
บาบากาวเขามาติดอันดับใน 100 แบรนด 
ยักษใหญของจีน แตดวยความเปน 

แบรนด์จีนพร้อม
ลุยตลาดโลก
แต่แบรนด์ไทยยังหันซ้ายแลขวา (ตอนที่ 1)

น
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

35

China focus



เจาพอแหงวงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
“อีคอมเมิรซ” และความสำเร็จในการ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค 
เมื่อเดือนกันยายน 2557 ในมูลคา 
กวา 25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และทำใหแบรนดอาลีบาบากาวกระโดด 
ครั้งใหญมาอยูในอันดับที่ 2 ดวย 
มูลคาแบรนดสูงถึง 59,680 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ 

ดวยฐานตลาดสินคาออนไลนที ่ 
ใหญและเติบโตอยางรวดเร็วของจีน 
ไมวาจะเปนการโหลดเพลง ระบบการ 
ชำระเงินอาลีเพย (Alipay) และ 
เครือขายสังคมออนไลน รวมทั้งการ 
เขาซื้อกิจการคาปลีกสินคา ฟุมเฟอย 
ออนไลน นอกจากนี้ นายแจ็ค หมา 
(Jack Ma) ผูกอตั้งและผูบริหาร 
บริษัทฯ ยังไดเปลี่ยน “วันที่ 11 
เดือน 11” ซึ่งถือเปนวันคนโสดของ 
จีนที่แสนนาเบื่อใหกลายเปนวันทำเงิน 
โดยในปที่ผานมา นักช็อปออนไลนใน 
จีนไดสั ่งซื ้อสินคาทางอิเล็กทรอนิกส 
มูลคาสูงที่สุดในโลก โดยอาลีบาบา 
สามารถสรางรายไดถึง 9,300 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ภายใน 24 ชั่วโมง

ปจจุบัน บริษัท อาลีบาบา 
โฮลดิ้ง จำกัดมีฐานลูกคาถึงเกือบ 310 
ลานคน และกลายเปน “ภัยคุกคาม” 
สำคัญของอเมซอน (Amazon) และ 
อีเบย (eBay) ซึ่งครองตลาดการคา 
ออนไลนอยูเดิมไปโดยปริยาย นอกจาก 
นี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซื้อกิจการเรียนรู 
ออนไลน ธุรกิจผลิตภาพยนตรและ 
ละครทางโทรทัศน การเขารวมถือหุน 
กวาครึ่งหนึ่งของทีมฟุตบอลกวางโจว
เอเวอรแกรนเด (Guangzhou Ever-
grande) และการขยายธุรกิจสูตลาด 
ตางประเทศในหลายรูปแบบ 

3. ไชนาโมบาย (China Mobile) 

เมื่อพิจารณาจากจำนวนลูกคา ไชนา 
โมบายนับเปนกิจการรัฐวิสาหกิจดาน
โทรคมนาคมของจีนที ่ใหญสุดในโลก 
โดย ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีฐาน 
ลูกคาอยูถึงราว 800 ลานคน ครอง 
ตำแหนงแชมปเปนปที่ 3 ตอเนื่องกัน 
และผลจากการขยายสถานีเครือขาย 
ระบบโทรศัพท 4จีเปนมากกวา 500,000 
จุดในจีน ทำใหชาวจีนจำนวนมากหัน 
มาใชบริการระบบ 4จีของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนมีจำนวนลูกคา 
ถึงราว 50 ลานคน 

นอกจากนี้ ในป 2557 บริษัทฯ 
ไดใหความสนใจกับการสรางรายได 
จากขอมูลเคลื่อนที่ (Mobile Data) 
และไดลงนามในความรวมมือระยะยาว 
กับแอปเปล (Apple) ในการจำหนาย 
ไอโฟน (iPhone) และสามารถสราง 
ยอดจำหนายในตลาดจีนไดมากกวา 
ของสหรัฐฯ เสียอีก ในการจัดอันดับ 
คร้ังน้ี ตราสินคามีมูลคาอยูท่ีราว 50,600 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -9 
เมื่อเทียบกับของปกอน

4. ไอซีบีซี (ICBC) หรือ 
“Industrial and Commercial 
Bank of China” ถือเปนสถาบันการ 
เงินของรัฐที ่ใหญที ่สุดของจีนในดาน 
ทรัพยสิน โดยมีรัฐบาลจีนเปนผูถือหุน 
สวนใหญ ปจจุบัน ธนาคารฯ มีเครือขาย 
สาขากวา 16,200 แหงในจีน และเรง 
เพิ่มบริการในตางประเทศในปที่ผาน
มาจนมีจำนวนสาขานับรอยสาขาใน 
ราว 40 ประเทศท่ัวโลก มีมูลคาแบรนด 
กวา 34,520 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
รอยละ -13 เมื่อเทียบกับของกอน 
นอกจากน้ี ธนาคารฯ ยังชวยสนับสนุน 
การขยายหลายกิจการสำคัญของจีน 
ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะใน 
อุตสาหกรรมการกอสราง พลังงาน 

สะอาด และเกษตรกรรม 
5. ไปตู (Baidu) “เครื่องจักร 

คนหา” (Search Engine) ภายใต 
โลโก “รอยเทาหมี” ที่ไดรับความ 
นิยมมากที่สุดในจีน โดยมีจำนวนผูใช 
บริการเฉลี่ย 500 ลานคนตอเดือน 
และมีสัดสวนทางการตลาดกวารอยละ 
80 ของทั้งหมดในปจจุบัน และเปน 
รองเพียง “กูเกิ้ล” (Google) ในตลาด 
โลก ภายหลังการกอตั้งเมื่อป 2543 
บริษัทฯ ไดพัฒนาและขยายบริการไป 
ยังตลาดตางประเทศอยางตอเนื ่อง 
และนับเปนกิจการจีนรายแรกที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสหรัฐ ท้ังน้ี 
ในชวงหลายปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับ 
ประโยชนทางการตลาดอยางมากจาก
กรณีพ ิพาทระหวางร ัฐบาลจีนและ 
กูเกิ้ล 

นอกจากนี้ ในหวงปที่ผานมา 
ไปตู ย ังไดขยายธุรกิจอยางตอเนื ่อง 
โดยเฉพาะการร วมลงท ุนในธ ุรก ิจ 
อีคอมเมิรซกับเทนเซนท และกลุม 
วานตาตาเหลียน (Dalian Wanda) 
ยักษใหญแหงวงการอสังหาริมทรัพย
และบันเทิงของจีน การเขาซื้อหุนของ 
บริษัทโทรศัพทมือถือโนเกีย (Nokia) 
แหงฟนแลนด และการรวมลงทุนกับ 
อูเบอร (Uber) กิจการเรียกใชบริการ 
แทกซี่ออนไลน รวมทั้งการซื้อพิกซี 
เออรบาโน (Peixe Urbano) กิจการ 
สินคาออนไลนของบราซิล ซึ่งถือเปน 
การกาวกระโดดครั้งสำคัญในการเขา
สูตลาดที่ใหญสุดในละตินอเมริกา 

ปจจุบัน ราวรอยละ 30 ของ 
รายไดมาจากตลาดเครื ่องมือสื ่อสาร 
เคลื่อนที่ เมื่อป 2557 บริษัทฯ ได 
เป ดศูนยว ิจ ัยและพัฒนาที ่ซ ิล ิคอน 
แวลเลย และแตงตั้งใหอดีตหัวหนาทีม 
AI ของกูเกิ้ลเปนหัวหนาศูนยดังกลาว 
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ทำใหมูลคาแบรนดของไปตูกระโดดขึ้น 
เปนถึงราว 30,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผานมา ซึ่งนับเปนอัตราการ 
ขยายตัวของมูลคาแบรนดมากที ่สุด 
ใน 10 อันดับแรกของจีน

6. ไชนาคอนสตรัคชั ่นแบงค 
(China Construction Bank) เริ่ม 
กอต้ังเม่ือป 2497 ภายใตช่ือ “People's 
Construction Bank of China” 
ธนาคารฯ ยังนับเปนหลักในการสนับสนุน 
ทางการเงินแกกิจการกอสราง น้ำมัน 
และกาซธรรมชาติ และโทรคมนาคม 
รายใหญของจีนที่กำลังขยายงานออก
ไปทั่วโลก ในปที่ผานมา ธนาคารฯ 
ยังไดเขาไปซื้อหุนถึงกวารอยละ 70 
ของสถาบันการเงินของบราซิลที ่ชื ่อ 

“Bunco Industrial e Commer-
cial S.A.” ซึ่งนับเปนการเขาไปควบ 
รวมกิจการระหวางประเทศที่ใหญที่สุด 
ของธนาคารจีน และคาดวาจะเปน 
ประโยชนอยางมากในการขยายธุรกิจ
ในตลาดละตินอเมริกาในอนาคต 

อยางไรก็ดี ในการจัดอันดับครั้ง 
นี้ ธนาคารฯ มีมูลคาแบรนดราว 
21,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
รอยละ -18 เมื่อเทียบกับของปกอน 
ซึ ่งนับเปนอัตราการลดลงของมูลคา 
แบรนดมากที่สุดใน 10 อันดับแรก 
ของจีน

7. ชิโนเปค (Sinopec) หรือมี 
ชื่อเต็มวา “China Petroleum 
and Chemical Corporation” 
นับเปนรัฐวิสาหกิจที ่มีสถานีบริการ 

น้ำมันและกาซธรรมชาติที ่ใหญที ่สุด 
ในจีน และทำธุรกิจสำรวจ ขุดเจาะ 
และกลั่นน้ำมัน รวมทั้งผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี นอกจากน้ี เม่ือ 
เร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ยังจับมือกับ 
เทนเซนตลงทุนสำรวจลูทางและโอกาส 
ทางธุรกิจดานการชำระเงินและการ 
ตลาดออนไลน รวมทั้งยังตกลงกับ 
“เอส. เอฟ. เอกซเพรส” (S.F. Express) 
กิจการลอจิสติกสชื่อดังของจีน ในการ 
ใชสถานีบริการน้ำมันเปนจุดใหบริการ 
และสะสมแตมสำหรับการส่ังซ้ือออนไลน

ในการจัดอันดับคร้ังลาสุด ชิโนเปค 
มีมูลคาแบรนดถึงราว 15,500 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 18 
เมื่อเทียบกับของปกอน

8. ธนาคารเพื่อการเกษตรของ 
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แบรนดสูง
ปโตรไชนาใหความสำคัญอยาง 

มากกับการสรางแบรนด สัญลักษณ 
ของบริษัทฯ ซึ่งเปนรูปทรงดอกไม 3 
สี ไดแก สีสม แดง และขาว ก็ 
สะทอนถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันระหวางการพัฒนาพลังงานและสิ่ง
แวดลอม โดยธุรกิจหลัก (สีสม) ตั้ง 
อยู บนความแข็งแกรงที ่เปนปกแผน 
(สีแดง) ภายในเปนแฉก (สีขาว) เสมือน 
พระอาทิตยยามรุ งอร ุณที ่แสดงถึง 
อนาคตที่สดใส อยางไรก็ดี ในการจัด 
อันดับครั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับผลกระทบ 
จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีนและ 
การลดลงของราคาน้ำมันดิบโลก โดย 
มีมูลคาแบรนดลดลงรอยละ -11 เหลือ 
ราว 12,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

10. แบงคออฟไชนา (Bank of 
China) นับเปนธนาคารของรัฐเกาแกท่ีสุด 
แหงหนึ่งของจีน โดยกอตั้งขึ้น ณ กรุง 
ปกกิ่งเมื่อป 2455 ในจังหวะเดียวกับ 
การกอรางสรางประเทศจีน และทำ 
หนาที ่ เป นธนาคารกลางของจีนจน 
กระทั ่งมีการจัดตั ้งธนาคารกลางจีน 
อยางเปนทางการเมื่อป 2492 ในการ 
จัดอันดับครั้งนี้ มูลคาตราสินคาลดลง 
รอยละ -13 เหลือราว 11,860 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับของปที่ 
ผานมา

ในความพยายามที่ตองการ “มุง 
สูความเปนเลิศ” ธนาคารฯ ไดขยาย 
ธุรกิจไปใหบริการแกธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็กมากขึ้นโดยลำดับในชวง 
หลายปท่ีผานมา เพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือน 
การเติบโตเศรษฐกิจและสาน “ฝน 
ของชาวจีน” (Chinese Dream) 
แถมยังเปดบริการพิเศษขึ ้นมากมาย 
อาทิ การเปดจุดบริการแกลูกคาชั้นดี 
ที่มีรายไดสูง และการนำเสนอบัตร 

เครดิตสำหรับภาคธุรกิจ
ท้ังน้ี รายงานฯ ยังสะทอนปรากฏการณ 

ของแบรนดจีนที่นาสนใจหลายประการ 
ดังนี้

ประการแรก 
มูลค่าแบรนด์จีน ... 
เติบโตแซงแบรนด์โลก 

มูลคารวมของ 100 แบรนดอัน 
ทรงคุณคาในป 2558 ทะยานขึ้นแตะ 
464,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เติบโต 
ในอัตรารอยละ 59 นับแตป 2554 
และแซงหนาอัตราการขยายตัวของโลก 
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 41 รวมทั้งของ 
บราซิล และอเมริกาใต โดยในบรรดา 
10 อันดับแรกของแบรนดอันทรงคุณคา 
ในปนี้นั้น จำนวน 4 แบรนดอยูใน 
กลุมธุรกิจการเงินการธนาคาร ที่ยัง 
คงเกาะ 10 อันดับแรกไดอยางเหนียวแนน 
แตอันดับลดต่ำลง จำนวน 3 รายมา 
จากกลุมคาปลีก และเทคโนโลยี ตาม 
มาดวยกิจการพลังงานจำนวน 2 ราย 
สวนอีกรายเปนกลุมโทรคมนาคม 

ประการสำคัญ ชองวางมูลคา 
แบรนดของจีนและของกิจการขามชาต ิ
ก็มีแนวโนมแคบลง กลาวคือ ผูบริโภค 
เห็นวา แบรนดของสองกลุมนี้มีความ 
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ปรากฏการณ 
นี ้ยังบงบอกถึงการเปลี ่ยนแปลงทาง 
ความคิดและพฤติกรรมในเชิงบวกของ 
ผูบริโภคในตลาดโลกที่มีตอสินคาจีน 

ขณะเดียวกัน หลายแบรนดใหญ 
ของจีนก็ประสบความสำเร็จในการทำ
ตลาดโลกมากขึ้น โดย สามารถสราง 
รายไดกวาคร่ึงหน่ึงจากตลาดตางประเทศ 
อาทิ เลอโนโล (Lenovo) ผูผลิตคอมพิวเตอร 
รายใหญสุดของจีน มีสัดสวนของรายได 
จากตางประเทศถึงรอยละ 62 ของ 
รายไดทั้งหมด และแซดทีอี (ZTE) 

จีน (Agricultural Bank of China) 
กอต้ังเม่ือป 2494 ในรูปของรัฐวิสาหกิจ 
นาม “ธนาคารสหกรณการเกษตร” 
(Agricultural Cooperative Bank) 
แตปรับเปลี่ยนชื่อและเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและฮองกง 
ในเวลาตอมา และพัฒนาเครือขายขึ้น 
มาเปนหนึ ่งในธนาคารพาณิชยครบ 
วงจรที่มีสาขาใหบริการมากที่สุดในจีน 
(กวา 23,550 สาขา) แถมเริ่มขยาย 
สาขาออกไปยังประเทศเพื ่อนบาน 
อาทิ รัสเซีย

ในป 2557 ธนาคารฯ ลงทุนจัด 
แคมเปญสรางแบรนดครั ้งใหญในจุด 
สำคัญ อาทิ สนามบิน และจุดโฆษณา 
กลางแจงเพื ่อประชาสัมพันธพันธกิจ
ท่ีตองการชวยเหลือการพัฒนาศักยภาพ 
ของภาคการเกษตรและภูมิทัศนของจีน 
อยางไรก็ดี ธนาคารฯ ดูจะไดรับผล 
กระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
มากที ่ส ุดในบรรดาธนาคารพาณิชย 
รายใหญของจีน โดยมีมูลคาแบรนด 
ราว 15,420 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
ถึงรอยละ -20 เม่ือเทียบกับของปกอน

9. ปโตรไชนา (Petro China) 
หรือชื่อเต็มวา “China National 
Petroleum Corporation” นับ 
เปนหน่ึงใน 3 รัฐวิสาหกิจดานพลังงาน 
และปโตรเคมีชั้นนำของจีน บริษัทฯ 
กอตั้งเมื่อป 2542 และจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐฯ ฮองกง 
และเซี่ยงไฮ นอกเหนือจากการสำรวจ 
ขุดเจาะ กลั่น และทำตลาดน้ำมันและ 
กาซแลว บริษัทฯ ยังผลิตพลาสติก 
ยาง ปุย และสารเคมีหลากหลายชนิด 
ที ่ใชในอุตสาหกรรมหลักมากมายใน 
ปจจุบัน นอกจากนี้ ปโตรไชนายังมี 
สถานีบริการกระจายอยู ทั ่วประเทศ 
ทำใหชาวจ ีนม ีความตระหนักร ู ต อ 
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ผู ผลิตเครื ่องมือสื ่อสารโทรคมนาคม 
รอยละ 53

