










การสืบทอดธุรกิจครอบครัว ถือเปนประเด็นที่มีความทาทายและเปนบททดสอบที่ทุกครอบครัวตองขามผาน 
ไปใหได ซึ่งเปนการพิสูจนวาธุรกิจของครอบครัวนั้นๆจะดำรงอยูอยางยั่งยืนไดหรือไม ซึ่งการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
เกี่ยวของกับกระบวนการที่คอนขางซับซอน ทั้งในเรื่องของการถายโอนอำนาจในครอบครัวและในธุรกิจ อีกทั้งมี 
ธุรกิจครอบครัวจำนวนมากยังไมมีการวางแผนในเรื่องของการสืบทอดไวอยางเปนรูปธรรม ทั้งๆที่เปนกระบวนการ 
ที่ตองอาศัยเวลาคอนขางมาก ฉบับนี้จึงนำตัวอยางธุรกิจครอบครัว 2 ครอบครัวที่เปนตัวอยางคนรุนใหมที่ตอยอด 
ธุรกิจและเปนผูรับชวงสานตอธุรกิจมาเปนกรณีศึกษากัน

ฉบับนี้ Thailand Economic & Business Review คอลัมน People ไดรับเกียรติจากนายกสมาคม 
ประกันชีวิตไทย คุณสาระ ล่ำซำ หนุมหัวคิดล้ำสมัย ผูที่จะนำประกันชีวิตเมืองไทยสูตลาดอาเซียน ตอดวย 
Economic Review กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และตอดวยพันธมิตร 
อยางสถาบัน ITD ไดนำเรื่อง โอกาสและประโยชนจากความตกลงทางการคาบริการของอาเซียน (AFAS) ใน 
ภาคธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส ตอดวยผลวิจัยจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กับการวิจัยความเขาใจของผูประกอบการไทยกับเรื่อง AEC และ China focus กับเรื่อง “สิงคโปรรวมมือจีน 
พัฒนาเขตเมืองใหมเทียนฟูในเสฉวน”โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 

แหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เกาหลีใต ... ตนแบบความสำเร็จของ Digital Economy” 
นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 

เริ่มดวย คุณอายุ จือปา “Akha Ama Coffee”  จากเด็กหนุมชาวชนเผาอาขาผูที่อยูกับครอบครัวและพี่นองใน 
ชุมชนที่ทำไรกาแฟมาตั้งแตเกิด และเมื่อเขาไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นสูง แตเขาคนนี้ไมลืมนำความรูกลับมา 
ชวยเหลือบานเกิด โดยการริเริ่มการเปดชองทางการจำหนายกาแฟเอง โดยไมผานคนกลางและรานกาแฟชื่อ อาขา 
อามา คอลัมน Family Business เราไดเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลก พบกับทายาทธุรกิจ รพ.พิษณุเวช 
ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ ทายาทรุนที่ 2 ครอบครัวนิ่มพิทักษพงศ  และฉบับนี้อาจารยที่รูลึกกับศาสตรธุรกิจ 
ครอบครัว ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รวมนำเสนอเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว” และ  YEC 
Update พบกับประธาน YEC จังหวัดสุพรรณบุรี คุณสุนิติ เกิดสงกรานต 

ฉบับนี้จึงเต็มอิ่มดวยเนื้อหาทั้งผลวิจัยและสถานการณในเศรษฐกิจมาอัพเดต พรอมดวยกรณีศึกษาจากทั้ง 
Family Business และ การแนวคิดการทำธุรกิจที่ทีมบรรณาธิการไดรวมกันสรางสรรคมาใหกับผูอานทุกทาน 
ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทานคะ ติดตามสถานการณ 
เศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand 
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“ครูมาย” อิศวัชร ปนทอง“ครูมาย” อิศวัชร ปนทอง
สรางแบรนดใหม ในขวดเกา

“La Danse by Kru Mind”

อายุ จือปาอายุ จือปา
“Akha Ama Coffee”

ธุรกิจนี้เพื่อครอบครัว และชนเผา

สุนิติ เกิดสงกรานตสุนิติ เกิดสงกรานต
นักธุรกิจหนุมแหง Tawan Bott & Can

กับบทบาทประธาน YEC สุพรรณบุรี
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สัญญาณสัญญาณ
การเติบโตเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังไมฟนตัว
สงออกยังเหนื่อย ติดลบ 4%

โคงสุดทายกอนเขาสู AECโคงสุดทายกอนเขาสู AEC
ผูประกอบการไทยเขาใจ AEC แคไหน

12

ดวยเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิม องคกร ICC
จึงใหความสำคัญอยางยิ่งกับการเปดเสรีทางการคา
การลงทุน เพื่อขยายการสงสินคาใหเชื่อมตอกัน
ซึ่งไดผลักดันความตกลงวาดวยการอำนวยความ