ประการที่ 2 
กลไกตลาด ... 
พระเอกตัวจริง 
“ตลาดเสรี”  

กลายเปนปจจัยสำคัญท่ีขับเคล่ือน 
มูลคาตลาดของแบรนดจีนในการจัด 
อันดับครั้งนี้ โดยมีมูลคาแบรนดโดย 
รวมเพิ่มขึ้นถึงเกือบเทาตัว กลาวคือ 
สัดสวนมูลคาแบรนดของกิจการเอกชน 
ตอ 100 แบรนดใหญเพิ่มขึ้นอยาง 
รวดเร็วเปนรอยละ 47 ในป 2558 
จากรอยละ 29 ในปกอน โดยมูลคา 
ตราสินคาของเทนเซนท และอาลีบาบา 
กาวแซงไชนาโมบายเปนครั ้งแรกนับ 
แตมีการจัดอันดับฯ ในป 2554 เปน 
เครื่องยืนยัน และแมไมนับรวมมูลคา 
แบรนดอาลีบาบา แบรนดเอกชนของ 
จีนอื่น ๆ ก็ยังคงขยายตัวถึงรอยละ 
43.5 เมื่อเทียบกับของปกอน

นอกจากนี้ ในชวง 5 ปที่ผานมา 
มูลคาของ 50 แบรนดอันทรงคุณคา 
ของกิจการเอกชนจีนมีแนวโนมที ่ด ี 
กลาวคือ มีมูลคาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 278 
ขณะที่แบรนดของรัฐวิสาหกิจเติบโต 
เพียงรอยละ 6 ซึ่งสะทอนวา เจาของ 
กิจการเอกชนของจีนใหความสำคัญ 
และประสบความสำเร็จกับการสราง 
แบรนดมากขึ้น 

ประการที่ 3 
แบรนด์ภาครัฐ ... 
คงความสำคัญ 
แต่ลดลง 

ในภาพรวม แบรนดของรัฐวิสาหกิจ 
ยังคงมีบทบาทสำคัญในการจัดอันดับ 

100 แบรนดอันทรงคุณคาและตอเศรษฐกิจ 
ในวงกวาง โดยมีสัดสวนที่รอยละ 53 
แต แบรนดเหลานี้ก็ถูกกดดันมากขึ้น 
จากตราสินคาของภาคเอกชนในตลาด 
จีน จนมีอันดับถดถอยลงอยางมากใน 
ปที่ผานมา โดยลดลงจากรอยละ 71 
ในป 2556 นอกจากนี้ หากเรามอง 
ยอนหลังกลับไป เมื่อ 5 ปกอนก็พบวา 
5 อันดับแรกของ ตราสินคาอันทรง 
คุณคาของจีนก็ลวนเปนแบรนดของ 
รัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น

ประการที่ 4 
แบรนด์ค้าปลีก 
รถยนต์ และเทคโนโลยี 
... มาแรงต่อเนื่อง 

มูลคาแบรนดของกลุมธุรกิจดาน
การคาปลีกนับวาเติบโตในอัตราที่สูง
ที่สุดถึงรอยละ 3,827 และแมวาไม 
รวมมูลคาแบรนดของอาลีบาบา (Alibaba) 
ก็ยังพบวา มูลคาตราสินคาในกลุมนี้ 
ขยายตัวถึงรอยละ 64 เมื่อเทียบกับ 
ของปกอน สงผลใหมูลคาของกลุมนี้ 
โดยรวมถึง 106,900 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23 
ของมูลคาโดยรวมของ 100 แบรนด 
อันทรงคุณคา และกาวแซงมูลคา 
ตราสินคาของกลุมการเงินไดเปนครั้ง
แรกนับแตมีการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อ 
5 ปกอน โดยเทนเซนท (Tencent) 
มีมูลคาแบรนดสูงสุดเปนอันดับแรก 
ในป 2557 เพิ่มขึ้นถึงเกือบเทาตัวเมื่อ 
เทียบกับของปกอน ตามดวยอาลีบาบา 
ซ่ึงทำลายสถิติการเขาสูตลาดหลักทรัพย 
นิวยอรกคิดเปนมูลคาถึง 25,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ และยังนับเปนตราสินคา 
ท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในปท่ีผานมา

ขณะเดียวกัน มูลคาแบรนดของ 
กลุมยานยนตของจีนก็เติบโตกวารอยละ 

140 ภายหลังความสำเร็จของเกรทวอลล 
(Great Wall) ในการผลักดันรถยนต 
SUV เขาสูทองตลาด ขณะท่ีกลุมเทคโนโลยี 
ก็มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 78 ซึ่งสวน 
สำคัญเนื ่องจากการตอบสนองของผู  
บริโภคในเชิงบวกตอความคิดริเร ิ ่ม 
สรางสรรคและนวัตกรรมของแบรนด
ที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ จำนวน 3 ใน 5 
แบรนด ช ั ้ นนำในคร ั ้ งน ี ้ อ ันได แก  
เทนเซนท (อันดับ 1) อาลีบาบา 
(อันดับ 2) และไปตู (Baidu) (อับดับ 
5) ลวนเปนกิจการดานเทคโนโลยี และ 
มีมูลคาโดยรวมคิดเปนถึงรอยละ 48 
ของ 10 แบรนดอันทรงคุณคาของจีน 
จากเดิมที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 20 
เทานั้นในปกอน ซึ่งสะทอนวา ผู 
บริโภคเหลานี ้กำลังยอมรับและมอง 
แบรนดจีนอยางมีความหมายและแฝง
ไวซึ่งพลวัตดานเทคโนโลยี ดังจะเห็น 
ไดจากความสลับซับซอนและความ 
ตองการรับขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับ 
พัฒนาการของสินคาที่มากขึ้น ในเชิง 
อุปทาน แนวโนมดังกลาวยังสะทอน 
ผานการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี
และการคาปลีกของผลิตภัณฑในจีนที่
ขยายตัวอยางมากในชวงหลายปที ่ 
ผานมา 

อยางไรก็ดี ผลจากการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีต่ำลง และการ 
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายของภาครัฐ 
ก็ทำใหแบรนดของ 7 กลุมสินคา/บริการ 
มีมูลคาลดลงอยางนาใจหาย อาทิ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งทอ และ 
สถาบันการเงิน แตกิจการจีนเหลานี้ก็ 
ยังคงมุงมั่นในการขยายธุรกิจและชื่อ 
เสียงของตราสินคาของตนเองสูตลาด
ตางประเทศอยูตอไป
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ตลาดเคร ื ่องด ื ่มท ี ่ ไม ม ี 
แอลกอฮอลในอินโดนีเซีย 
เปนตลาดท่ีนาสนใจ เน่ืองจาก 

อินโดนีเซียมีประชากรถึง 250 ลานคน 
มากเปนอันดับ 4 ของโลก และมาก 
ท่ีสุดในอาเซียน อีกท้ังประชากรสวนใหญ 
ราวรอยละ 85 ของประชากรทั้ง 
ประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งการ 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 
เปนขอหาม นอกจากนี้ เศรษฐกิจ 
อินโดนีเซียยังเติบโตอยางแข็งแกรง 
ดวยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6 
ตอป ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา และ 
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอย
ละ 6 ตอป ในชวงป 2557-2561 
ซึ่งถือเปนปจจัยสำคัญที่จะเกื ้อหนุน 
กำลังซื้อของชาวอินโดนีเซียใหเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ The Economist Intelligence 
Unit (EIU) คาดการณรายไดเฉลี่ยตอ 
คนตอปของชาวอินโดนีเซียมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 3,460 ดอลลารสหรัฐ ใน 
ป 2556 เปน 5,520 ดอลลารสหรัฐ 
ในป 2561 ซึ่งจะสงผลใหการใชจาย 
เพื ่อการบริโภคและการนำเขาสินคา 
ประเภทตางๆ รวมถึงเครื่องดื่มที่ไมมี 
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นตาม

แมว าปจจ ุบ ันอินโดนีเซ ียเปน 
ตลาดสงออกเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล 
(ไมรวมน้ำผลไม) อันดับ 6 ของไทย 
แตเลื่อนขึ้นจากอันดับ 10 ในป 2555 
โดยมูลคาสงออกเพิ ่มขึ ้นกวาเทาตัว 
จาก 11.0 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2555 เปน 28.8 ลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2557 ขณะที่ในชวง 2 เดือน 
แรกของป 2558 การสงออกเครื่องดื่ม 
ท่ีไมมีแอลกอฮอลจากไทยไปอินโดนีเซีย 
มีมูลคา 4.9 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัว 
ถึงรอยละ 51.5 เทียบกับมูลคาสงออก 
รวมจากไทยไปอ ินโดน ี เซ ียในช วง 
เดียวกันที่หดตัวรอยละ 15.4 สะทอน 
ถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด 
ดังกลาวในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เครื่องดื่ม 
สวนใหญที ่ไทยสงออกไปอินโดนีเซีย 
คือ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่ปรุง 
รสหวานอื่นๆ ที่ไมใชน้ำอัดลม อาทิ 
เคร่ืองด่ืมผสมวุนมะพราว เปนตน และ 
กาแฟสำเร็จรูป ขณะที่เครื่องดื่มอื่นๆ 
อาทิ น้ำผลไม ยังสงออกไมมากนัก มี 
มูลคาราว 2.3 ลานดอลลารสหรัฐ 

สำหรับภาวะตลาดเครื ่องดื ่มที ่ 
ไมมีแอลกอฮอลและขอมูลพฤติกรรม
ผูบริโภคในอินโดนีเซียที่นาสนใจ มี 
ดังนี้

ตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์ใน 
อินโดนีเซียมีแนวโน้ม 
เติบโตต่อเนื่อง 

Euromonitor คาดวาตลาด 
เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลในอินโดนีเซีย 
มีแนวโนมเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป 
ในชวง 2558-2562 จากมูลคาตลาด 
ในปจจุบันราว 6.5 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ ทั้งนี้ ในป 2557 อินโดนีเซีย 
เปนประเทศที่นำเขาเครื ่องดื ่มที่ไมมี 
แอลกอฮอลมากเปนอันดับ 2 ในอาเซียน 
รองจากสิงคโปร ดวยมูลคานำเขา 103.4 
ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวราวรอยละ 
20 จากปกอน โดยนำเขาจากไทยมาก 
เปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย ดวย 
สัดสวนราวรอยละ 33 ของมูลคานำเขา 
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลทั้งหมดใน
อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28 
ในป 2556

น้ำอัดลมยังครอง 
ความนิยมในอินโดนีเซีย 

น้ำอัดลมยังเปนเครื ่องดื ่มที ่ได 
รับความนิยมจากชาวอินโดนีเซียมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในกลุมวัยหนุมสาว 

ต

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
และข้อมูลตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ในอินโดนีเซีย
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ที่มีอายุต่ำกวา 30 ป (มีจำนวนเกือบ 
ครึ ่งหนึ ่งของประชากรทั ้งประเทศ) 
ซึ่งคุนเคยและเติบโตมาพรอมกับการ
บริโภคน้ำอัดลม ปจจุบันยอดจำหนาย 
น้ำอัดลม

มีสัดสวนราวรอยละ 20 ของ 
ตลาดเครื ่องดื ่มที่ไมมีแอลกอฮอลทั ้ง
หมด (ไมรวมน้ำเปลา) รองลงมา คือ 
น้ำชาพรอมดื่ม น้ำผัก-ผลไม และ 
เครื ่องดื ่มเกลือแร/เครื ่องดื ่มชูกำลัง 
ทั้งนี้ ชาวอินโดนีเซียนิยมบริโภค 
เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ดังจะเห็น 
ไดจากการดัดแปลงนำน้ำอัดลมมาผสม 
กับนมขนหวาน จนกลายเปนเมนู 
เครื่องดื่มทองถิ่นในเกาะชวาที่เรียกวา 
“Cloudy Ice” หรือ “Es Mega 
Mendung” ในภาษาทองถิ่น ซึ่งการ 
บริโภคเครื่องดื่มดังกลาว ผูบริโภคจะ 
เทน้ำอัดลมใสแกวที ่ม ีน ้ำแข็งเปลา 
จากนั้นเทนมขนหวานตามลงไปแลว 
คนใหเขากัน เคร่ืองด่ืมน้ีเปนเคร่ืองด่ืม 
ที่ใหพลังงานสูงและเปนที่นิยมมาตั้งแต 
ในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะใน 
กลุมผูใชแรงงาน อยางไรก็ตาม กระแส 
ความตื ่นตัวในเรื ่องการดูแลสุขภาพ 
สงผลใหผูบริโภคบางสวนเริ่มหลีกเลี่ยง 
เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เชน น้ำอัดลม 
ทำใหคาดวาจะสงผลใหยอดจำหนาย
น้ำอัดลมในชวงป 2558-2561 ชะลอ 
การขยายตัวเหลือเฉลี่ยรอยละ 8 ตอ 
ป จากเฉลี่ยรอยละ 11.2 ตอปในชวง 
5 ปที่ผานมา

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
และความงามกำลัง 
มาแรง 

ป  จจ ุ บ ั น เคร ื ่ อ งด ื ่ มท ี ่ ม ี ก าร 
ประชาสัมพันธวามีคุณสมบัติชวยใน 
การเสริมสุขภาพและความงามกำลัง 
ได  ร ั บความน ิ ยม เพ ิ ่ มมากข ึ ้ น ใน 
อินโดนีเซีย โดยเฉพาะน้ำผักผลไมที่มี 
การประชาสัมพันธวามีสารตานอนุมูล 
อิสระและมีวิตามินสูง เชน น้ำผลไม 
ตระกูลเบอรร่ี ตลอดจนน้ำสม น้ำมะมวง 
และน้ำฝรั่ง ซึ่งมีวิตามินซีสูง รวมทั้ง 
เครื่องดื่มผสมวุนมะพราว ซึ่งมีการทำ 
ตลาดวามีคอลลาเจนจากธรรมชาติที่
มีสวนชวยในการบำรุงผิวพรรณ นอกจาก 
นี้ น้ำชาพรอมดื่ม โดยเฉพาะชาเขียว 
ที่เจาของสินคารุกสรางภาพลักษณให
ผ ู บร ิโภคร ับทราบถึงประโยชนต อ 
สุขภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน 
กลุมผูบริโภคระดับบนและระดับกลาง 
ซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อ และสามารถ 
รับราคาที่เพิ่มขึ้นได หากตระหนักถึง 
คุณประโยชนและความคุมคา ยิ่งไป 
กวานั้นผูบริโภคกลุมนี้ยังชอบทดลอง
เครื ่องดื ่มที ่ม ีรสชาติแปลกใหมและ 
บรรจุภัณฑแปลกตา โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืม 
นำเขาจากตางประเทศ ขณะท่ีปจจุบัน 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทดังกลาว
ของไทยหลายรายการมีการพัฒนาขึ้น
มากอยางเห็นไดชัด จึงเปนโอกาสที่ 
นาสนใจสำหรับสินคาไทยที่จะขยาย 
ตลาดในอินโดนีเซีย

ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย 
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ 
กับราคามากกว่า 
ตราสินค้า

โดยผู บริโภคจะเลือกซื ้อสินคา 
ชนิดใหมที ่ราคาต่ำกวาหากรู ส ึกวา 
สินคาชนิดใหมนั ้นสามารถทดแทน 
ส ินค าเด ิมท ี ่ด ื ่มอย ู  เป นประจำได  
ทำใหการทำโปรโมชันดานราคาเปน 
กลย ุ ท ธ  ก า รตลาดท ี ่ ค  อนข  า งม ี 
ประสิทธิภาพในอินโดนีเซีย เชน แบรนด 
น้ำอัดลม Big Cola ท่ีเปดตัวในอินโดนีเซีย 
ครั้งแรกในป 2553 ดวยการตั้งราคา 
ใหต่ำกวา Coca-Cola ถึงรอยละ 25 
สงผลใหผู บริโภคชาวอินโดนีเซียบาง 
สวนหันมาดื่ม Big Cola แทน Coca-
Cola เนื่องจากรูสึกวาเปนสินคาที่ 
ทดแทนกันได จนทำให Big Cola 
สามารถชิงสวนแบงตลาดน้ำอัดลม 
บางสวนจากเจาตลาดอยาง Coca-
Cola มาได โดยปจจุบัน Big Cola 
มีสัดสวนราว 1 ใน 3 ของตลาด 
น้ำอัดลมในอินโดนีเซีย

ตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
ในอินโดนีเซียเปนตลาดที่มีศักยภาพ 
แตม ีประเด ็นที ่ผ ู ประกอบการควร 
ตระหนัก โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบ 
สินคานำเขาอยางเขมงวดของอินโดนีเซีย 
อาทิ การกำหนดใหสินคาอาหารและ 
เครื ่องดื ่มที ่นำเขาตองขึ ้นทะเบียน 
อาหารและยา (ML Registration) เพ่ือ 
ความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งการ 
ขอ ML Registration ตองใชเวลานาน 
อยางนอย 6 เดือน เปนตน
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





นั่นแน... รูนะวาตัวเอง 
กำลังคิดอะไรอยู

ดูใหดีนะ บทความ 
นี้ไมมีสัญลักษณ ฉ 18+ 

ใครที่คิดวาจะมาเจอเรื่องสยิวกิ้วละก็ 
หากาวตราชางโบะหนาไดเลยครับ 

ตัวละครของผมในวันนี้ใสสูทผูก
หูกระตายเรียบรอยครับ ฮา... 

แตเราจะมาเจาะลึกเรื่องความลับ 
ของธุรกิจแฟรนไชสกัน

หัวใจของธุรกิจแฟรนไชส นอกจาก 
เครื่องหมาย หรือแบรนดที่มีชื่อเสียง 
แลว ความรู ประสบการณ ตลอดจน 
โนวฮาว (Know-how) ทั้งหลายที่อยู 
ในหัวของแฟรนไชซอรเปนอีกเรื ่องที ่ 
สำคัญ 

โดยเฉพาะกับแฟรนไชซี เรื่องนี้ 
สำคัญมั๊ก..มั๊ก..

แฟรนไชซีจะทำธุรกิจแฟรนไชส 
ไดหรือไม หรือทำไดแตจะดีหรือไม 
ขึ้นอยูกับการถายทอดวิทยายุทธของ
แฟรนไชซอรใหกับแฟรนไชซี

เง ื ่อนไขหน ึ ่ งของการเข าเป น 
แฟรนไชซีของใครสักคน ตองมีและ 
ขาดไมไดเลย คือ แฟรนไชซีตองผาน 
การฝกฝนอบรมจากแฟรนไชซอรกอน

จะอบรมกันมากนอยแคไหน อยู 
กับลักษณะของธุรกิจวาสลับซับซอน 
หรือซอนเงื่อนปานไหน บางเจาอบจน 
แฟรนไชซีตัวงี้กรอบไปหมด แบบนี้จะ 
ตรงเรื ่องมากถาเปนแฟรนไชสไกอบ 
บางเจาอบเสร็จยังเอาไปรมควันตอ 
เดินกลับบานงี้เปไปเปมาเลย...

ระยะเวลาในการอบรมก็แตกตาง 
กันไป อยางแฟรนไชสรถเข็นอบรม 
วันเดียวบาง สามวันบาง แตของ 
แมคโดนัลลนี่เปนปกวาจะอบไดที่

ส ิ ่ งท ี ่ ไ ด  ร ั บการถ  ายทอดมา 
แฟรนไชซีจะจดจำไดมากนอยแคไหน 
สวนหน่ึงจะมาจากการฝกฝนไดทำมาก  ๆ
เขาจนเคยชิน อีกสวนมาจากหยักใน 
สมองท่ีมากนอยตางกันไปในแตละคน

บางคนจำไดดี บางคนอานหนา 
ลืมหลัง พลิกไปขางหลัง อาว..ขางหนา 
วาไงหวา..

เพื่อปองกันความผิดพลาด และ 
จะนำมาซ่ึงช่ือเสียงเหม็นๆ แฟรนไชซอร 
จะตองทำคูมือ แฟรนไชส ซ่ึงจะรวบรวม 
ทุกสิ่งที่แฟรนไชซีไดรับการถายทอดไป 
และต  อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะบบขอ ง 
แฟรนไชซอร

ค ู ม ือแฟรนไชสจ ึงเป นเสมือน 
เครื่องเตือนความจำ ตรงไหนจำไมได 
ก็เปดดู จะไดรูวาตองทำอยางไร คูมือ 
แฟรนไชสของบางเจาทำอยางดี แยก 
เปนเรื่องๆ เปนสวนๆ พวกแฟรนไชส 
อาหารมักจะถายรูปอาหารใหเห็นเลย 
วาทำเสร็จแลว จัดเรียบรอยหนาตา 
อาหารจะตองเปนอยางไร

จะมีแตงกวาสามชิ้น วางตรง 
ตำแหนง 3 นาิกา ผักชีอีกสองใบ 
ตรงตำแหนง 6 องศา 10 ฟลิปดา 
มะเขือเทศจะตองฝานใหบางขนาดไหน 
เปนตน 

ของบางเจาแคเห็นก็ทำเอาพยาธ ิ
ในกระเพาะรองประทวงเลย

เขาทำไดสวยงามนากินขนาด...
แตบางเจาเห็นแลวอนาถ แค 

กระดาษ 2-3 แผน บอกหัวขอและ 
อธิบายอีกนิดหนอย ริอานบอกวา 
นี่แหละคูมือแฟรนไชสของขา... จะ 
ทำแฟรนไชส ท ั ้ งท ีทำให ด ี เถ ิดคร ับ 
คูมือดีๆ เปนหนาเปนตาของแฟรนไชซอร 
ดวย คนเขาจะมองวาแฟรนไชสนี้ดูดี 

มีชาติตระกูล เอย...มีมาตรฐาน
ก ็ไม  ได หมายความว าจะต อง 

สมบูรณปร๊ีดรอยเปอรเซ็นต การทำงาน 
อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ของธุรกิจ คูมือก็ปรับปรุงเพิ่มเติมได 
เหมือนกัน 

ในรางกฎหมายแฟรนไชสของไทย 
เขาก็ระบุวาแฟรนไชซอรตองมีคู มือ 
ใหกับแฟรนไชซีดวย แตเนื้อหาสาระ 
ของคูมือจะมีอะไรบางนั้น กฎหมาย 
ไมไดบอก ท้ิงไวใหคณะกรรมการธุรกิจ 
แฟรนไชสเปนคนลงรายละเอียดอีก 
ชั้นหนึ่ง 

รางกฎหมายยังบอกใหตองทำ 
คูมือเปนภาษาไทยดวย เงื่อนไขนี้ดูจะ 
ไมเปนภาระกับแฟรนไชสไทย แตอาจ 
เปนปญหากับแฟรนไชสนอกที ่ต อง 
แปลเอกสารคูมือ คูมือบางเจาหนาเปน 
พันหนา เฉพาะคาแปลก็อวมไดเหมือนกัน 

แถมตองหาคนแปลที่เขาใจธุรกิจ 
นั้นดีอีกดวย ไมงั้น..แปลไดครับ แต 
อานไมรูเรื่อง จากผัดไทอาจกลายเปน 
โกยซีหมี่ได

เคยดูเคเบิ้ลประธานสภาผูแทนฯ 
ของสหรัฐ เขาเรียก “Mr.Speaker” 
พวกแปลหนาตาเฉย “ทานโฆษก”... 

พระเจาชวยกลวยทอด จาก 
ประธานสภาตกกระปองกลายเปนแค
โฆษก.. 

ยังมี “Marine solider” ดัน 
เถรตรงแปลวา “ทหารน้ำ” แทนที่จะ 
แปลวา “ทหารเรือ” เฮอ..  

แมใหคูมือไปแตแฟรนไชซอรจะ
กั๊กบางอยางไว ปองกันแฟรนไชซีกอ 
กบถ ซ่ึงมีโอกาสเปนไปไดสูงถารูเคล็ดลับ 
ท้ังหมด ถึงกับมีคำกลาววา “แฟรนไชส 
เปนธุรกิจท่ีตองสอน (คนอ่ืน-แฟรนไชซี) 

ม

เรื่องลับ(เฉพาะ)
â´Â
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แมเปนแคศาลชั้นตน แตเขียน 
คำพิพากษาไดไมเลวทีเดียว แถมคนควา 
หาขอมูลทางวิชาการมาประกอบดวย 
นับถือ.. นับถือ..

เร่ืองราวของคดีน้ีเปนอยางน้ีครับ
ผู จัดการสถาบันเสริมความงาม 

แหงหนึ่งลาออกไปทำงานใหมที่บริษัท 
คูแขง เจานายเกาเลยฟองวาผิดสัญญา 
ที ่หามไปทำงานในธุรกิจอื ่นที ่คลาย 
กับของเจานายเกาจนกวาออกไปพน 
18 เดือนแลว และในรัศมี 20 
กิโลเมตร 

ประเด็นเวลา 18 เดือน และรัศมี 
20 กิโล ศาลวาใชได ที่มีปญหาคือ 
“เนื้อหาที่หาม” เพราะขอหามนี้มีขึ้น 
เพื ่อปกปดความลับทางการคาของ 
นายจาง จึงตองดูวามีความลับอะไร 
ที่ลูกจางตองปกปด 

ที่ผมบอกวาคำพิพากษาฉบับนี ้ 
เยี่ยมยอด เพราะศาลหยิบยกหลัก 
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ของทั้งเยอรมัน 
อังกฤษ และอเมริกาขึ้นเทียบเคียงให 
เห็น ประเด็นของกฎหมายตางประเทศ 
ที่นาสนใจคือ ของเยอรมันที่บอกวา 
ถาจะหามลูกจาง นายจางตองจาย 
เงินชดเชยแกลูกจางไมนอยกวาครี ่ง 
หนึ่งของคาจางเดิมดวย จะหามฟรีๆ 
ไมได สวนของอังกฤษและอเมริกา 
คอนขางเปดกวางไมมีเง ื ่อนไขเรื ่อง 
จายชดเชยเหมือนของเยอรมัน

ศาลไทยวางหลักวา สัญญาที่ 
จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบ 
อาชีพไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เพราะมุงคุมครองความลับทางการคา 
ซึ่งเปนสิ่งที่กฎหมายใหความคุมครอง 

จากนั ้นศาลหันไปหากฎหมาย 
ขอสัญญาไมเปนธรรม เพื่อดูวาลูกจาง 
รายน้ีรับภาระมากกวาท่ีพึงจะคาดหมาย 
ไดตามปกติหรือไม ถาทำเพื่อปองกัน 
ความลับทางการคาของนายจาง ศาล 
เห็นวาไมเปนภาระมากเกินไป แตถา 
เพ ื ่อห ามไม ให ไปทำงานกับคนอื ่น 
อยางนี้ “เกินไป” แตคดีนี้ศาลก็วา 
ชัดพอที่จะบอกวาทำขึ ้นเพื ่อปกปอง 
ความลับทางการคาจึงไมผิดกฎหมาย

แลวศาลก็วกอีกรอบ (เวียนหัว 

หรือยังครับ) งั้นตองดูตอวาลูกจาง 
รายนี ้กำความลับอะไรที ่ต องร ักษา 
หรือไม 

นายจางบอกศาลวา ความลับ 
ของนายจางคือ วิธีลดน้ำหนักโดยใช 
วัสดุชุบน้ำยาพิเศษพันสวนของรางกาย 
ที่เกี่ยวของ การนวด และเครื่องสลาย 
เซลลูไลท แตนายจางเองก็บอกไมได 
ว าล ูกจ างรายนี ้ เข าถ ึงความลับได  
อยางไร 

ศาลเลยรวบยอดวา ขอที่อางวา 
เปนความลับนั้นแทที่จริงเปนแคขอมูล 
ทั่วไป ลูกจางทุกคนรูเหมียนกันหมด 
อีกทั้งเปนทักษะความชำนาญเฉพาะ
ตัวของลูกจาง ไมใชความลงความลับ 
ที่ไหน แมทักษะความชำนาญจะเกิด 
จากการทำงานใหนายจาง ก็เปนของ 
ติดตัวลูกจางๆ จะเอาไปใชที่ไหนก็ได  
“ยกฟอง”

คำนี้สั้นๆ ครับ แตแสลงใจโจทก 
และทนายโจทกนักแล...

นาสนใจที่วาประเด็น “ทักษะ 
และความชำนาญ” ซึ่งศาลมองวาเปน 
ของติดตัวลูกจาง แมจะเกิดจากการ 
ทำงานใหนายจางก็ตาม.. 

เมื่อเปนของลูกจางๆ จะเอาไป 
ใชที่ไหน หามบได..

เจาของแฟรนไชสทั้งหลายคงตอง 
ไปนอนคิดอีกสามตลบครึ่งละวาจะใช
เพลงกระบี ่สำนักไหนในการปองกัน 
ความลับ ที่ตองแยกตางหากจากเรื่อง 
ทักษะ 

ทำไงวิธีของเราจะมีประสิทธิภาพ 
เจงสุดหนอ...

เอาใจชวยนะคราบ

ใหทำตามระบบได แตตองกอปปยาก 
คูมือแฟรนไชสเปนคัมภีรในการ

ทำธุรกิจ คนที่เกงๆ หรือคนที่อยูใน 
วงการเดียวกัน แคเห็นคูมือก็เดาทาง 
คูแขงได คูมือแฟรนไชสจึงถือเปน 
ความลับทางการคาของแฟรนไชซอร 
และสัญญา แฟรนไชสจะเขียนหาม 
เอาไปแพรงพรายใหคนอื่นรู เด็ดขาด!

ไมมีอภัย ไมมีสารภาพลดก่ึง ตาย 
ลูกเดียว... ขอบอก

สัญญาสวนใหญจะใหแฟรนไชซี
ยืมคูมือ ไมไดใหเลย และหามถาย 
ซีร็อกส ถาสัญญาเลิกกันตองคืนไมวา 
ตนฉบับ หรือสำเนา

ปญหาที ่แฟรนไชซอรมักจะลืม 
หาม คือ หามไมครบคน 

แฟรนไชซีที่เปนบริษัทนั้น จะมี 
สถานะแยกจากคนที ่ เป นผ ู ถ ือห ุ น 
หรือกรรมการ หรือแมกระท่ังผูจัดการราน

บางคนเขาใจวาเมื่อแฟรนไชซอร 
(ในฐานะบริษัท) เซ็นสัญญาก็ใชไดละ 
เลยเปดชองเบอเริ ่มใหพวกหัวหมอ 
แหกกฎเหล็กได

ตองจับคนพวกนี้ หมายถึงคนที่ 
จะเขาถึงความลับในคู ม ือทำสัญญา 
รักษาความลับแบบเรียงตัวเลยครับ 

สำทับดวยขอสัญญาท่ีใหแฟรนไชซี 
ตองดูแลคนพวกนี้ไมใหละเมิดความ 
ลับอีกดาบหนึ่ง แลวตามดวยดาบสอง 
หามประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน 
แขงขัน

เรื่องใหรักษาความลับ และหาม 
ทำธุรกิจแขงขันนี่ มักมาแทคทีมเสมอ 
แตวาไปแลวสองเรื่องนี้ยังมีปญหาใน
การบังคับอยูพอสมควรเหมือนกัน

วงการแฟรนไชสก็เสียวอยู ไม 
แนใจวาเกิดเคราะหหามยามซวยเปน
เรื่องขึ้นมา ศาลจะบังคับใหตามที่ 
เขียนหามหรือไม 

เมื่อไมนานมานี้ ศาลแรงงาน 
ตัดสินคดีไปเร่ืองหน่ึงไมใชเร่ืองแฟรนไชส 
ตรงๆ แตเปนเร่ือง เจานายหาวาลูกนอง 
เนรคุณ เอาความรูที่ไดรับถายทอด 
ไปเปดธุรกิจแขงกับเจานายเกา

ศาลตัดสินใหเจานายแพคดีกลับ
ไปนอนซดน้ำบัวบกที่บาน 
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8. หนังสือที่คุณชอบมากที่สุด 
เตาเต็กเก็ง

9. ใครคืออาจารยของคุณ
ประสบการณ

10. ขอคิดท่ีฉลาดท่ีสุดท่ีคุณเคยไดยิน คือ
“โลกไมไดสนใจวาคุณรูอะไร แต 

สนใจวาคุณจะทำอะไรจากสิ่งที่คุณรู”

11. มีอะไรในตัวคุณท่ีอยากเปล่ียนแปลง
ไมอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

12. อะไรที่ทำใหคุณรองไหได 
ครอบครัว

13. แลวอะไรที่ทำใหคุณหัวเราะ
ตลก 6 ฉาก

14. อะไรคือ สิ่งสำคัญที่ทำใหคุณ 
ประสบความสำเร็จ

กำลังใจจากครอบครัว

15. ขอ 3 คำสำหรับกุญแจแหง 
ความสำเร็จ

แค เริ่ม กาว

16. ตอนน้ีคุณอยากทำอะไรใหสำเร็จ 
อีกขั้น

บวชใหพอแม

17. อะไรคือแรงกระตุนใหคุณเดินหนา 
ตอไป

อุปสรรค

18. หากยอนไปในอดีต ตอนคุณเริ่ม 
ทำธุรกิจ ถาหากตอนนั้นคุณมีเงินใน 
กระเปา 20,000 บาท คุณจะทำ 
ธุรกิจอะไร และหากมีเงิน 1,000,000 
บาท คุณจะทำธุรกิจอะไร