สะดวกทางการคา ภายใตองคการการคาโลก (WTO
Trade Facilitation Agreement: TFA)

คานิยม
วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ
ที่จะสงผลตอความสำเร็จ

ของครอบครัวและธุรกิจครอบครัว

เศรษฐกิจไทยนาจะทรงตัว
จนไตรมาสที่ 2 นี้ เริ่มเห็นการปรับตัว

ขึ้นเปนลำดับ ทำใหคาดการณวา
เศรษฐกิจไทยทั้งระบบนาจะขยายตัว

อยูที่ 3-5% เปนกรอบของหอการคาไทย

การทำ CSR ที่ดีนั้น สำคัญควร
เริ่มจากตัวเองกอน ในแงขององคกร
ตองเริ่มปลูกฝงจากพนักงานภายใน
องคกรของเราเพื่อขยายไปสูภายนอก

เราตองสรางความเขาใจถึงความ
สำคัญเรื่องการขับเคลื่อนสังคม

ผลการประเมินความเขาใจของผูประกอบการไทย
ในการเขาสู AEC พบวา ผูประกอบการไทย

สวนใหญตอบวามีความรูความเขาใจในการเขาสู
AEC โดยผูประกอบการขนาด SMEs 87.6%

และผูประกอบการขนาดใหญ 98.3%
ตอบวามีความรูความเขาใจในการเขาสู AEC

รัฐบาลจีนไดใหความเห็นชอบในการ
จัดตั้งเขตพัฒนาแหงใหมในมณฑลเสฉวน

(Sichuan) โดยตั้งชื่อวา “เขตเมืองใหมเทียนฝู” (Tianfu
New Area) ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดตัดของเสนทาง
เศรษฐกิจสายไหม (Silk Road Economic Belt) 

และเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ำแยงซีเกียง
(Yangtze River Economic Zone)
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นายกสมาคมประกันชีวิตไทย คนหนุ่มหัวคิดล้ำสมัย

สู่...ผู้นำประกันชีวิตเมืองไทย ในตลาดอาเซียน

สาระ ล่ำซำ

จากเสียงตอบรับของธุรก ิจใน 
วงการ องคกรไดหันมาสรางแบรนด 
ปรับแบรนด จากธุรกิจที่ดูเรียบขรึม 
นาเช่ือถือ มาเปนความสดใส ยังไมรวม 
ถึงการนำทัพความสุขดวยกิจกรรม 
CRM โดดเดน ไมมีใครเกิน “เมืองไทย 
สไมลคลับ” ที่ทำใหแบรนดสีบานเย็น 
ติดตาตรึงใจคนไทย ทั้งประเทศ จาก 
วันนี้จนถึงวันนี้ เมืองไทยประกันชีวิต 
กาวขึ้นสูบริษัท ประกันชีวิตอันดับ 2 
จาก 24 แหงในประเทศไทย และ 
กำลังจะกาวไปสูศูนยกลางในภูมิภาค
อาเซียน ดวยวิสัยทัศนที่ล้ำเลิศของ 
นักบริหารหนุมคนน้ีท่ีช่ือ “สาระ ล่ำซำ” 

 
ประวัติคุณสาระ ล่ำซำ 

โดยสังเขป

คุณสาระ ล่ำซำ ปจจุบันอายุ 46 
ป เปนบุตรคุณโพธิพงษ และคุณยุพา 

ล่ำซำ จบการศึกษาปริญญาตรี School 
of Business in Administration, 

Northern University และปริญญา 
โท Master of Science in Adminis-
tration, Boston University เริ่ม 
ทำงานกับธุรกิจครอบครัว คือ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ตั้งแต 
ระดับเจาหนาที ่ฝายฝกอบรมพัฒนา 
ในป 2538 กอนจะรับตำแหนงกรรมการ 

ผูจัดการ ในป 2547 และตำแหนง 
ท่ีรับผิดชอบปจจุบันในบริษัท เมืองไทย 

ประกันชีวิต จำกัด คือ กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ี 
บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ดานการลงทุน กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการอำนวยการบริหาร และ 
ยังไดเขารับตำแหนงทางสังคมอีกหลาย 
หนวยงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงตำแหนง 

ด้วยเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนไปจากเดิม องค์กร ICC 

จึงให้ความสำคัญอย่างย่ิงกับการเปิดเสรีทางการค้า 

การลงทุน เพ่ือขยายการส่งสินค้าให้เช่ือมต่อกัน 

ซ่ึงได้ผลักดันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความ 

สะดวกทางการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO 

Trade Facilitation Agreement: TFA)

¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà§Ô¹á¶ÇË¹ŒÒ¢Í§àÁ×Í§ä·Â μÃÐ¡ÙÅÅèÓ«Ó «Öè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºÇ‹Ò μÃÐ¡ÙÅ¹Õé 