ถามีเงิน 20,000 บาทจะเอาเงิน 
เก็บไวกอนและจะไปรับของที ่ย ังไม 
ตองจายเงินมาขาย

ถามีเงิน 1,000,000 บาท ก็จะ 
ทำแบบเดียวกับที่มีเงิน 20,000 บาท

19. คุณมีวิธีตัดสินใจอยางไรวาจะ 
ลงทุนในธุรกิจใดตอไป 

ความรูสึกของตัวเองวาอยากทำ
ธุรกิจนี้รึเปลา

20. ถาหากวาไมไดเปน ไอซ JM 
Cuisine คุณอยากเปนใคร และ 
ทำไม

อยากเปน Andy Warhol อยาก 
รูวาตอนสรางงานศิลปะ เคารูสึกอยางไร

1. อะไรคือสิ่งแรกที่แลนเขามาในหัว 
ของคุณเมื่อตื่นนอน

ไดเวลาไปวิ่ง

2. คำพูดใดท่ีทำใหคุณลุกจากเตียงใน 
ตอนเชาได

“ใจบันดาลแรง” สำคัญกวา 
“แรงบันดาลใจ”

3. ชีวิตในวันทำงานโดยปกติ ของ 
คุณเปนอยางไร

ไดพบคนใหมๆ ทุกวัน ไดเรียนรู 
มุมคิดที่หลากหลาย 

4. คุณเริ่มเขาครัวตั้งแตอายุเทาไหร
ชวยคุณแมเตรียมจัดงานปใหมที่

โรงงานตอนป.2

5. เมนูไหนในรานที่ชอบมากที่สุด
บะหมี่ไขเจียวกรรเชียงปูราดซอส 

น้ำตาลโตนด

6. อะไรคือความโดดเดนของ JM 
Cuisine

หนาไมงอ รอไมนาน

7. บุคคลใดที่คุณอยากพบมากที่สุด 
Banksy 

นักธุรกิจหนุ่มวัย 30 ปี
เจ้าของร้านอาหาร JM CUISINE แห่งเมืองเพชร

ไอซ์ Iczz ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

äÍ« �- ¸ÕÃÈÒ¹μ� ÊËÑÊ¾ÒÈ¹ � àÃÔèÁ½ƒ¡½¹¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨μ Ñ é§áμ ‹ÊÁÑÂàÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ÊÇ¹¡ØËÅÒº 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´Â¸ØÃ¡Ô¨áÃ¡¢Í§à¢ÒàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ¹éÓ¼ÅäÁŒÊ´áºÃ¹´ � ÊÔÃÔÃÑμ¹ � ·ÕèÁÕ¤Ø³áÁ‹à»š¹ 
¼ÙŒ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ Ê‹Ç¹äÍ« �à»š¹¼ÙŒ·Ó¡ÒÃμÅÒ´ ¡ÒÃ¢ÒÂ áÅÐÊÃŒÒ§áºÃ¹´ �ãËŒ¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ àÃÔèÁμ Œ¹¨Ò¡ 
¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒã¹âÃ§àÃÕÂ¹ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ª‹Ç§ÍÒÂØ 20 μ Œ¹æ äÍ« �ä´Œ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éÓ¼ÅäÁŒÊÔÃÔÃÑμ¹ �ÊÙ‹ 

¨Ø´¢ÒÂº¹Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿‡Ò  áÅÐ¡ÃÐ¨ÒÂà¢ŒÒÈÙ¹Â �¡ÒÃ¤ŒÒμ ‹Ò§æ μ ‹ÍÁÒäÍ« �áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ËÑ¹ä»¨ÑºÃŒÒ¹¡ŽÇÂàμ Õ ëÂÇ 
à¨ �¡àÁŒ§μÓ¹Ò¹àÁ×Í§à¾ªÃºØÃÕ â´ÂàÍÒÁÒ»˜´½Ø†¹ãËÁ‹ à¢ÒÊÃŒÒ§ÊâÅá¡¹ “Ë¹ŒÒäÁ‹§Í ÃÍäÁ‹¹Ò¹” áÅÐà¾ÔèÁàÁ¹Ù 
ÍÒËÒÃ¨Ò¹à´ÕÂÇã¹ÃŒÒ¹ áÅÐà¹Œ¹¨Ñº¡ÅØ‹Á¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»š¹¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂãËÁ‹ äÍ« �ä´Œ¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ social 
media à¾×èÍà¢ŒÒ¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂãËÁ‹ Ê×èÍ¢Í§à¢Ò Hit ¨¹ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃμ ŒÍ§μÒÁä»ªÁ ªÔÁ áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ 
¸ØÃ¡Ô¨ÂÑ§¢ÍÊÑÁÀÒÉ³ �¶Ö§à·¤¹Ô¤¡ÒÃ·ÓÊ×èÍÍÍ¹äÅ¹ � Å‹ÒÊØ´ä´ŒÍÍ¡¾çÍ¡à¡çμºØ �¡ “»˜ÞËÒäÁ‹ãª‹àÃ×èÍ§ãËÞ‹à»š¹á¤‹àÃ×èÍ§ 
ãËÁ‹·Õèμ ŒÍ§à¨Í Iczz Challenge «Öè§©ºÑº¹Õé ¨Ö§¢Í·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºË¹Ø‹Á¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÇÑÂ 30 »‚ ¤¹¹ÕéÁÒ¡¢Öé¹ ¡Ñº 20 
¤Ó¶ÒÁ

อ
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ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน และเริ่มหา 
ทำการตลาดในตางประเทศมากขึ ้น 
ยกระด ับจากผ ู ผล ิตระด ับจ ังหว ัด 
เปนผูผลิตระดับประเทศ โดยเนนตลาด 
ในประเทศ 70 และตางประเทศ 30

จากธุรกิจร้านจำหน่าย
ของฝากสู่การพัฒนา 
สินค้าแบรนด์ใหม่

เน่ืองจากรานพรทิพย ภูเก็ต ดำเนิน 
ธุรกิจรานจำหนายของฝากสินคาอาหาร 
ทะเลแปรรูป และผลไมประจำทองถิ่น 
แปรรูป หลากหลาย โดยพบวา สินคา 
ขายดีติดอันดับ จะเปนกลุมสินคาประเภท 
มะมวงกวน ขนุนอบแหง ทุเรียนแผน 
ทุเรียนกวน เปนตน จากการทำธุรกิจ 
มานานกวา 20 ป จนเขาใจความ 
ตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวตางชาติ ซึ่งตลาดใหญคือ 
นักทองเที่ยว จากจีน ฮองกง สิงคโปร 
และมาเลเซีย พบวา กลุมนี้ชื่นชอบ 
ผลไมไทยแปรรูปเปนพิเศษ และสินคา 
กลุมน้ีก็มีการแขงขันสูง ในหมูนักธุรกิจ 
ไทย จึงมีความคิดในการฉีกแนวสินคา 
ใหมที่แตกตาง

จุดเริ่มต้นของ 
ความแตกต่าง

เริ ่มจากน้ำเม็ดมะมวงหิมพานต 
ก็เคยทำมากอนแลว แตยังไมประสบ 
ความสำเร็จ จึงหันมาหาทุเรียน ที่ 
ต ิดอ ันด ับผลไม ยอดน ิยมของไทย 
และคิดวา นาจะผลิตเปนน้ำทุเรียนได 
จึงนำไอเดียนี้ไปใหผูเชี่ยวชาญทดลอง 
ทำวิจัย และพัฒนา ตองใชเวลาถึง 1 
ปกวาจะไดผลิตภัณฑน้ำทุเรียนชนิด 

แนะนำตัวนักธุรกิจดาว
เด่นแห่งภูเก็ต

คุณวิรวัฒน เปยมวิวัตติกุล จบ 
การศึกษาระดับปร ิญญาตร ี คณะ 
ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปจจุบัน 
ดำรงตำแหนงประธาน บริษัท พรทิพย 
(ภูเก็ต) จำกัด เมื่อ 20 ปที่ผานมา 
ในชวงเริ่มตนใชชื่อรานวา พรทิพย 
น่ำงวน ขายสินคาหมูแผนจากโคราช 
กอนขยับขยายธุรกิจมาเปดเปนราน 
ขายของฝาก ประเภทอาหารทะลแปรรูป 
รองร ับน ักท องเท ี ่ยวหล ักในภ ูเก ็ต 
ตอมาเกิดวิกฤตการณโรคซาระบาด 
และยังเกิดสึนามิซ้ำอีก ทำใหธุรกิจถึง 
ทางตันจนตองหาชองทางใหมเพิ่มขึ้น 
โดยนำสินคาไปวางขายในซุปเปอร 
มารเก็ตชั้นนำใน กทม. อาทิ ทอป 

แตกไลน์ “พรทิพย์ ภูเก็ต”
ชูสินค้าใหม่มาแรง “ทุเรียนผง ORTA”

วิรวัฒน์   เปี่ยมวิวัตติกุล

¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨¢Í§½Ò¡ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ã¤Ã¼‹Ò¹ä»à·ÕèÂÇá¶ÇÀÙà¡çμμ ŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡ ÃŒÒ¹¢Í§½Ò¡ÃŒÒ¹ 

ãËÞ‹·ÕèÍÂÙ‹ÁÒÂÒÇ¹Ò¹ÍÂ‹Ò§ “¾Ã·Ô¾Â � ÀÙà¡çμ” «Öè§ÁÕ¢Í§½Ò¡ÁÒ¡ÁÒÂäÇŒÃÍ§ÃÑº·Ñé§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä·Â 

áÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô ÇÑ¹¹Õé¨Ð¾ÒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´Ñº CEO ¢Í§¾Ã·Ô¾Â � ÀÙà¡çμ ¤Ø³ÇÔÃÇÑ²¹ � 

à»‚›ÂÁÇÔÇÑμμ Ô¡ØÅ «Öè§ÁÕÍÕ¡¸ØÃ¡Ô¨¤×Í ºÃÔÉÑ· ¾Ã·Ô¾Â � ¾ÃÕàÁÕèÂÁ ¨Ó¡Ñ´ áÅÐÂÑ§ÁÕμÓáË¹‹§·Ò§ÊÑ§¤ÁÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ 

¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÃŒÒ¹¢Í§½Ò¡áÅŒÇ ¤Ø³ÇÔÃÇÑ²¹ � ÂÑ§ÁÕäÍà´ÕÂ·Õè¨Ð¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§μ¹àÍ§ â´Âà½‡Ò 

ÊÑ§à¡μ¨Ò¡¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅØ‹ÁãËÞ‹Ç‹Ò Ê¹ã¨ÍÐäÃ ¨¹¾ºÇ‹Ò “·ØàÃÕÂ¹” ËÃ×Í ÃÒªÔ¹Õ¼ÅäÁŒä·Â 

¹ÕèáËÅÐ ¤×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Öé¹ª×èÍ¢Í§ä·Â áÅÐà»š¹·Õè¢× è¹ªÍº¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇã¹ÍÒà«ÕÂ¹ ¨Ö§ÁÕá¹Ç¤Ô´¹ÓÁÒ©Õ¡á¹Ç¡ÒÃ 

á»ÃÃÙ»ãËÁ‹ “¹éÓ·ØàÃÕÂ¹ 3 in 1” ÊÃŒÒ§áºÃ¹´ �àÍ§ “ORTA” – âÍμ�Ð à¡Ô¹¤Ò´ËÁÒÂ ¶Ù¡»Ò¡¶Ù¡ã¨¹Ñ¡´×èÁä·Â áÅÐ 

à·È ¨¹ÁÒáÃ§á«§·Ò§â¤Œ§ à»š¹¹éÓ ·ØàÃÕÂ¹ËÁÍ¹·Í§à¨ŒÒáÃ¡ ·ÕèÊÃŒÒ§ ·Ñé§ÂÍ´¢ÒÂ áÅÐ¤Ù‹á¢‹§·ÕèμÒÁÁÒμỐ æ 

¨¹»‚¹ÕéàμÃÕÂÁ©Õ¡á¹ÇÃº ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ ãËÁ‹ÃÇ´à´ÕÂÇ 7 μ ÑÇμ Ñ é§à»‡Òâμ»‚¹Õé 100%

จ
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ผง 3 in 1 ที่มีจุดขายชัดเจน คือ 
พกพาสะดวก รสชาติดี เพราะผลิต 
จากทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนที่ขึ้นชื่อ 
ของไทย 100% กลิ่นหอม แตไมฉุน 
และความหวานจากธรรมชาติ ที่ดีตอ 
สุขภาพ เพราะใหแคลอรี่ต่ำ ทานได 
ไมอวน โดยใชชื่อแบรนดวา”ORTA” 
หรือ โอตะ ภาษามลายู แปลวา 
อรอยสุดๆ  แลว ยังมีที่มาจากชื่อเลน 
ภรรยา คุณพรทิพย หรือ คุณออ และ 
สามี คุณตะ จากนั้นไดเขาสูกระบวน 
การออกแบบ Packaging ที่ทันสมัย 
กอนนำไปเปดตัวครั้งแรกที่ กทม. ใน 
งาน Thaifex เมื่อปที่ผานมา และได 
รับการตอบรับเปนอยางดี เพราะเปน 
น้ำทุเรียน 3 in 1 ชนิดผงรายแรกของ 
ประเทศไทย เปนความแปลกใหมที่ 
ดึงดูด และนาล้ิมลอง จนไดรับออเดอร 
เพียบจากตลาดจีน มาเลเซีย และ 
อินโดนีเซีย  

“จากการตอบรับที ่ดีจากตลาด 
อาเซียน ทำใหเรามั่นใจวา สินคาไปได 
ดีในตลาดนี้แนนอน เราจึงบุกตลาด 
ทุเรียนแปรรูปครบวงจร ดวยการผลิต 
สินคาแปรรูปจากทุเรียน ทั้งสินคา 
House Brand “พรทิพย” น้ำทุเรียน 
“ORTA” แลวยังรับผลิตสินคาทุเรียน 
ที่เปน OEM อีกดวย จากการปรับตัว 
ทางการตลาดครั้งนี้ ทำใหประสบ 
ความสำเร็จ สามารถทำยอดขายในป 
ที่ผานมาถึง 10 ลานบาท”

เปิดแนวรบใหม่สร้าง 
ความแตกต่างที่ไม่รู้จบ

หลังจากการเปดตัวน้ำทุเร ียน 
หรือ ทุเรียนผง 3 in 1 ปรากฏวา 

อยูตลอดเวลาและเปนการสรางตลาด
สินคาใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น”

เป้าหมายในอนาคต 
ที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

คุณวิรวัฒน ต้ังเปาหมายมุงพัฒนา 
แบรนด ORTA  ใหเปนที่ยอมรับทั้งใน 
ประเทศ และตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
โดยจะพยายามเจาะชองทางใหมๆใน
ตลาดอาเซียนใหมากขึ้น เพราะปหนา 
นี้ จะเปด AEC อยางเปนทางการ 

ORTA จะรุกกอนการตั้งรับ และจะ 
มุงพัฒนาสินคาใหมๆ เพิ่มขึ้นตอไป

“สินคาแบรนดนี ้ เปนความภูมิใจ 
ของคนไทย ยังไงเราก็ตองโต เพราะ 
เราเขาใจ รูนิสัยใจคอ คนในภูมิภาค 
อาเซียนดวยกันมากท่ีสุด  อาหารแปรรูป 
เปรียบเสมือนแฟชั่นตองมีการเปลี่ยน
แปลงอยูตลอดเวลา เราจะไมแขงกับ 
สินคาตลาดเดียวกัน แตเราเนนการ 
สรางนวตกรรมทางการตลาด สำหรับ 
แบรนด ORTA ตั้งเปาที่สุดคือ สัดสวน 
ทางการตลาดในประเทศ : ตลาดตาง 
ประเทศ คือ 20:80 ในอนาคตอันใกล

ป จจ ุบ ันม ีส ินค าค ู แข งเก ิดข ึ ้นเป น 
จำนวนมาก เพ่ือจะสรางความแตกตาง 
และความแปลกใหม ตามกลยุทธที่ 
วางไวในครั้งแรก คุณวิรวัฒน จึงได 
วางแผนขยายไลนสินคาออกไปอีกจาก 
สินคาที่กลายเปน เรือธง ถึง 7 ชนิด 
จนเรียกวา คูแขงนาจะตามยากเลย 
ทีเดียว เพราะคราวนี้สินคาแบรนด 
ORTA มาเปนกองทัพถึง 7 ชนิด 
ดวยกัน ประกอบดวย 1.น้ำทุเรียน 
ชนิดซองบรรจุแกวพรอมด่ืม 2. ทุเรียน 

อบแหง Freeze Dry 3. ทอฟฟทุเรียน 
Soft Candy 4. Wafer Stick รส 
ทุเรียน 5. ครีมทุเรียน 6. ทุเรียนกวน 
7. ทุเรียนแผนกรอบ เตรียมเจาะ 
ตลาดสินคาทุเรียนสดมูลคา 1,000 
ลานบาทตอป เพื่อนำสินคาแปรรูป 
เขาไปแชรตลาด คาดวา จะขนทัพ 
สินคาเปดตัวในงาน Thaifex เชนเคย 
กอนเจาะตลาดประเทศเนนอาเซียน 
ที่เปนแฟนพันธุแท ทุเรียนไทย อาทิ 
จีน ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร และ 
อินโดนีเซีย เปนตน ตั้งเปาปนี้โตกวา 
ปที่ผานมา 100% จากยอดขายปที่ 
ผานมา 10 ลานบาท