à»š¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹ã¹ÊÒÂ¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¡‹Í¹¢ÂÒÂÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨ 

»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ áÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ¤ÃºÇ§¨Ã ¤×Í “àÁ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ” áÅÐ”àÁ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ” ÀÒÂãμŒ 

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¢Í§ ¡ÅØ‹Á¡ÊÔ¡Ãä·Â áÅÐÀÑ·ÃÅÔÊ«Ôè§ «Öè§à»š¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁ¶Ö§¡ÅØ‹ÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� 

·Õè¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹¢³Ð¹Õé â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ·Õè¤Ø³â¾¸Ô¾§É� ÅèÓ«Ó(¤Ø³¾‹Í) áÅÐ¤Ø³ÀÙÁÔªÒÂ 

ÅèÓ«Ó(¤Ø³ÍÒ) à»š¹¼ÙŒ¡‹ÍμÑé§ ¡ÓÅÑ§à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·Õè¹‹Ò¨ÑºμÒÁÍ§ «Öè§»̃¨¨ØºÑ¹Ê‹§äÁŒμ‹ÍãËŒ·ÒÂÒ·ÃØ‹¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ ¤Ø³ÊÒÃÐ 

ÅèÓ«Ó ¤¹Ë¹Ø‹Á·ÕèãªŒàÇÅÒ¤ÅØ¡¤ÅÕÈÖ¡ÉÒ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ¶Ö§ 12 »‚ ¡‹Í¹¡ÒÃÊÃŒÒ§»ÃÒ¡®¡ÒÃ³�·Õèáμ¡μ‹Ò§ “ªçÍ¤” 

Ç§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ´ŒÇÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§áºÃ¹´� ÊÕºÒ¹àÂç¹ à¾×èÍμŒÍ§¡ÒÃÊ×èÍμÑÇμ¹Ç‹Ò àÁ×Í§ä·Â»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ à»š¹Í§¤�¡Ã 

áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐÃÍÂÂÔéÁ ¹Ñº¨Ò¡¹Ñé¹à»š¹μŒ¹ÁÒ Ç§¡ÒÃ¹ÕéàÃÔèÁÊ¹Ø¡ ÁÕÊÕÊÑ¹¢Öé¹·Ñ¹·Õ
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ถึง 46% รองลงมาคือชองทางการ 
ขายผานธนาคาร Bank Assurance 
และอื่นๆ

นอกจากนี้ ความตองการของ 
ประชาชนเปลี่ยนไป มีความใสใจเรื่อง 
สุขภาพ สนใจการประกันสวนควบ และ 
ประกันผูสูงอายุมากขึ้น เนื่องจาก 
ปจจุบันสังคมไทยเขาสูยุคของผูสูงวัย
มากขึ้น อัตราผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 
60 ป เพิ่มมากขึ้นถึง 15% ทำใหเกิด 
การแขงขันกันพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบ
สนองกลุมผูสูงอายุ วัยเกษียณ ตลอด 
จนแบบประกันโรครายที่พัฒนารูปแบบ 
ไป อาทิ การประกันมะเร็งขั้นตางๆ 
เพื่อชวยเยียวยารักษาผูปวย เมื่อผูปวย 
มีโอกาสหาย ยังสามารถเลือกใชบริการ 
คุมครองชีวิตตอไป จากเดิม 60 ป 
เพิ่มขึ้นเปน 75-80 ปไดอีกดวย

“ธุรกิจประกันชีวิตยังพยายาม 
ตอบรับความตองการของสังคม และ 
คนไทย โดยมีตัวชวยที่ทำใหวงการ 
ประกันเติบโต คือ นโยบายการลด 
หยอนภาษีจากภาครัฐ ที่ใหลดหยอน 
มากถึง 100,000 บาท หรือ แบบ 
ประกันบำนาญสำหรับผูสูงอายุ ที่ให 
ลดหยอนภาษีมากถึง 200,000 บาท 
เหลานี้ยิ่งมีสวนทำใหคนไทยเห็นความ 
สำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้น”

อีกหนึ่งปจจัยที่เอื้อตอการขยาย
ตัวของธุรกิจประกันชีวิต มาจาก 
ความเขาใจของคนไทยในเจนเนอเรชั่น 
ตาง ๆ ที่มีตอธุรกิจประกันชีวิตดีขึ้น 
ซึ่งการที่คนไทยมี Perception เรื่อง 
นี ้ด ีข ึ ้นต องยกเครด ิตให ก ับหลาย 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน 1. 
สมาคมประกันชีวิตไทย 2. หนวยงาน 
สถาบันการเงิน 3. สื่อมวลชนไทย ที่ 
ใหความรวมมือ ในการเผยแพรให 
ความรู ที ่ถูกตองเกี ่ยวกับการประกัน 
ชีวิตออกไปในวงกวาง หากศึกษา 

ในประเทศผูนำในกลุมยุโรป สหรัฐฯ 
และเอเชีย จะเห็นวา ตัวแทนประกันฯ 
มีการพัฒนาไปมาก โดยเนนใหคำปรึกษา 
มากขึ้น สามารถใหรายละเอียด ความ 
รูรอบ รวมถึงความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
ของประกันชีวิต ครบถวน เพื่อตอบ 
โจทยความตองการลูกคาเปนหลัก ใน 
ขณะเดียวกันตัวแทนประกันฯก็ตองมี
จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย นา 
ไววางใจ ซึ่งถือเปนหัวใจของตัวแทน

ธุรกิจประกันชีวิต 
ในยุค Consumer-
Centric 

ถึงแมวา “ตัวแทนประกัน” จะมี 
การพัฒนาภาพลักษณมากขึ ้นในยุค 
Urbanization ที่ตัวแทนจำเปนตองมี 
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันชีวิต 
ตลอดจนผลิตภัณฑทางการเงิน บางที 
อาจจะเรียกวา ที่ปรึกษาทางดานการ 
เงิน แตเรายังไมอยากใชคำนั้น ขอแค 
เปนผู ที ่สามารถอำนวยความสะดวก 
สบายตอลูกคาก็พอ ในยุค Consumer 
-Centric การดำเนินธุรกิจโดยเนน 
การตอบสนองความตองการลูกคาเปน 
หลัก ถือวา กลุมธนาคารฯประสบ 
ความสำเร็จ นอกจากใหบริการทาง 
การเงินแลว ยังใหบริการดานประกัน 
ชีวิต และการลงทุน แตอยางไรก็ตาม 
ผูทำหนาท่ีเปน ตัวแทนประกัน จำเปน 
ตองมี Single License เพื่อเนนการ 
ใหความสำคัญในการเปนที่ปรึกษาการ 
ประกันชีวิต ที่ตองมีความซื่อสัตย 
และมีจรรยาบรรณ และในยุค Digital 
ตองมีคำวา Speed เพิ่มขึ้นมาดวย

“ในมุมมองของเมืองไทยประกัน
ชีวิต เรายังใหความสำคัญกับคำวา 
ตัวแทนประกันชีวิต ที่พรอมจะเติบโต 
ไปกับ Lifestyle ในชวงตางๆ ของ 
ชีวิตคน  ประกันชีวิตมิใชภาระ แต 

ในฐานะ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
และกรรมการสภาหอการค าแห ง 
ประเทศไทย ซ่ึงในวันน้ี เราไดรับโอกาส 
ที่ดีในการพูดคุยกับ คุณสาระ ล่ำซำ 
ในบทบาททางสังคม ตอแวดวงการ 
ประกันชีวิตไทย

“ผมมองวา การแขงขันในธุรกิจ 
ประกันชีวิตยิ่งสูง ยิ่งดี เทากับวา 
วงการประกันชีวิตในประเทศไทยจะ
มีการแขงขันกันดานคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
มองยอนหลังไป 10 ป มีประชากร 
เพียง10% ที่ถือกรมธรรม แตปจจุบัน 
เรามีประชากรไทย ที่ถือกรมธรรม 
เพิ่มขึ้นถึง 39% จากจำนวนประชากร 
65 ลานคน ถานับการเติบโตของธุรกิจ 
ประกันชีวิตยอนหลัง 10 ป บริษัทมี 
อัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง 13% เมื่อ 
เทียบกับ Growth rate ของอุตสาหกรรม 
และเทียบกับ GDP เทากับ 3.9% หาก 
มองยอนไปขางหนาเทากับวา เรายังมี 
Room ที่ธุรกิจนี้จะเติบโตไดอีก เมื่อ 
เทียบกับบางประเทศ มีอัตราการเติบโต 
ขั้นสูง อยูที่ 5-7%”

ปัจจัยการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ 

เมื่อ 10 ปที่ผานมา ชองทางการ 
เขาถึง ผานชองทางตัวแทนประกัน 
เปนหลัก ในขณะที่ปจจุบันมีชองทาง 
ใหมๆเกิดขึ้น อาทิ ธุรกิจ Bank 
Assurance ที่สรางการเขาถึง กลุม 
เปาหมายไดงายยิ่งขึ้น ตลอดจนการ 
เปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการ 
สื่อสาร ในโลกของการสื่อสารดวย 
โทรศัพทมือถือ ยุค Internet, Digital 
World ยิ่งเอื้อใหเกิดการขายตรง เขา 
ถึงตัวกลุ มเปาหมายไดสะดวกยิ ่งขึ ้น 
ยิ่งการเขาถึงสูง ธุรกิจก็ยิ่งเติบโตตาม 
ไปดวย อยางไรก็ตามชองทางหลักยัง 
คงมาจาก ชองทางของตัวแทนประกันฯ 
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ประกันชีวิตไดดำเนินคู ไปกับทุกชวง 
ของชีวิต เราตองการสรางให ตัวแทน 
ประกันชีวิต เปน Super agent ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในแตละ Segment”