“ผมวา การแขงขันทางการตลาด 
มองอีกแงนึงก็เปนสิ่งที่ดี ทำใหเราอยู 
เฉยไมได ตองมีการพัฒนา สรางนวตกรรม 

กลุ่มธุรกิจของเรา จะ Conservative แต่ยัง 
มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะลงทุนในระยะยาว 
จะไม่ค่อยเน้นธุรกิจใหม่ ที่ไม่ชำนาญ 
แต่จะเน้นการขยายธุรกิจแบบไม่หวือหวา 
จะรักษาฐานลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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ที่ดินเป็นที่ของรถไฟ และผมมีความ 
ผูกพันกับการใช้บริการรถไฟในช่วงที่เรียนที่ 
อังกฤษ ตอนเด็กๆ ก็เคยนั่งรถไฟกับคุณย่า

อ
ÍÕ¡Ë¹Öè§ÇÔÈÇ¡ÃË¹Ø‹ÁÃØ ‹¹ãËÁ‹ ´Õ¡ÃÕ»ÃÔÞÞÒâ·¨Ò¡ÍÑ§¡ÄÉ ¼ÙŒËÅ§ãËÅ¡ÒÃÍÍ¡áººà»š¹ªÕÇÔμ¨Ôμã¨ 

·ÕèÊÓ¤ÑÞÁÕ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÃ¶ä¿ÊÁÑÂàÃÕÂ¹ÍÑ§¡ÄÉ ¤Ø³Í¹ÇÑª ªÔÂÒÃÑªμ� ·ÒÂÒ·Ë¹Ø‹ÁÇÑÂ 32 »‚ 

¡ÑºäÍà´ÕÂÍÍ¡áººÅéÓæ ÊäμÅ �âÃ§áÃÁ·Õèà»š¹Ã¶ä¿ Ã¶ä¿·Õèà»š¹âÃ§áÃÁ ¡Ñºª×èÍ The Terminal Hotel  

âÃ§áÃÁÊ¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ÊØ´à¡Ž ÊäμÅ � Boutique áË‹§àÁ×Í§¢Í¹á¡‹¹ ËÅÑ§ä´Œâ¨·Â �μ ŒÍ§ºÃÔËÒÃ ·Õ è´ Ô¹¢Í§Ã¶ä¿ 

áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ÊÁÑÂàÃÕÂ¹ÍÑ§¡ÄÉ ºÃÃà¨Ô´¡Ñº¡ÒÃãªŒàÇÅÒà¡×Íº 2 »‚ ¡Ç‹Ò¨ÐÈÖ¡ÉÒËÒ¢ŒÍÁÙÅ à¾× èÍÊÃŒÒ§ 

Í§¤ �»ÃÐ¡Íº¡ÒÃμ¡áμ ‹§âÃ§áÃÁã¹ÊäμÅ �Ã¶ä¿·Õè¤¹à¢ŒÒ¾Ñ¡μ ŒÍ§à¡Ô´¤ÇÒÁ½˜¹ºÃÃà¨Ô´μÒÁä» ÂÍÁÃÑº Creative idea 

ÊÓ¤ÑÞ ã¹¡ÒÃÍÍ¡áººÊÃŒÒ§¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§ ·ÕèäÁ‹àËÁ×Í¹ã¤Ãà»š¹Ê‹Ç¹ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ´Ö§´Ù´¤ÇÒÁÊ¹ã¨á¡‹¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ 

¼ÙŒÁÒ¾Ñ¡ Ê¶Ò¹Õ¶Ñ´ä» àμÃÕÂÁÊÃŒÒ§μ‹Íã¹ Ñ̈§ËÇÑ´Í×è¹ ËÅÑ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃμÍºÃÑº´Õ áÁŒÇ‹Ò¨Ðà»�´ºÃÔ¡ÒÃä´Œà¾ÕÂ§»‚à´ÕÂÇ¡çμÒÁ

“เดิมเชาที่ของการรถไฟ สราง 
เปนตึกแถว ตอมาไดพัฒนาแนวคิดที่ 
จะสรางเปนโรงแรม เนื่องจากผมชอบ 
งานดานการออกแบบอยูแลว นอกจาก 

งานวิศวโยธาที่เรียนมา ก็ออกแบบ 
ตกแตงหองคอนโดของตัวเอง ไปจน 
ถึงทำรานกาแฟในแบบของตัวเอง ชื่อ 
แพะคึกคัก ที่ ม.ขอนแกน เมื่อไดรับ 
โจทยใหออกแบบโรงแรมก็สนใจ และ 
คิดถึงไอเดียเรื่อง รถไฟ เพราะที่ดิน 
เปนที่ของรถไฟ และผมมีความผูกพัน 
กับการใชบริการรถไฟในชวงที่เรียนที่
อังกฤษ ตอนเด็กๆ ก็เคยนั่งรถไฟกับ 
คุณยา ก็ยังมีภาพมากมายในความทรงจำ 

จึงใชเวลาอยูเปนป เพ่ือรวบรวมขอมูล 
สัมภาษณผู คนที ่เก ี ่ยวของกับรถไฟ 
กวาจะไดแนวไอเดียของ อารมณ การ 
ออกแบบตกแตงโรงแรม ที่ใหความ 

รูสึกถึงการไปสถานีรถไฟ” 

รถไฟกับโรงแรม 
มาเกี่ยวกัน แล้วดียัง

ว ัตถ ุประสงค ในการออกแบบ 
ตองการจะสื ่อสารแบบยอนกลับวา 
รถไฟคือทางเล ือกของการเดินทาง 
การพักที่ The Terminal เสมือน 
การนอนในโบกี้นอนของรถไฟ เมื่อ 
ผสานกับความสะดวกสบายของโรงแรม 

แนะนำนักบริหาร 
และวิศวกรหนุ่ม 
แห่งเมืองขอนแก่น

คุณอนวัช ชิยารัชต ปจจุบันอายุ 
32 ป เปนบุตรชายคนโต จากพี่นอง 2 
คน ของครอบครัวคุณวัฒนา และคุณ 
อรทัย ชิยารัชต นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
แหงเมืองขอนแกน ประกอบธุรกิจการ 
ซื้อขายที่ดิน สรางอาคารพาณิชย 
รับเหมากอสราง โดยคุณอนวัช หรือ 
คุณฮัท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาตอ 
ปริญญาโท สาขา International 
Business จาก Aston University 
ประเทศอังกฤษ ปจจุบันดำรงตำแหนง 
ผูบริหาร โรงแรม เดอะเทอมินอล 
ขอนแกน ธุรกิจโรงแรมแหงแรกของ 
ครอบครัวชิยารัชต

วิศวโยธา กับไอเดียสุดล้ำที่ โรงแรมสถานีรถไฟ
 The Terminal Hotel ขอนแก่น

อนวัช ชิยารัชต์
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และอารมณของการเดินทาง สอดแทรก 
แนวสมัยใหม ก็จะสรางความนาสนใจ 
และนาคนหาไมนอย และนาภาคภูมิใจ 
ที่ไอเดีย ของโรงแรมในบรรยากาศ 
รถไฟ มีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย 
ที่ขอนแกน เทานั้น ที่เปนโรงแรมมี 
ครีเอทีฟ ไอเดีย สไตล Boutique 
Hotel ขนาดกะทัดรัด 43 หองพัก 
เปนทางเลือกใหมที่คุณฮัทบอกวา ทำ 
ไวสำหรับคนที่เบื่อโรงแรมสูง

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสื่อสารหลักคือ เนนใหกลุม 

เปาหมายรูจักชื่อ โรงแรม และไมได 
แขงกับใคร แตเราตองการเปนทาง 
เลือกใหม สำหรับผูท่ีชอบความแตกตาง 
จึงหนีไมพนการใชสื่อ Social Media 
และนิตยสารทองเที ่ยวเปนสื ่อหลัก 
เจาะกลุมคนทำงานวัย 30-50 ป ซึ่ง 
สวนใหญเปนนักบริหาร นักธุรกิจตาง 
ถิ ่นที ่ เด ินทางมาทำธุรกิจในจังหวัด 
ขอนแกน และกำหนดเรทราคาเปน 
Boutique Hotel ในราคาคอนขางสูง 

50% นาจะมาจากแนวการออกแบบ 
ที่ตอบโจทย มีสวนดึงดูดชาว Selfie 
ใหตองการใชบริการ และบอกตอ ใน 
โลก Social ไมนอยเลยทีเดียว นอกจาก 
นี้ยังสงทีมไปเยี่ยมเยียนแนะนำตัวใน
บริษัทตางๆ นอกจากการใชส่ือโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ในแบบ Traditional 
media เจาะกลุมนักธุรกิจ นักเดินทาง

ไอเดียออกแบบของ 
วิศวกรหนุ่ม ได้ใช้ที่ 
The Terminal 
เต็มร้อยหรือยัง

คุณฮัททิ้งทายไววา ไอเดียการ 
ออกแบบที่ชื่นชอบเปนพิเศษ แมจะ 
มีงานหลักดานวิศวกร โยธา หรือ 
International Business ก็ตาม 
ไอเดียที่ใสไปในโรงแรม ยังคงใชไปแค 
60-70% เทาน้ัน ไอเดียท่ีมีรายละเอียด 
กวานี้ ยังมีอีก นอกจากโรงแรมใหมที่ 
คิดจะทำแลว ไอเดียที่ไมรูจบยังถูก 
วางแผนไวสำหรับการ Renovate 
โรงแรม เมื่อผานชวง 5-10 ปขางหนา 
นี้ ก็ตองลองมาดูกันอีกทีวา รถไฟ 
แสนสบายขบวนนี้ จะมีรูปราง และ 
อารมณ เปลี่ยนแปลงไปอยางไร คง 
ตองติดตามตอนตอไป

โดยชูจุดขายการออกแบบ และการ 
บริการที่แตกตางในกลิ่นอาย แนวคิด 
ของรถไฟ แมแตเรื่อง พนักงาน การ 
บริการ บทสนทนา เสื้อผา ทุกอยาง 
จะใสความเปนรถไฟไปในทุกๆอยาง

“ตั้งแตเปดทำการมา ในเดือน 
สิงหาคม 2556 นอกจากธุรกิจจะได 
รับผลตอบรับที่ดีแลว ผมเองมักจะมี 
คนมาขอพบ ขอทำความรูจักมากขึ้น 
ดวย ซึ่งนับกระแสที่ดี ที่นาภาคภูมิใจ 
ทำใหผมเริ ่มวางแผนที่จะขยายธุรกิจ 
ตอยอดแนวคิดนี้ ไปยังจังหวัดอื่น ๆ 
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึกษา”

แนวคิดที่ชัดเจน 
สำคัญต่อธุรกิจ SMEs 
มาก

หากเรามีไอเดียในการทำธุรกิจ 
ดวยความชัดเจน เมื่อคนเห็น และ 
รูจักจะเขาใจทันทีวา เราเปนใคร สนใจ 
เริ่มหาขอมูล จำได และตองการ 
ทดลองใชบริการ ในที่สุด และลูกคา 
สวนใหญก็มาจาก Social Media ถึง 
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การชักนำทายาทเข้าสู่ธุรกิจ

สวัสดีครับ เวลาผมไป 
บรรยายใหกับหลายๆ ที่ 
หลังจากจบงานสัมมนา 

คุณพอคุณแมหลายบานมักจะเดินเขามา 
และถามผมวาทำอยางไรใหลูกมาสนใจ 
สืบทอดธุรกิจ ผมลองนับความถี่ของ 
คำถามนี ้ ถือวาเปนคำถามติดท็อปเท็น 
ไดเลยครับ

คุณพอคุณแมจะบอกวา “เมื่อ 
ตอนเด็กลูกๆกระตือรือรนเขามาชวย 
ในธุรกิจครอบครัว แตเม่ือโตข้ึนความสนใจ 
นั้นกลับลดลง” มองดูหนาแตละทาน 
เริ่มสัมผัสไดถึงความวิตกกังวล และ 
ผิดหวังในใจ ผมจึงวาคุณพอคุณแม 
วา “ควรมองวาความสนใจและการ 
เขามาสู ธ ุรกิจของพวกเขาเปนโบนัส 
มากกวาจะเปนการรับประกันครับ” 
อยางไรในเว็บไซตของ Prime Parent 
Club (www.primeparentclub.com) 

และพัฒนาความสนใจและจุดแข็งของ
ตนเอง นำมาใชใหดี มอบหมายงาน 
ที่พวกเขาจะไดแสดงจุดแข็งนั้นซึ่งจะ
ทำใหพวกเขาสนใจในธุรกิจมากขึ้น

4. สน ับสน ุนด านการศ ึกษา 
สนับสนุนใหลูกมีการศึกษาที ่ด ีและ 
ปลอยใหพวกเขาเลือกเสนทางของ 
ตัวเอง อยาคิดเอาเองวาลูกอยากเรียน 
ดานบริหารเพื่อรับชวงธุรกิจครอบครัว 
จงสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาสนใจและบอก 
ใหพวกเขารู วาไมเปนไรเลยหากพวก 
เขาจะทำตามความฝ นของตนเอง 
ไมว าเส นทางนั ้นจะมีประโยชนต อ 
ธุรกิจครอบครัวหรือไมก็ตาม

5. ปล อยให ม ีประสบการณ 
ลูกของคุณอาจสนใจในธุรกิจครอบครัว 
แตไม ใช ในตำแหนงที ่ค ุณวางไว ให  
เมื่อพวกเขาโตพอ จงปลอยใหพวกเขา 
ได ทำหนาท ี ่ความร ับผ ิดชอบอื ่นๆ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

เขาไดเขียนวิธีการชักนำลูกเขาสูธุรกิจ
ไดดังนี้ 

1. ไมสรางความกดดัน อยาเร่ิม 
ธุรกิจดวยแผนเดียวคือจะใหลูกเขามา
สืบทอดเมื ่อพอแมพร อมจะวางมือ 
ลูกจะรูสึกเหมือนถูกจับวางและตอตาน 
มากขึ้น หากเริ่มสรางธุรกิจจงทำเพื่อ 
ตัวคุณเองไมใชเพื่อลูก สรางหลาย 
ทางเลือกใหธุรกิจเมื่อคุณตัดสินใจวาง
มือ เชน สงตอใหทายาท หรือ ปลอย 
ใหคนอื่นบริหารตอไป

2. พูดถึงธุรกิจ ปลอยใหลูกเขา 
มาดูการทำงานในแตละว ันในดาน 
ปฏิบัติการ การเงินและดานธุรกิจใน 
บริษัท หากพวกเขาเขาใจมากขึ้นวา 
จะบริหารบริษัทอยางไร พวกเขาจะ 
ตัดสินใจไดว านี ่ค ือสิ ่งที ่ต องการทำ 
ทั้งชีวิตหรือไม 

3. ใชจุดแข็ง เม่ือลูกอายุมากข้ึน 
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ภายในบริษัท และคุณอาจเซอรไพรส 
ที่พบวาลูกของคุณไมไดสนใจจะเขามา 
สืบทอดธุรกิจครอบครัว เมื่อพวกเขา 
พบเสนทางของตนเอง  

แล้วถ้าเกิดว่าลูกเข้ามาใน
ธุรกิจแล้วไม่สามารถ 
ทำงานได้ จะทำอย่างไร 

ในกรณีที ่เมื ่อลูกเขามาในธุรกิจ 
แล  ว ไม  ส ามารถทำ ได  ต ามความ 
คาดหวังของพอแม อยางนอยก็ใน 
ชวงเวลาหนึ่ง พวกเขาอาจทำใหผูมี 
สวนไดเสียคิดวาลูกๆไดรับสิทธิประโยชน 
พิเศษจากความสัมพันธพิเศษกับพอแม 
การคาดหวังวาพอแมจะสามารถแบง
ปนความกระตือรือรน ความพยายาม 
และความภาคภูมิใจในกิจการใหกับ 
พวกเขาได อาจทำใหผิดหวัง โดยเฉพาะ 
หากพวกเขาหันไปทำอาชีพอื่นที่ตนเอง 
ชื่นชอบแทนและเมื่อลูกเลือกที่จะใช
ช ีว ิตโดยไมเข ามายุ งเกี ่ยวกับธุรกิจ 
ครอบครัว โปรดจำไววาพวกเขาตาง 
ก็ม ีความสนใจและเป าหมายของ 
ตนเอง ซึ่งพวกเขามีสิทธิที่จะเลือก 
ทางเด ินหร ือความผ ิดพลาดของ 
ตนเอง และพวกเขามีสิทธิเชนกันที่ 
จะเขามาในธุรกิจครอบครัว แตหาก 
พวกเขาทำสิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจ 
มีผลกระทบตอธุรกิจ พอแมตอง 
ตอบสนองกลับไปในฐานะผูนำองคกร 
ไมใชครอบครัว  (Adams, 2012)