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
บริษัท เมืองไทย 
ประกันชีวิต จำกัด 

บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต 
จำกัด ปจจุบันมี Market share เปน 
อันดับ 2 จากจำนวนทั้งหมด 24 
บริษัท และมีอัตราการเติบโตตอป 
ประมาณ 24% แตถาวัดจากกลุมเบี้ย 
ใหมเฉพาะป เมืองไทยฯ เติบโตเปน 
อันดับ 1 ติดตอกัน 3 ป โดยมี 
ความแข็งแกรงจากการวางเงิน risk-
based Capital ถึง 500% เกิน 
จากขอกำหนดที ่ควรวางไมต ่ำกว า 
100% ซึ่งถือวา เมืองไทยประกันชีวิต 
มีความแข็งแกรงทางการเงินสูงสุดใน
อุตสาหกรรมประกันชีวิต 

ดานการตลาดเนนเรื่อง การ 
สราง Service Mind, Variety of 
Products เพื่อตอบสนองประชาชน 
ไทย 65 ลานคนใหมากที่สุด โดยใน 
สวน Internal ตองการสรางองคกร 
ใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน 
ในสวนการคืนกำไรสูสังคม จะเนนทั้ง 
ดานส่ิงแวดลอม การศึกษา และวัฒนธรรม

“ทั้งหมดคือ ความสมดุลของ 
องคกร การพัฒนาองคกร โดยมองไป 
ขางหนาชวงเวลาที่กำลังจะกาวสู ยุค 
AEC เปนโอกาสที่เราจะวางกลยุทธ 
ในการตอบโจทยใหอาเซียนอยางไร 
ในขณะที่กฎหมายระหวางประเทศยัง
ไมเรียบรอย ถือเปนโอกาสของประเทศไทย 
ซึ่งมีความพรอมเรื่องของภูมิประเทศ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบ Logistic 
ที่สามารถ connect ภายในประเทศ 
และระหวางประเทศ อาทิ การเปน 
Hub ของการบิน เพราะเรามีสนามบิน 

ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทย 
ไดเปรียบเรื่องการมี Service Mind 
มีความพรอมเรื่องการบริการ”

ความได้เปรียบของไทย 
ใน AEC

ชาวตางชาติเขาสู ธ ุรกิจประกัน 
ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเราไมได 
ปดกั้น สำหรับการเปดธุรกิจ โดย 
ธุรกิจประกันในประเทศไทย ไทย 
ตอบโจทยมากกวา และเรามี Facility 
จากภาคการเงินเปนตัวชวย รวมถึง 
กฎหมายที่เอื้อตอการลงทุน โดยมอง 
วา ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอใน 
การเปนศูนยกลางธุรกิจประกันชีวิต 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยสามารถเนน 
การขายดาน Protection รวมถึงสวน 
ควบสุขภาพ ไมเนนการโยกเงิน

“สำหรับการขยายธุรกิจใน AEC 
ของเมืองไทย ประกันชีวิต อยูระหวาง 
การศึกษาความเปนไปไดระหวางการ
ลงทุนเอง 100% หรือ เปนการรวมทุน 
โดยพ ิจารณาท ั ้ งอาเซ ียนกล ุ มบน 
และลาง ประเทศที่กำลังจับตามอง 
อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย 
เวียดนาม เมียนมาร”

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. ความชัดเจนวา จะไปที่ไหน 

วินัยในการเดินไป ความยืดหยุน การ 
ปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม 
อาทิ การเขาสูยุค Digitalization

2. การส ื ่อสารภายในองค กร 
Communications Chemistry การ 
ดู Trend วาไปทางไหน กำหนด 
กลยุทธ Action plan และผู 
รับผิดชอบ การดูแลตั้งแตตนน้ำ ถึง 
ปลายน้ำ การใหความสำคัญตอลูกคา 
Customer-Centric ตอบโจทยความ 
ตองการของลูกคา ตั้งแตวันแรก จน 
ถึงวันสุดทายของชวงชีวิต มีระบบ 

การรองรับที่มี Organization Chart 
ชัดเจน มีระบบการทำงานที่สามารถ 
ตรวจสอบได โครงสรางองคกร ตอง 
เอื้อใหเกิด two-ways communica-
tions เพ่ือสรางความเขาใจในจุดหมาย 
ขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน และ 
ตองสรางความรูสึกของการเปนเจาของ

3. ถึงจะกาวสูยุค Digitalize แต 
เร่ืองของ ‘คน’ ยังสำคัญท่ีสุด โครงสราง 
ของ HR และการสราง skill