การปฏิบัติต่อการเลือก
เส้นทางของทายาท 

ธุรกิจครอบครัวที่มีทายาทนับวา

โชคดี แตทั้งนี้พวกเขาอาจไมไดมอง 
วาธ ุรกิจเปนอะไรมากไปกวาแหลง 
รายไดของครอบครัว พวกเขาอาจเห็น 
วามันเปนคูแขงที่แยงความสนใจจาก
พอแมทั้งในอดีตและปจจุบัน พวกเขา 
มักมองวามันเปนการแสดงวิสัยทัศน 
ของใครสักคน ที่ไมใชของพวกเขา ซึ่ง 
ตองการทักษะและความสามารถที ่ 
แตกตางจากที่พวกเขามีหรือตองการ
จะไดรับ ธุรกิจน้ีอาจเปนเลือด หยาดเหง่ือ 
และน้ำตาของพอแม แตไมไดหมายความ 
วาลูกจะรูสึกเชนเดียวกัน และอาจ 
ไมใชธุรกิจหรืออาชีพที่พวกเขาสนใจ 
มากนัก สำหรับครอบครัวท่ีลูกไมตองการ 
เดินตามรอยเทาพอแม ควรยอมรับวา 
พวกเขาโตแลวและมีสิทธิเลือกทางเดิน 
ชีวิตของตนเอง ควรเคารพและสนับสนุน 
ในสิ่งที่พวกเขาเลือก อยางไรก็ตาม 
อยาคิดวาการตัดสินใจครั้งแรกในการ 
เขามาสู ธุรกิจครอบครัวจะเปนครั ้ง 
สุดทายของพวกเขา เพราะพวกเขา 
อาจอยูในชวงหลบเลี่ยงหรือตองการ
ทำงานอ่ืนหรืออาชีพอ่ืนหรือประสบการณ 
อ่ืนเปนอยางแรกกอน หากเปนเชนน้ัน 
จงสนับสนุนพวกเขา เพราะพวกเขา 
อาจไดเรียนรูบทเรียนที่มีคาเกี่ยวกับ
การทำงานเพื ่อเลี ้ยงชีพโดยทำงาน 
ใหใครสักคน และที่จริงแลวกลยุทธ 
ที ่ผ ู  เช ี ่ยวชาญดานธุรก ิจครอบครัว 
สวนใหญเห็นดวยคือ สนับสนุนให 
ลูกๆของเจาของธุรกิจครอบครัวออก 
ไปทำงานภายนอก 3-5 ป กอนที่จะ 
เข  ามาทำงานในธ ุ รก ิจครอบคร ัว  
(Adams, 2012) 

แนวทางในการเตรียม
ความพร้อมให้ทายาท

สำหรับพอแมที ่ตองการเตรียม 
ความพรอมอนุรัตน กองธรนินทร 
กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหกรรม 
เหล็กกลาไทย (สวลี ตันกุลรัตน, 2553) 
ในฐานะผู ที ่มีประสบการณตรงไดให 
คำแนะนำเอาเปนแนวทางดังนี้

1. ทุกอยางเริ่มที่ "บาน" ตอง 
เร ิ ่มต ั ้งแตพวกเขายังเปนเด็กเล ็กๆ 
เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขาเรียนรู
ในวัยเด็กจะกลายมาเปนพื้นฐานในก
ารดำเนินธุรกิจเมื่อพวกเขาโตขึ้น และ 
ตองจำไววา เด็กๆ เรียนรูสิ่งตางๆ 
รอบตัวโดยการเลียนแบบ ในความ 
เป นจร ิงแลวหลักการในธุรก ิจและ 
ครอบครัวมีความคลายกันมาก พอแม 
สามารถสอนดวยวิธีการตางๆ เพื่อ 
สรางทักษะที ่จำเปนในการชีวิตการ 
ทำงาน เชน การสอนใหเขาเปนนัก 
บริหารเงินท่ีดี สอนใหรูจักการยุติปญหา 
ดวยวิธีการแบบประชาธิปไตย และ 
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในชีวิตและในการทำงาน แตที่ 
สำคัญ คือ พอแมตองเขาไปมีสวนรวม 
หรือใกลชิดกับกิจกรรมที่ลูกๆ ทำเปน 
ประจำ

นอกจากนี้กิจกรรมในครอบครัว
การเชื่อมความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบคร ัวบนโต ะอาหารเย ็นเป น 
กลยุทธการจัดการธุรกิจครอบครัวที่มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด (ธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล 
อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 2552) 
รวมถึงการมีกิจกรรมสรางความสัมพันธ 
ก ันภายในสมาช ิกครอบคร ัวอย าง 
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สม่ำเสมอทุกเทศกาลวันหยุดที่สำคัญ
ประจำป ถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ 
ควรยึดถือเปนกิจกรรมที่สำคัญที่สุด 
ของธุรกิจครอบครัว (สมพร จึงรุงเรืองกิจ 
อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 2552)

อยางไรก็ตาม “หากผูปกครอง 
พลาดที่จะสื่อสารอยางชัดเจนถึงความ 
ปรารถนาที่จะใหลูกๆ เขามารวมธุรกิจ 
จะทำใหเด็กๆ หันหลังใหกับธุรกิจ 
ครอบครัวไดงายๆ เพราะพวกเขาจะ 
คิดเอาเองวา เขาไมเปนที่ตองการของ 
ธุรกิจครอบครัว” 

2. จูงใจไมใชบังคับ “การส่ือสาร 
ที่ชัดเจนวาตองการใหลูกๆ เขามารวม 
ธุรกิจ” ไมใชการออกคำสั่ง เหมือนที่ 
พอแมทำกับเด็กตัวเล็กๆ มีอยู 4 ขั้น 
ตอนสำหร ับการเช ิญชวนให ล ูกๆ 
อยากเขารวมเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ
ครอบครัวดังนี้

1)  แสดงเจตนาคือ ตองบอก 
กับเด็กๆ วา พวกเขาเปนที่ตอนรับใน 
การเขารวมบริษัท แตไมใชการบังคับ 
หรือบอกพวกเขาวา เปนหนาท่ีท่ีพวกเขา 
ตองรับผิดชอบ ดังนั้นกระบวนการ 
นี้ตองทำดวยวิธีการที่คอยเปนคอยไป 
และบอกกับพวกเขาวา พวกเขามีสิทธิ 
ท่ีจะทำหรือไมทำก็ได และไมวาพวกเขา 
จะตัดสินใจอยางไรพอกับแมก็พรอม
ที่จะสนับสนุน

2) การรอคำตอบ เพราะพอแม 
ตองปลอยใหลูกๆ ตัดสินใจดวยตัวเอง 
โดยไมมีแรงกดดัน เพราะหากพวกเขา 
มีอิสระในการตัดสินใจและตัดสินใจ 
เขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว เขา 
จะทำงานอยางกระตือรือรนมากกวา

การถูกบังคับ
3) เทคนิคที่สำคัญที่สุดอยูที่ตัว 

พอแมเอง เพราะหากจะหนุนหลังให 
เด็กๆ สนใจสานตอธุรกิจครอบครัวก็ 
ตองทำใหพวกเขาเห็นภาพของธุรกิจ 
วาเปนเรื่องนาตื่นเตนและมีความพิเศษ 

เพราะฉะนั้นเวลาที่พอแมจะพูดคุยถึง
ตัวธุรกิจใหลูกๆ ฟงก็ควรจะเลือกพูด 
ถึงในมุมที่สนุกสนานและประสบความ 
สำเร็จ

 4) การทำขอตกลงกันเกี่ยวกับ 
โอกาสในการทำงานในธุรกิจครอบครัว 
ใหชัดเจน (โดยเฉพาะครอบครัวใหญ) 
และควรทำใหเสร็จกอนที่ที่รุ นตอไป
พรอมที่จะเขามาเริ่มทำงาน

3. ออกไปเร ียนถ ูกเร ียนผ ิด 
ตองใหเขาไปหาประสบการณทำงาน
กับบริษัทภายนอกหลังจากจบการศึกษา 
กอน เพราะประสบการณที่ไดจากการ 
ทำงานกับบริษัทอ่ืน จะเปนโอกาสให 
พวกเขาได “ลองวิชา” พัฒนาทักษะ ที่ 
จำเปนตอการทำงาน ไมจำเปนวาจะ 
ตองเปนงาน หรือตำแหนงที่สำคัญ 
อะไร เพราะนั่นไมใชหัวใจสำคัญ และ 
ไมวาจะทำงานในหนาที่อะไรตางชวย

ใหเกิดทักษะที ่จำเปนตอการทำงาน 
ทั้งสิ้น และไมจำเปนวาตองทำงานใน 
บริษัทที่อยู ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เพราะถาทำงานธุรกิจอื่นจะชวยใหมี
มุมมองท่ีกวางข้ึน แตถาทำงานในธุรกิจ 
เดียวกันก็จะทำเขาใจและตอยอดธุรกิจ 

ของครอบครัวไดเร็วข้ึน แตส่ิงท่ีสำคัญ 
คือ พวกเขาตองทำงานใหนานพอ 
ที่จะไดเลื่อนตำแหนงอยางนอย 1 
ขั้น ทำงานกับเจานายอยางนอย 2 
คน และตองมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ใดโครงการหนึ่ง ตั้งแตการคิดและ 
นำไปสูการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะใชเวลา 
ประมาณ 2-5 ป แมวาวัฒนธรรมไทย 
จะดูแลลูกแบบกลัวเขาผิดพลาด ทำให 
เขาไมโต แตความผิดพลาดเปนบทเรียน 
ที่ดี

ซ่ึงสอดคลองกับสุทธิชาติ จิราธิวัฒน 
(อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 2552) 
ท่ีแนะนำวา ภายหลังจบการศึกษาแลว 
เจาของธุรกิจครอบครัวควรใหลูกไดมี
โอกาสปฏิบัติงานภายนอกธุรกิจครอบครัว 
ทั้งนี้เพื่อใหมีโอกาสไดเรียนรูรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจและเรียนรู ร ูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจและเรียนรูการทำงาน 

พวกเขาต่างก็มีความสนใจและเป้าหมายของตนเอง 
ซึ่งพวกเขามีสิทธิที่จะเลือกทางเดินหรือ 
ความผิดพลาดของตนเอง และพวกเขามีสิทธิ 
เช่นกันท่ีจะเข้ามาในธุรกิจครอบครัว แต่หากพวกเขา 
ทำสิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
พ่อแม่ต้องตอบสนองกลับไปในฐานะผู้นำองค์กร 
ไม่ใช่ครอบครัว  
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และปฏิสัมพันธระหวางผูรวมงานกับ
ผู บ ังคับบัญชากอนกลับเขาสู ธ ุรกิจ 
ครอบครัว และควรใชเวลาเรียนรูงาน 
จากภายนอกธุรกิจครอบครัวอยางนอย 
5 ป 

4. เร่ิมดวยงานท่ีเหมาะสม ตำแหนง 
ในสายงานที่ปรึกษาหรือตำแหนงผูชวย 
กรรมการผูจัดการ นาจะเปนประโยชน 
นอยกวาตำแหนงอื่นๆ เพราะตำแหนง 
งานพวกนี ้ไมสามารถ|เอื ้อใหโอกาส 
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนได การ 
เริ่มตนงานในธุรกิจครอบครัวไมใชแค
วาจะเปนงานอะไรก็ได แตตองเปน 
งานที ่ม ีความสำคัญในหนวยงานที ่ 
บริษัทจำเปนตองมี ดังนั้นตำแหนง 
งานที่เหมาะสม คือตำแหนงในสาย 
งานหลัก หรือตำแหนงในการปฏิบัติ 
งานที ่จะนำไปสู ตำแหนงผู บริหาร 
จัดการ นอกจากนี้พวกเขาควรไดรับ 
อิสระในการดูแลหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดวยตัวเอง โดยการเปดพื้นที่ความ 
รับผิดชอบใหม เชน เปดรานใหม เปด 
สาขาใหมใหเขาไดบริหารงาน หลายๆ 
ครอบคร ัว ให ล ูกทำหน าท ี ่ ผ ู  ช  วย 
ที่ปรึกษา แตไมไดสรางผลงานอะไร 
เพราะฉะนั ้นใหเริ ่มทำงานพื ้นๆ ที ่ 
เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเขาไดแสดงฝมือ 
และวัดผลงานอยางมีนัยสำคัญจะดี 
ที่สุด และในที่สุดตองเปดโอกาสให 
สรางแผนธุรกิจใน Line Function 
ของตัวเอง และสราง Profit Unit

5. พี่เลี้ยงที่ดีชวยได ควรมี 
พี่เลี้ยงไวคอยสอนทั้งเรื่องการบริหาร
งาน การบริหารเวลา รวมถึงหลักการ 
ตางๆ ที่มีคุณคาสำหรับการทำธุรกิจ 
และยิ่งมีพี่เลี้ยงมากกวา 1 คนยิ่งดี 

พี่เลี้ยงที่ดีควรจะเปนคนที่ไมไดทำงาน 
ในธุรกิจครอบครัว มีประสบการณ 
ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ซ่ึง “กรรมการ 
อิสระ” ของบริษัทก็นาจะเปนท่ีปรึกษา 

ที่ดีได การสอนงานจากพี่เลี้ยงมักจะ 
ใชเวลาประมาณ 2-3 ป หลังจากนั้น 
ความสำคัญของพี ่เลี ้ยงอาจจะลดลง 
เพราะลูกศิษยที ่อยู ในการดูแลมีการ 
พัฒนาและมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น
แลว สิ่งตอไปที่ตองทำ คือ การ 
พัฒนาขึ้นมาเปนกลุมที่ปรึกษาสวนตัว 
และเมื่อผานขั้นตอนเหลานี้แลวสุดทาย 
จะฉายแววออกมาเองวา ทายาทคนไหน 
จะเหมาะสมกับการกาวข้ึนเปนผูบริหาร 
คนตอไป

อยางไรก็ตามการวางแผนให 
ลูกส ืบทอดธุรก ิจต องวางแผนกัน 
เปนสิบป ไมใชวางกันหาปหกป ตอง 
ปูพื้นฐานการศึกษา ฝกฝนใหมีใจรัก 
ไดเห็นไดวิ่งเลนในบริษัท ใหเขาได 
เขาใจวานี่คือสวนหนึ่งของชีวิตเขา
และเขาตองอยู กับมันไปจนวันตาย 
(วิชัย พูลวรลักษณ อางถึงใน อำพล 
นววงศเสถียร, 2552) สำหรับเวลาที่ 
เหมาะสมสำหรับการสงมอบธุรกิจให
กับลูก ถาลูกยังเยาววัยและยังขาด 
ประสบการณ พอแมควรใหการบมเพาะ 
ใหเกิดประสบการณที่มากพอ กอน 
การสงมอบธุรกิจครอบครัว และเมื่อ 

เวลานั ้นมาถึงพอแมอาจเปนผู ใหคำ 
ปรึกษาและคำแนะนำ ชวยเหลือใน 
การแกไขปญหาอยูหางๆ ซึ่งนาจะ 
เปนการวางแผนในการเตรียมเขาสู  

ธุรกิจไดดีที่สุด (วิชัย พูลวรลักษณ 
อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 2552)

อ้างอิง
ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล อ้างถึงใน อำพล 

นววงศ์เสถียร. 2552. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว : 
ประเด็น สำคัญของความท้าทายเพื่อการ 
อยู่รอดและยั่งยืน. วารสารบริหารธุรกิจ; 32 
(124) ต.ค. – ธ.ค. 2552. 

วิชัย พูลวรลักษณ์ อ้างถึงใน อำพล 
นววงศ์เสถียร. 2552. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว : 
ประเด็นสำคัญของความท้าทายเพื่อการอยู่ 
รอดและยั่งยืน. วารสารบริหารธุรกิจ; 32 
(124) ต.ค. – ธ.ค. 2552

สวลี ตันกุลรัตน์. 2553. ปั้นลูกเป็นผู้ 
บริหารมืออาชีพสานต่อธ ุรก ิจครอบครัว. 
โพสต์ทูเดย์ วันที่ 26 ก.ย. 2553.

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ อ้างถึงใน อำพล 
นววงศ์เสถียร. 2552. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
: ประเด็นสำคัญของความท้าทายเพื่อการ 
อยู่รอดและยั่งยืน. วารสารบริหารธุรกิจ; 32 
(124) ต.ค. – ธ.ค. 2552.

สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ อ้างถึงใน อำพล 
นววงศ์เสถียร. 2552. การสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว : ประเด็นสำคัญของความท้าทาย 
เพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน. วารสารบริหาร 
ธุรกิจ; 32 (124) ต.ค. – ธ.ค. 2552

Adams, J. 2012. Parenting Adult 
Children CEO or Dad/Mom… Business 
Partners or Grown-Up Kids…? Family 
Business Experts. Available: www.family- 
business-exports.com.

Prime Parent Club. 2012. Want 
Your Kids to Take Over the Family 
Business? Available: www.primeparent 
club.com

ท่ีจริงแล้วกลยุทธ์ท่ีผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจครอบครัว 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ สนับสนุนให้ลูกๆ ของเจ้าของ 
ธุรกิจครอบครัวออกไปทำงานภายนอก 3-5 ปี 
ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัว 
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of Whole Health,School of 
Massage Therapy ธุรกิจขนาดยอม 
ที่รัฐ New Hamshire ไดดูแลงาน 
ตามที่เรียนมาทั้งการออกแบบเวบไซต 
การเขียนโปรแกรม ใหกับการเรียน 
การสอนออนไลน ของสถาบัน ระยะเวลา 
3 เดือน และกลับไปเรียนตอจนจบ 
และไดกลับมาทำงานตำแหนง Com-
puter Programmer/Online Direc-
tor เปนเวลา 2 ปครึ่ง ภายหลัง 
สหรัฐฯเกิดปญหาเศรษฐกิจ ถูกตัด 
ชั่วโมงทำงาน จึงตองหางานใหม ได 
เปน Information Specialist ที่ 
Lancaster General College of 
Nursing & Health Science รัฐ 
Pennsylvania ทำหนาที่ควบคุมงาน 
สารสนเทศ e-learning platform 
สำหรับเจาหนาที่ ในหนวยงาน สังกัด 
โรงพยาบาลขนาดใหญ ทำได 2 ป ก็ 
ถูกเรียกตัวกลับเพื่อไปชวยงานที่บาน

“ผมชวยงานครอบครัวมาตั้งแต 

เด็ก คิดอยูเสมอวา ยังไงก็ตองกลับมา 
ดูแลธุรกิจที่บาน แตกอนจะเขามารับ 
เต็มตัว ผมตองการออกไปหาประสบการณ 
จากการทำงานที่อื่นกอน เพื่อจะได 
เรียนรูงานตางๆ โดยเฉพาะอยากรู 
ความรูสึกนึกคิดของลูกจางวา เคา 
คิดอยางไร รูสึกอยางไร ถาจะตองมา 
คุมงาน ควรจะมีวิธีการอยางไร”

ธุรกิจครอบครัว 
แนวกว้าง 
ครอบคลุมเขตจังหวัด
ชายแดนใต้

ครอบครัว ศิริไชย เปนที่รูจักเปน 
อยางดีของชาวใต ดวยความเช่ียวชาญ 
ชำนาญงานดานคาปลีก คาสงมานาน 
หลายสิบป และมีความคุนเคยในพื้นที ่
การคา 4 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน 
อยางดี โดยมีธุรกิจหลักในจ.ยะลา 
และธ ุรก ิจย อยกระจายท ั ่ วพ ื ้นท ี ่ 
ประกอบดวย

ทำความรู้จักนักธุรกิจ
หนุ่มสายเลือดยะลา

คุณแกะ เปนบุตรชายคนที่ 5 
จากจำนวน 6 คน ของคุณพอ นิเวศน 
ศิริไชย และคุณแม วราภรณ ศิริไชย 
โดยบานเกิดอยูในจังหวัดยะลา หลัง 
จบการศึกษาในจังหวัด ไดเดินทางมา 
กรุงเทพ เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
และศึกษาระดับปริญญาโท Master 
of Science in Information Tech-
nology ที่ Southern New Hamp-
shire University Manchester City 
New Hampshire U.S.A. กอนเรียนจบ 
คุณแกะจะใชเวลาหาสถานที ่ฝกงาน 
ไมใชเพื่อเงินเทานั้น แตตองการเรียนรู 
ประสบการณการทำงาน โดยเฉพาะ 
ชีวิตลูกจางกอนที่จะกลับไปดูแลธุรกิจ 
ครอบครัว ในฐานะนายจาง จึงไดฝกงาน 
ที่แรก คือ North Eastern Institute 

ทายาทนักธุรกิจผู้รักบ้านเกิด แห่งเมืองยะลา
อุปถัมภ์ ศิริไชย

ค
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ความรับผิดชอบใน 
ธุรกิจครอบครัว

เนื่องจากครอบครัวมีบุตรทั้งหมด 
6 คน คุณพอไดบริหารจัดการโดย 
แบงธุรกิจทั้งหมด ใหลูก ๆ ชวยดูแล 
สำหรับคุณแกะ ไดรับมอบหมายให 
ดูแลบริหารธุรกิจโรงแรมยะลา แกรนด 
พาเลซ ซ่ึงเปนธุรกิจใหมของครอบครัว 
ตั ้งอยู ในเขตเทศบาลเมืองนครยะลา 
แมจะเปนโรงแรมทองถิ่น ขนาดยอม 
แตก็มีบริการอำนวยความสะดวกครบ
ถวน ประกอบดวยหองจัดเลี้ยง – 
สัมมนา ซึ่งเปนหัวใจในการรองรับ 
งาน ประชุมของราชการ มากวา การ 

1. ธุรกิจคาปลีก คาสง สินคา 
อุปโภคบริโภค ภายใตช่ือ บริษัท ศรีสมัย 
คาสง จำกัด เพื่อสงให 4 จังหวัด 
ชายแดนใต ไดแก ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส สงขลา

2. หางสรรพสินคา ซุปเปอร 
ดีพารทเมนทสโตร มีทั้งหมด 3 แหง 
ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส 

3. บริษัท ยะลาเซเวน จำกัด  
(Sub Area) เจาของลิขสิทธิ์ในการ 
เปดรานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต (ยะลา 
ปตตานี นราธิวาส) ปจจุบันมีจำนวน 
99 สาขา (กำลังจะครบ 100 สาขา 

แตเกิดปญหาความไมสงบชายแดน 
เมื่อปที่ผานมาจึงเปนอุปสรรคในการเ
ปด แตอยางไรก็ตองครบ 100 สาขา 
และวางแผนจะ Renovate สาขา 
ทั้งหมด ในป 2558 นี้)

4. บริษัท ยะลาภรณนิเวศน 
จำกัด เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค อาทิ นมโฟรโมสต เบียรไฮเนเกน 
สปาย ไวนคูลเลอร และเคร่ืองใชไฟฟา 
พานาโซนิค

5. บริษัท ยะลาแกรนดพาเลซ 
(1996) จำกัด เจาของ ธุรกิจโรงแรม 
รานอาหาร สถานบันเทิงครบวงจร ใน 
จังหวัดยะลา
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ธุรกิจ ศรีสมัย เป็นธุรกิจใหญ่ ท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุม 
พี้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายครบทุก 
อำเภอ ทุกจังหวัด ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง 
การสู้รบ การบอมบ์ จึงหนีไม่พ้นที่ธุรกิจจะได้รับ 
ความเสียหายในหลายครั้ง และทุกครั้งที่เกิด 
เหตุการณ์หนัก ๆ มักจะมีชื่อธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่ง 
ของศรีสมัย ติดโผอยู่เสมอ

“ã¤Ãæ ¡çÃÑ¡μÑÇ ¡ÅÑÇ μÒÂ”

ใชบริการหองพัก และยังมีบริการ 
หองอาหาร สถานบันเทิง และบริการ 
นวดแผนโบราณ

นำความรู้ด้าน IT 
ช่วยธุรกิจอย่างไร

ดวยความที่คุณแกะ มีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานระบบ IT จึงได 
นำความรู มาชวยในการวางระบบทั้ง 
ธุรกิจดานการคาปลีก คาสง หาง 
สรรพสินคา จนถึงโรงแรมที่เปนธุรกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย ก็ไดนำความรูดาน 
IT มาชวยเรื่องการเผยแพรธุรกิจ ผาน 
ทางระบบ Social network เชนกัน 
แมวา จะเคยผานงานทางดาน IT ใน 
องคกรขนาดใหญ แตลวนเปนงานดาน 
บริการ ที่คุณแกะไดนำมาใชในการ 
บริหารงานโรงแรม โดยความสำคัญ 
ใน “เรื่องความสะดวก สะอาด สบาย 
และปลอดภัย” จึงไดมีแนวคิดการ 
ปรับปรุงโรงแรมเมื่อไดรับมอบหมาย
จากคุณพอ และเปนที่มาของความ 
คิดเห็นที่ไมตรงกัน แตก็ผานไปดวยดี

“เนื ่องจากผมกลับมาในชวงที ่ 
สถานการณทางภาคใตมีความรุนแรง 
ตอนน้ันเปนเวลาเดียวกับ ท่ีผมตองการ 
จะลงทุนปรับปรุงใหโรงแรม มีความ 
พรอมสำหรับการใหบริการ และผมได 
แอบลงทุนทำไปเยอะ โดยไมไดบอก 
คุณพอ เพราะคิดวายังไงก็ตองทำ ก็มี 
บางที่ที่ความเห็นของผมกับคุณพอไม
ตรงกัน คุณพอไมอยากจะลงทุนใน 
ชวงน้ี เพราะลงทุนไปก็คงไมมีนักทองเท่ียว 
กลามาพัก แตในท่ีสุดคุณพอก็ใหโอกาส”

แรงบันดาลใจ 
และอุดมการณ์ที่ได้รับ
จากครอบครัว

เน่ืองจากธุรกิจ ศรีสมัย เปนธุรกิจ 
ใหญ ที่สวนใหญครอบคลุมพี้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต กระจายครบ 
ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ดังนั้นเมื่อเกิด 
เหตุการณรุนแรง การสูรบ การบอมบ 
จึงหนีไม พ นที ่ธ ุรก ิจจะไดร ับความ 
เสียหายในหลายครั้ง และทุกครั้งที่ 
เกิดเหตุการณหนัก ๆ มักจะมีชื่อธุรกิจ 
ใด ธุรกิจหนึ่งของศรีสมัย ติดโผอยู 
เสมอ  และความเสียหายตอทรัพยสิน 
และธ ุรก ิจค ิดเป นม ูลค าหล ักล าน 
สิบลาน ตั้งแตป 2547 เปนตนมา 
เหตุการณรุนแรงที ่ธ ุรกิจเราประสบ 
นับได 50-60 คร้ัง และลาสุดปท่ีผานมา 
เสียหายหนักมาก เปนหลัก รอยลานบาท 
ทีเดียว กับความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ 
คุณแกะยอมรับวา คุณพอ คุณแม ก็มี 
ทอบาง แตทอไมนาน ก็ตองลุกขึ้นสู 
ตอ ส่ิงท่ีเปน khow how จากเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้น ก็คือ การใหกำลังใจซึ่งกัน 
และกัน ธุรกิจจะเลิกก็ไมได ตอง 
ดำเนินตอไป เพราะมีพนักงาน และ 
ครอบครัวตองดูแลกวา 3,000 ครอบครัว 

เรียกวา ไมมีเวลาเสียใจ เพราะเวลาที่ 
มีตองใชในการทำงานใหมากที่สุด 

“ในชวงป 57 ที่ผานมา เปนชวง 

ที่หนักที่สุด นอกจากความเสียหาย 
ทางธุรกิจที่ ปตตานี นราธิวาส แลว 
ยะลาซึ่งถือเปนทอน้ำเลี้ยงใหญ ก็ได 
รับความเสียหายไปดวย แตดวยจำนวน 
ธุรกิจที่กระจายไปในจุดตางๆ ยังเปน 
สวนที่ชวยจุนเจือทำใหธุรกิจยังคงหมุน 
เวียนไปได ในขณะเดียวกันก็เรงทำ 
ใหธุรกิจดานอื่นๆ เขมแข็งมากขึ้น คุณ 
พอ คุณแม ไมเคยคิดยอมแพ และไมเคย 
คิดยายหนีไปไหน ทุกวันนี้ทานยัง 
ทำงานหนัก บางครั้งเคยขายของเร 
เพื ่อใหมีเง ินเขาบริษัทก็เคยมาแลว 
แตสิ่งหนึ่งคือ ถึงจะเหตุการณเลวราย 
อยางไรก็ตาม เราไมเคยคิดหนีไปไหน 
เพราะเรามีเปาหมายที่จะตองชวยกัน
ทำใหยะลามีความสงบสุข และเรา 
ตองอยูชวยกันสรางความเขมแข็งเพราะ 
ที่นี่คือ บานเกิดเมืองนอนของเรา”

พวกเราขอเป นกำล ั ง ใจให  
ครอบครัว ศิริไชย ท่ีไมเคยยอมทอแท 
และคอยเปนกำลังใจ สรางงาน 
สรางอาชีพ ใหชาวบาน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตเสมอมา
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¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃÅŒÒ§¶Ñ§àËÅç¡ “¹ÔéÇà¨ÃÔÞ” Â‹Ò¹ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ ÊÙ‹¡ÒÃ¼Ñ¹μ ÑÇàÍ§ÁÒºØ¡àºÔ¡¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹·Õè 

»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁã¹ª×èÍãËÁ‹ “áÇ¡«� ¡Òàºç¨ ÃÕä«à¤ÔÅ à«ç¹àμÍÃ� ̈ Ó¡Ñ´” ¹Ñ¡ÊÃŒÒ§ ¢ÂÐãËŒà»š¹ 

à§Ô¹ ·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ »˜¨¨ØºÑ¹¸ØÃ¡Ô¨ÃØ´Ë¹ŒÒ¢ÂÒÂãËÞ‹âμ º¹à¹×éÍ·Õè 1,000 ¡Ç‹ÒäÃ‹ â´ÂÁÕ·ÒÂÒ·ÊÒÇÊÇÂ 

¤Ø³ÇÒÃÕ ÅÔéÁ¾Ñ²¹Ê¡ØÅ ÍÂÙ‹àº×éÍ§ËÅÑ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹°Ò¹Ð¹Ñ¡ºÑÞªÕ·Õè¤ØÁà¢ŒÁàÍÒÍÂÙ‹ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒμÒ¨Ö§ä´ŒÃÑº 

àÅ×Í¡ãËŒà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ YEC ¤¹áÃ¡¢Í§àÁ×Í§âÍ‹§ ÃÒªºØÃÕ ̈ Ò¡¡ÒÃ·ÕèμŒÍ§à»š¹μÑÇá·¹¤Ø³¾‹ÍáÅÐËÍ¡ÒÃ¤ŒÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ 

¡ÑºÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ ·ÓãËŒà¸Í¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �·Õèä´ŒÁÒ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ YEC ¨Ñ´μ Ñ é§¤³ÐÃÍ§ 

»ÃÐ¸Ò¹¡Ç‹Ò 10 ¤¹ à¾×èÍà»š¹¼ÅÑ´¡Ñ¹à»š¹μ ÑÇá·¹»ÃÐ¸Ò¹à¾×èÍÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 

»˜¨¨ØºÑ¹à¸ÍÁÍ§àËç¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè¨ÐÊÃŒÒ§¤¹ãËÁ‹á·¹à¸Í ̈ Ö§ä´ŒÊÅÐμÓáË¹‹§áÅÐáμ‹§μÑé§¤¹ãËÁ‹ËÅÑ§ÃÑºμÓáË¹‹§à¾ÕÂ§ 8 

à´×Í¹

ทำความรู้จัก ประธาน 
YEC แห่งราชบุรี

คุณวารี ลิ้มพัฒนสกุล หรือ “คุณ 
เปล” จบการศึกษา 2 ปริญญาตรี 
สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ และดานจัดการทั่วไป จาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จบ 
ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม 
จาก NIDA ปจจุบันเปนรองประธาน 
กรรมการ บริษัท แวกซ กาเบ็จ 
รีไซเคิล เซ็นเตอร จำกัด ที่ปรึกษา 
ชมรม To Be Number One บริษัท 
แวกซ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร จำกัด 
รองประธาน และเลขาธิการ สภา 
อุตสาหกรรม จ.ราชบุรี ประธานกลุม 
นักธุรกิจรุนใหมหอการคา จ.ราชบุรี 
(ประธาน YEC ราชบุรี) เคยไดรับ 
รางวัล ผูบริหารตนแบบ To Be 
Number One ในสถานประกอบการ 
ในท ู ลกระหม  อมหญ ิ งอ ุ บลร ั ตน  
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ 

ไดรับการคัดเลือกเปน ลูกกตัญูตอ 
พอดีเดน จากหมอมเจาประภาพันธ 
ภาณุพันธ

ภารกิจด้านธุรกิจ
เดิมธุรกิจของครอบครัว หรือ 

ธุรกิจกงสี ชื่อ บริษัท นิ้วเจริญ จำกัด 
บริการลางถังเหล็ก ซอมแซมถังน้ำมัน 
เพ่ือนำกลับมาใชใหม อยูท่ี จ.สมุทรปราการ 
ตอมาไดยายธุรกิจมากอตั้ง บนเนื้อที่ 
159 ไร ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมี 
พื้นที่กวางขวางกวาเดิมและไดเปลี่ยน 
ชื่อเปน "บริษัท แวกซ กาเบ็จ รีไซเคิล 
เซ็นเตอร จำกัด” โดยเพ่ิมบริการรับกำจัด 
ขยะของเสีย การรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม 
ขุดหลุมฝงกลบ ประเภท Non Hazard-
ous waste นอกเหนือจากธุรกิจเดิม 
ท่ีทำอยู โดยธุรกิจใหมน้ีไดรับใบอนุญาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวใน 
หลายบริการ ตั้งแตการขนสง จนถึง 
ปลายทาง ท้ังน้ีเพ่ือรับรองวา ทุกข้ันตอน 
ไมเปนอันตรายตอผูคน และส่ิงแวดลอม 