4. Branding คือ สิ่งที่สื่อความ 
เปนตัวตนของเรา แตเปนเพียงแค 
สวนหนึ่งของความสำเร็จเทานั้น ใน 
แงของแบรนด เราตองการเปนสวน 
หนึ่งของการสรางความสุข และเติม 
เต็มรอยยิ้มใหคนไทย ดังสโลแกนที่วา 
เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคน 
หัวคิดทันสมัย

คุณสาระ ล่ำซำ ไดกลาวท้ิงทาย 
วา “เราม่ันใจวา การสรางถนนสายใหม 
เรามาถูกทางแลว แตยังจะตองไปอีก 
เยอะ ในเรื่องของการ Tailor-made 
และมี Variety ที่เหมาะกับประเทศ 
ตางๆ ใน AEC”
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เวลาผานไป ไวเหมือน 
ติดปก และแลวประเทศไทย 
ในยุครัฐบาล พลเอก 

ประยุทธ จันโอชา ก็เขาสูไตรมาส 2 
ของป 2558 อยางรวดเร็ว แมวาจะ 
มีการดำเน ินการกระตุ นเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ และการเดินสายสราง 
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศ แตใน 
เรื่องเศรษฐกิจในประเทศก็ยังเปนเรื่อง 
นาหนักใจ เนื่องจากปจจัยเกี่ยวของ 
จากเศรษฐกิจทั่วโลก อยางไรก็ตาม 
หากสิ้นไตรมาส 2 ในเดือนมิถุนายน 
58 หลายหนวยงานไมวาจะเปนแบงก 
ชาติ สภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย 
คาดวา การเติบโตนาจะอยูในราว 3- 
3.5% สวนสำนักพยากรณเศรษฐกิจ 
ไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผศ. 
ดร.ธนวรรธน พลวิชัย คาดการณวา 
สิ้นไตรมาส 2 สัญญานทางเศรษฐกิจ 
สอเคาไมนาจะโตเกิน 3% เพราะมีตัว 
ฉุดคือ การสงออก ซ่ึงยังมีการขยายตัว 
ติดลบ ถึง -4% กันเลย เชื่อครึ่งปหลัง 
มีลุน

สรุปไตรมาส 2
ปี 2558

ในไตรมาส 2 สัญญานการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจยังไมโดดเดนนัก แต 
คาดวา หลังไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทย 
นาจะโตขึ้น แตไมเกิน 3% จากที่ 
หลายหนวยงานคาดการณวา นาจะ 
อยูที่ 3-3.5% เพราะอะไร? ก็เพราะ 
หนึ่งเลยคือ การสงออกยังไมโดดเดน 
การขยายตัวยังติดลบ ลาสุดถึงข้ัน ติดลบ 
4% โดยเฉพาะในเดือนเมษายน การ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจยังติดลบ เพราะ 
ติดชวงเทศกาลวันหยุดยาว ในชวง 
เทศกาลสงกรานต และวันหยุดเยอะ 
จึงทำใหชวงไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทย 
ยังไมฟนตัวเทาที่ควร ประกอบกับ 
สินคาเกษตรที่สำคัญของไทย อาทิ 
ยางพารา ยังราคาต่ำ 60 บาทตอ กก. 
ขาวก็ราคาตกต่ำ 80 บาทตอ กก. 
ราคาน้ำมันโลกยังคงสูง ตามเศรษฐกิจ 
โลกที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ เกษตรกรยัง 
รายไดไมสูง ประชากรสวนใหญ พ่ึงพา 
รายไดจากเกษตร ทำใหการจับจายใช 

สอยจากภาคการเกษตรไมเดน สินคา 
มอเตอรไซคซึ ่งเคยเปนสินคาขายดี 
แตปจจุบันไมเปนเชนน้ัน เพราะประชาชน 
ยังคิดวา เศรษฐกิจยังไมฟน เกษตรกร 
บางกลุมยังไมมีรายไดเขากระเปาพอ
จะจับจายใชสอยฟุมเฟอยได

ความพยายามจาก 
ภาครัฐ

ภาคร ัฐบาลเองก ็พยายามวาง 
มาตรการตางๆ ในการฟนฟูเศรษฐกิจ 
อาทิ การเรงการเบิกจายงบประมาณ 
โครงการตางๆ การเรงการลงทุนของ 
จีน และญี่ปุน ในโครงการรถไฟรางคู 
สวนภาคธนาคารแหงประเทศไทย 
ไดมีการประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู 2 
ครั้ง ครั้งแรก 2.5% และครั้งที่ 2 อยูที่ 
1-1.3% อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 
ไทยอยูที่ระดับ 33.5 บาท/USD 
ยังก็ตาม รศ.ดร.ธนวรรธน ใหความ 
มั่นใจวา ยังไงเศรษฐกิจไทยก็ตองฟน 
ตัวแน แตยังไมคอยเดน

สัญญาณ
การเติบโตเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังไม่ฟื้นตัว
ส่งออกยังเหนื่อย ติดลบ 4%

ว
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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รอความหวังจาก 
ครึ่งปีหลังได้เลย 

ครึ่งปหลังนาจะมีนโยบายฟนฟู 
เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มองวา 1 ใน 3 คือ เศรษฐกิจ 
ไตรมาสสุดทายของป 58 นาจะโต 
3-5% จะมีความโดดเดนขึ้น จากการ 
ประชุมหอการคาจังหวัดทั่วประเทศที่ 
ผานมา พบวา ภาคการทองเที่ยวโต 
ขึ้นในเชิงบวก แตก็ยังไมโดดเดนมาก 
เพราะประชาชนยังมีความกังวลเรื่อง
ภาวะเศรษฐกิจ ยังจับจายใชสอยดวย 

ความระมัดระวัง ซึ่งตรงกับการ 
คาดการณของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ที่มีความเห็นเชนเดียว 
กับ ม.หอการคาไทย ไดมีการทำ Poll 
พบวา เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น 
ชวงครี่งปหลัง

สรุปทุกสำนักฟันธง 
เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 
แน่นอนในครึ่งปีหลัง

สรุปวา เศรษฐกิจไทยนาจะทรงตัว 
จนไตรมาสที่ 2 นี้ เริ่มเห็นการปรับตัว 

ขึ้นเปนลำดับ ทำใหคาดการณวา 
เศรษฐกิจไทยทั้งระบบนาจะขยายตัว
อยูท่ี 3-5% เปนกรอบของหอการคาไทย 
สภาธนาคารพาณิชยไทย คาดการณ 
วา เศรษฐกิจนาจะโตไดเนื่องจาก 
เศรษฐกิจโลกมีส ัญญานโตตอเนื ่อง 
การเมืองมีเสถียรภาพ รัฐบาลมีการ 
อัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบ และภาค 
การทองเที่ยวมีความเติบโตขึ้น

หวังวา นักธุรกิจการคาทุกภาค 
สวนจะมีกำลังใจในการตอสู ฝาฟน 
เพ่ือรอเสนชัยในระยะอันใกลน้ี
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ประกอบดวย กิจกรรมตัวแทนผูรับ 
จัดการขนสงสินคา และตัวแทนสงออก 
ของธุรกิจการขนสงสินคาอื่น ๆ ทาง 
ถนน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
และธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหาร 
จัดการดานการขนสงและสถานที่เก็บ
สินคา ตามลำดับ

ดานขอมูลมูลคาทางเศรษฐกิจ 
พบวา ป 2556 ภาคโลจิสติกสมี 
สินทรัพยรวมเทากับ 742,924.85 
ลานบาท และมีรายไดรวมเทากับ 
399,629.02 ลานบาท โดยเปนการ 
ใหบริการงานโลจิสติกสที ่เกี ่ยวของ 
กับการใหบริการเสริม เชน ดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษา 
ดานโลจิสติกส (Information and 
Communication Technology / 
Consulting) มีสินทรัพยรวมมากที่สุด 
มีแนวโนมการเติบโตที ่ลดลงจากป 
2555 รอยละ 1.59 ขณะที่การขนสง 
สินคา (Freight Transportation 
and Forwarding) มีรายไดรวมสูงสุด 
มีแนวโนมการเติบโตที ่ลดลงจากป 
2555 รอยละ 5.12 โดยคิดเปนสวน 
แบงตลาด (หรือสัดสวนของรายรับ 
หลักรวมของกลุมตอรายรับหลักรวม
ของทั ้งภาคธุรกิจโลจิสติกสทั ้งหมด) 
รอยละ 32.99

ในสวนการจางงาน พบวา ประเทศไทย 
ยังคงเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน 
ดานโลจิสติกส ทั้งแรงงานกลุมบริหาร 
จัดการและกลุมปฏิบัติการ โดยป 2556 
มีความตองการแรงงานดานโลจิสติกส 
รวม 1,054,000 คน ในขณะที่มี 

แรงงานสูตลาดเพียง 951,000 คน 
เทานั้น

2) ศักยภาพการแขงขันธุรกิจ 
ใหบริการขนสงและโลจิสติกสของ 
ประเทศอาเซียน

จากกรอบและดัชนีตัวชี้วัดความ
สามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส
ซ่ึงจัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) 
แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการ 
แขงขันดานโลจิสติกสของไทยยังอยู  
ในเกณฑดี โดยในป 2557 ไทยไดรับ 
การจัดใหอยูในอันดับที่ 35 จาก 155 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งหากเปรียบเทียบ 
กับประเทศอาเซียนพบวา ประเทศไทย 
อยูในอันดับที่ 3 รองจากประเทศ 
สิงคโปรและมาเลเซีย อยางไรก็ตาม 
ถึงแมคะแนนดัชนีความสามารถดาน 
โลจิสติกสของประเทศไทยในป 2557 
สูงกวา ป 2553 และ 2550 แตกลับ 
ม ีอ ันด ับด ัชน ีความสามารถด  าน 
โลจิสติกสเทากับป 2553 และต่ำกวา 
ป 2550 