โดยธุรกิจหลักๆ ไดแก การรีไซเคิล 
ขยะ และการฝงกลบ จนปจจุบัน 
ธุรกิจใหมไดการรับตอบรับดวยดี จน 
ธุรกิจยืนยาวเขาสูปที่ 15 โดยธุรกิจ 
จะยังคงขยายเติบโตตอไป ซึ่งขณะนี้ 
ไดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น อีกประมาณ นับ 
1,000 ไร เพื่อเพิ่ม Buffer Zone 
กับชุมชนในระยะหาง 5 กม.โดยรอบ 
ซึ่งนับเปนฐานธุรกิจที่กำลังเติบโตไป 
ไดสวย

ภารกิจทางสังคม
นอกจากคุณเปล จะดูแลภารกิจ 

ของครอบครัว โดยเฉพาะงานดานบัญชี 
และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมที่
ชวยตอยอดธุรกิจครอบครัวตามที่เธอ
ถนัดแลว คุณเปลยังมีบทบาททางสังคม 
อีกดวย เน่ืองจากเธอมักถูกสงไปประชุม 
แทนคุณพอ ที่สภาหอการคาจังหวัด 
ราชบุรี และสภาอุตสาหกรรม เคย 
ไปรวมประชุมแทนสภาหอการคาจังหวัด 
บาง ทำใหเธอเปนที่รูจักของผูหลัก 

จ

วารี ลิ้มพัฒนสกุล
ประธาน YEC ราชบุรี
สาวนักรีไซเคิล
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ผูใหญในหอการคาจังหวัด จนกระทั่ง 
เดือนเมษายน 2557 ที่เริ่มมีการกอตั้ง 
YEC ทางหอการคาฯ เห็นวา เธอ 
นาจะเปนผูนำในการรวมกลุมนักธุรกิจ 
รุนใหมในจังหวัดได และเปนจุดเชื่อม 
ระหวาง นักธุรกิจรุนใหญ และนักธุรกิจ 
รุนใหม ได เธอจึงไดรับแตงตั้งเปน 
ประธาน YEC คนแรกของจังหวัด 
ราชบุรี

“ภารกิจแรกในฐานะประธาน 
YEC ราชบุรี คือ การจัดตั้งคณะ 
กรรมการ YEC และใหความรูความ 
เขาใจเรื่อง YEC แกสมาชิก เพื่อใหเกิด 
ความรูความเขาใจ สรางสัมพันธภาพ 
ที่ดีในกลุม GEN-Y และกลุมผุใหญ 
เพื ่อปรับจูนความคิดเห็นระหวางกัน  
เนนการพูดคุย ในประเด็นการพัฒนา 
หอการคาจังหวัด มากกวาการ เฮฮา 
ปารตี้ เอาเวลามารวมกลุมกันเพื่อ 
หอการคาจังหวัด เพื่อสรางประโยชน 
ใหแกจังหวัด ใหผูใหญไดเห็นการพัฒนา 
ตอยอด ธุรกิจของตนเอง”

กิจกรรมไฮไลท์ในฐานะ
ประธาน YEC

จากจำนวนสมาชิกเริ ่มตนเพียง 
30 คน ปจจุบันเพิ่มจำนวนเปน 68 
คน โดยกิจกรรมที่คุณเปลถือวา เปน 
ไฮไลท คือ 1. การจำลองการประชุม 
ประจำเดือนใหมีลักษณะเชนเดียวกับ
การประชุมของหอการคาใหญ ขนาด 
ยอมๆ เพ่ือฝกสมาชิกใหเกิดความคุนเคย 
มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุม 
ชัดเจน มีรายงานงบการเงินที่โปรงใส 
ชัดเสน 2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
เนื่องจากสมาชิกแตละคนยังไมรูจักกัน 
จึงมีการจัดกิจกรรมกระชับมิตรในวัน
ที่เริ่มรวมตัวในฐานะ YEC ราชบุรี เมื่อ 
เดือนมิถุนายน ปที่ผานมา มีการจัด 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม เชิญผูใหญ 

ในหอการคามาแชรความรู ทางธุรกิจ 
นอกจากเปนการกระชับมิตรระหวาง
สมาชิก ยังเปนการกระชับมิตรระหวาง 
สมาชิก และผูใหญของหอการคา 
จังหวัดราชบุรีอีกดวย 3. แตละเดือน 
จะมีการพาสมาชิกไปรวมทำกิจกรรม
ของหอการคาจังหวัด ไมวาจะเปน 
สภากาแฟ รณรงคตอตานคอรัปชั่น 
และรณรงคแสดงความจงรักภักดีตอ 
ไนหลวง 4. การจัดกิจกรรมหอการคา 
Fair 10 วัน 10 คืน ระหวางวันที่ 
16-23 สิงหาคม 2557 ที่อ.เมือง 
จ.ราชบุรี นับเปนกิจกรรมทาทาย 
ความสามารถของกลุม YEC ราชบุรี 
ที่เพิ่งรวมตัวกันไดไมกี่เดือน ยังไมรู 
ชัดเจนวา ใครทำอะไรไดแคไหน แต 
ทุกคนก็ยินยอมพรอมใจจะจัดกันเอง 
โดยแบงแยกหนาที่กันทำ ถือวา ได 
เรียนรูการทำงานเปนทีม และเรียนรู 
วา ใครถนัดดานไหน ทำ หรือ ไมทำ 
และไดผลดีเกินคาดทั้งในแงผู ชมงาน 
รวมถึงความสามัคคีในกลุม

“กิจกรรมนี้ ไดเรียนรูวา คน 
ทำงานควรไดรับตำแหนงหนาท่ีท่ีชัดเจน 
เปนที ่มาของการจัดตั ้งคณะทำงาน 
โดยมีการแตงตั้งรองประธานถึง 11 
ตำแหนง ทำหนาที่เปนผูชวยประธาน 
ในแตละดาน ที่สำคัญ เพื่อใหเกิดการ 
ผลัดเปลี่ยนกันเขารวมการประชุมใน
ฐานะรองประธาน YEC เพื่อใหโอกาส 
รองประธานได แสดงความคิดเห ็น 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมผูใหญ 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตนเองปกติก็เขา 
รวมประชุมใหญๆ  ในฐานะรองประธาน 
หอการคาจังหวัด เพ่ือเปนผูแทนประธาน 
หอการคาจังหวัด ไดเห็นประสบการณ 
ที่เปนประโยชน และการแสดงความ 
คิดเห็นในฐานะรองประธานจะไดรับ 
ยอมรับจากที่ประชุมมากกวา ดังนั้น 
จึงไดจำลองการประชุมในลักษณะการ 

ประชุมของภาครัฐมาใชในการประชุม 
YEC เพื่อทำใหเกิดการเรียนรู และ 
คุนเคย”

น่าเสียดายที่ต้องสละ 
ตำแหน่ง ก่อนวาระ 
อันควร

เพื่อตองการผลักดันใหคนรุนใหม 
ท่ีมีแววดี ไดรับโอกาสในการเปนประธาน 
YEC ดังนั้นคุณเปลจึงตัดสินใจสละ 
ตำแหนง หลังจากรับตำแหนงประธาน 
ไดเพียง 8 เดือนเนื่องจากภารกิจทาง 
สังคมที่รับผิดชอบ และภารกิจในการ 
ขยายธุรกิจที่เริ่มมากขึ้น โดยคุณเปล 
ได ส งมอบตำแหน งให แก ประธาน 
YEC คนใหมท่ีเกิดจากการเลือกต้ัง คือ 
คุณอดิศร ตั้งสัจจธรรม เดิมเปน 
รองประธาน ฝายวิชาการ ซึ่งเปนผูที่ 
มีความเหมาะสม มี Connection ที่ดี 
มนุษยสัมพันธดี ทำงานในโรตารี่ และ 
สามารถแบงเวลามาชวยงาน YEC โดย 
ปจจุบันคุณเปลยังคงทำหนาที่พี่เลี้ยง
สำหรับประธานคนใหมปายแดง 

“ขอคิดจากการทำงาน ในฐานะ 
ประธาน YEC เปลมองวาการทำงาน 
ในตำแหนงนี้ไมใชการเสียสละ หรือ 
เปนภาระ แตนับเปนภารกิจสำคัญ ที่ 
ได ม ีส วนร วมในการพัฒนาจ ังหว ัด 
การนำความรู และประสบการณมา 
ถายทอดแบงปนกัน  ในขณะที่จังหวัด 
ไดรับประโยชนคือ ไดรับความคิดเห็น 
ครอบคลุม คนหลายกลุม ตั้งแตนัก 
บริหารรุนอาวุโส จนถึงนักธุรกิจรุนใหม 
Gen-Y ซึ่งถือวา ทุกความคิดเห็นลวน 
มีประโยชนในเชิงสรางสรรค พัฒนา 
กิจการของจังหวัดราชบุรีทั้งสิ้น” คุณ 
เปล อดีตประธาน YEC ราชบุรี กลาว 
ทายสุด
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หลักปรัชญา “เศรษฐกิจ 
พอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ าอย ู ห ัว ทรงมี 

พระราชดำรัสแกพสกนิกรชาวไทยมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2517 ไดถูกนำมา 
ประยุกตใชในภาคธุรกิจอยางกวางขวาง 
โดยอยูภายใตหลักความพอประมาณ 
ความระมัดระวัง มีเหตุผล และการ 
บริหารความเสียง ภายใตความรูและ 
คุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมี 
เปาหมาย คือ ความสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืนของชีวิตและสังคม ดังนั้น 
การดำเนินธุรกิจตามปรัชญานี้ จึงอยู 
บนพื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบ 
ผูอื ่นหรือแสวงหาผลกำไรจนเกินควร
จากการเบียดเบียนประโยชนของสังคม 
โดยไมคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะกอ
ใหเกิดวิกฤตตามตาม ตลอดจนให 
คำนึงการใชทรัพยากรในธุรกิจอยาง 
ประหยัดและอยางมีคุณภาพ โดย 
อธิบายตามภาพที่ 1 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ยัง 
เปนกรอบแนวความคิดและทิศทางการ 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
ซึ ่งบรรจุอยู ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ 
สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุมกัน เพื่อ 
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ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความอยูดีมีสุข มุงสูสังคมที่มีความสุข 
อยางยั่งยืน  อยางไรการปรับประยุกต 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ ใน 
องคกรน้ัน  ทำอยางไรถึงจะผสมผสาน 
การบริหารงาน ที่นำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหาร 
รูปแบบใหมทันสมัยมาประยุกตใช 
ในการบริหารได และยิ่งเปนองคกร 
ธุรกิจอยางบริษัทเอกชน จะทำได 
อยางไรหนึ่งตัวอยางของบริษัทเอกชน 
ที่ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในองคกร คือ บริษัทบาธรูม 
ดีไซน โดย ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร  
กับเปาหมายการสรางองคกรแหงความสุข 
ที ่ดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความ 
สมดุล มีความสุขเปนเปาหมาย แลว 
ก ็ใช ความร ักเป นเคร ื ่องม ือในการ 
ขับเคลื่อน

บริษัทบาธรูมดีไซน์
ดร. วัชรมงคล เลาวา จุดเริ่มตน 

ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และการ 
บริหารธุรกิจมาปรับใช เกิดขึ้นเมื่อ 
ตอนเก ิดป ญหาว ิกฤต ิ เศรษฐก ิจป  
2540 ซ่ึงเปนชวงท่ีเพ่ิงเร่ิมกอต้ัง บริษัท 
บาธรูมดีไซน จำกัด  ธุรกิจของ บริษัท 
บาธรูมดีไซน จำกัด เปนธุรกิจที่ตั้ง 

เองจากเงินเก็บท่ีสะสมจากการทำงาน 
ที่ บริษัทเครือซิเมนตไทย เกือบ 4 ป 
เพียง 2 แสนกวาบาท ในป 2538 
เริ่มแรกทำงานกับนองสาว 2 คน 
จนค อยๆขยายเป นต ึกแถวเล ็กๆ 
โตตามธรรมชาติคอยเปน คอยไป 
เริ ่มธุรกิจจากการรับทำการตลาดให 
โรงงานผล ิตอล ูม ิ เน ียมของเพ ื ่อน 
นำสินคาไปวางขายที ่ร านสุขภัณฑ 
ถาลูกคาตองการทำตู มีบริการทำตู 
วัดขนาดหองน้ำใหฟรี จากนั้นก็เริ่ม 
นำเขาสินคา กอกน้ำ ฝกบัว จาก 
ตางประเทศเขามาจำหนายโดยไมมี 
แบรนดของตัวเอง ใชแบรนดตางประเทศ 
หมด พอเกิดเหตุการณวิกฤติจึงรูวา 
เหมือนเราสรางแบรนดใหเค าฟรีๆ 
จึงเกิดไอเดียการสรางแบรนด สราง 
นวัตกรรม ลดการนำเขา หันมาจาง 
โรงงานในประเทศผลิต ในป 2541 – 
42 คอยๆ มีสินคาใหม ท่ีผลิตในประเทศ 
โดยเริ ่มบันไดขั ้นแรกของการดีไซน 
จากชั้นวางของ ดีไซนเขามุมงายๆ 
วัสดุสีขาว แลวจึงคอยๆใส function 
เปนที่อาบน้ำหัวเจ็ทนวดตัว ราวฝกบัว 
ภายใตแบรนด บาธรูมดีไซน ไอ-สปา

ชวงท ี ่ธ ุรก ิจเก ิดได  เป นช วงท ี ่ 
สินคานำเขาคอนขางแย แตสินคาของ 
บาธรูมดีไซนรอดไดเพราะชั้นวางของ 
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“ถาถามวา ธุรกิจประสบความสำเร็จ 
หรือยัง ผมวา คำนี้ เปนดาบ 2 คม 
จะทำใหเกิดตัวตน คำวา สำเร็จ ของ 
ผมคือ การทำงานเสร็จทุกวัน สงงาน 
ใหลูกคาไดทันเวลา แนวทางนี้ เรียก 
วา แนวทางหลักสันโดษ คือ การ 
ทำงานอยางมีความสุข พอใจงาย ๆ 
อะไรท่ีดีก็ตอยอด ไมดีก็พัฒนาปรับปรุง 
แนวคิดน้ีไดจาก อาจารยพุทธทาส สอน 
งาย ๆ จากหลักคิดที่วา เราทำงาน 
เสร็จทุกวัน องคกรอยูได พนักงาน 
อยูได ลูกคาก็มีความสุข องคกรของ 
เราโตไดดวยพ้ืนฐานของธรรมะ คุณธรรม 
พื้นฐาน ซื่อสัตย ไมเอาเปรียบลูกคา 
การเรียนรู ที ่จะแบงปนใหความรัก 
รับผิดชอบหนาที่เราใหดีที่สุด เราคือ 
หนึ่งในองคกรลานองคกรที่ประยุกต
ใชแนวทางนี้อยู”

แตก็ตองประสบปญหา ที่ตองสราง 
โรงงานผลิตเอง เพราะโรงงานที่จาง 
ผลิตทำก็อปปสินคาไปขายเอง จึง 
จำเปนตองศึกษาการบริหารโรงงาน 
ผลิตสินคา และตอยอดการผลิตสินคา 
ใหม โดยใส function เพิ่มขึ้น เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่ม เริ่มจากอางน้ำวน แต 
โดนสินคาจีนตีตลาด ดวยราคาต่ำกวา 
ถึง 3 เทา  จึงเกิดแนวคิดการนำ 
เทคโนโลยี มาสรางแบรนด i-spa 
คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับใชกับ 
ผลิตภัณฑอางน้ำวน ใหสามารถวัด 
แคลอรี่ได ตอ i-pod ฟงเพลงได 
ไฟใตน้ำเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลงได 
และสามารถสั ่งงานได ด วยระบบ 
สัมผัส ฯลฯ ซึ่งเปนกลยุทธการเจาะ 
ตลาดใหม ที่เปนตลาดพรีเมียม และ 
สามารถขายสินคาไดในราคาสูงกวา 
คูแขงหลายเทา  จากราคาหลักหมื่น 
เปนราคาหลักแสนบาท

การน้อมนำธุรกิจเข้าสู่
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

“ชวงแรกๆนั้น ไมไดรูเรา เลยวา 
เรามีจุดแข็งอะไร ก็ทำธุรกิจนำเขา 
อยางเดียว กำไรก็ไมยั่งยืน ไมรูเขา วา 
ตองปฎิบ ัต ิต อคนรอบขางอย างไร 
บางทีเราโฟกัสธุรกิจผลกำไรมากเกินไป 
ตองรูโลกท่ีเปล่ียนไปรวดเร็ว สมัยกอน 
ไมเคยคิดเรื่องการสรางแบรนด เรื่อง 
การสงออก การสรางนวัตกรรม เรื่อง 
การทำประกันความเสี่ยง การออนตัว 
ของคาเงินบาท สุดทายคือ แนวทาง 
ของในหลวงฯ ที่เตือนเรา จึงเปนที่มา 
ของการ ติดตามฟงบรรยายของ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ 
มูลนิธิชัยพัฒนา เกี่ยวกับการนอมนำ 
ตามพระราชดำร ัสพระบาทสมเด ็จ 
พระเจาอยูหัวฯ เรื่องหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง ที่ทานบอกวา สิ่งที่เกิดขึ้น 
คือ การพัฒนาอยางสมดุลแลวคอยๆ 
ตอยอด”
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