หากพิจารณาการแบงระดับการ
ประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกส
ของธนาคารโลก พบวา ประเทศไทย 
ไดรับการจัดระดับการประเมินในระดับ 
ท่ีแยลง กลาวคือ ป 2553 ประเทศไทย 
อยูในกลุม Logistics friendly เชนเดียว 
ก ับประเทศส ิงคโปร และมาเลเซ ีย 
แตป 2557 ประเทศไทยกลับไดรับ 
การจัดใหอยูในกลุม Consistent friendly 
สะทอนใหเห็นวา ความสามารถทาง 
การแขงขันของประเทศไทยอยูในระดับ 

การแสวงหาประโยชน 
และ โอกาสจากความ 
ตกลงการคาบริการของ 
อาเซียน (ASEAN Frame-

work Agreement on Service: 
AFAS) ในภาคธุรกิจการขนสงและ 
โลจิสติกส เปนการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
ถึงขอมูลสภาพขอเท็จจริงของธุรกิจ 
บริการขนสงและโลจิสติกส วิเคราะห 
ศักยภาพการแขงขัน และเสนอแนะ 
การแสวงหาประโยชนและโอกาสของ
ธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากการจัดทำเขตการคาเสรีภายใต 
ความตกลง AFAS เพื่อหาแนวทาง 
สงเสริมและพัฒนาการปรับตัวของ 
ธุรกิจบริการขนสงและโลจิสติกสไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ใหสามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถเพื่อการแขงขันทาง 
ธ ุรก ิจในภูม ิภาคและมีความพรอม 
รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) ในป 2558 โดยผล 
การวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้

1) สถานะธ ุ รก ิ จ ให บร ิ การ 
ขนสงและโลจิสติกส

ดานโครงสรางธุรกิจ พบวา ป 
2556 ผูประกอบการไทยสวนใหญ 
ประกอบธุรกิจโลจิสติกสประเภทการ
ขนสงสินคาเปนหลัก โดยมีผูจดทะเบียน 
คิดเปนรอยละ 53.99 ของจำนวน 
ผูจดทะเบียนในธุรกิจโลจิสติกสทั้งหมด 
สวนใหญประกอบธุรกิจในกรุงเทพ 
มหานครคิดเปนรอยละ 48.57 ของ 
จำนวนธุรกิจโลจิสติกสท ั ้งประเทศ 

ก

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (ตอนที่ 1) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู
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ที่แยลงจากเดิมหรืออาจเปนไปไดวา
ประเทศอื่น ๆ มีระดับการพัฒนาดาน 
โลจิสติกสที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศไทย 
มีระดับที ่เทาเดิมหรืออาจจะเพิ ่มขึ ้น 
ในระดับที ่คอนขางนอยกวาประเทศ 
อื่น ๆ จึงสงผลใหไดรับการจัดใหอยู 
ในกลุมที่ดอยลงกวาเดิม

นอกจากน้ี จากกรอบการวิเคราะห 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยทั ่วไป 
ของ Doing Business ซึ่งจัดทำโดย 
ธนาคารโลก ไดเก็บรวบรวมขอมูล ดาน 
กฎหมายและกฎระเบียบ มาตรการ 
ดานภาษี โครงสรางพื้นฐาน วิธีปฏิบัติ 
ความพรอมดานแรงงาน ฯลฯ จาก 
หนวยงานธุรกิจ เชน ธนาคาร ธุรกิจ 
โลจิสติกส ธุรกิจนำเขาและสงออก ธุรกิจ 
ผลิตสินคา นักบัญชี ผูใหบริการวิชาชีพ 
ทนายความที ่ม ีความเชี ่ยวชาญดาน 
ธุรกิจระหวางประเทศ เปนตน จาก 

148 ประเทศ โดยจำแนกเปนโอกาส 
อุปสรรค และความนาสนใจในการเขา 
ไปประกอบธุรกิจในป 2556 ตลอดจน 
รวบรวมขอมูลจาก IMD World 
Competitiveness Report พบวา 
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 49 สำหรับ 
ประเทศที่มีความตองการพื้นฐานดีที่
สุด (Basic requirements) อันดับที่ 
40 สำหรับประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ทางธุรกิจดีท่ีสุด (Efficiency enhanc-
ers) และอันดับที่ 52 สำหรับประเทศ 
ที ่มีนวัตกรรมและความซับซอนของ 
การดำเนินธุรกิจดีที่สุด (Innovation 
and sophistication factors) ซึ่ง 
ถือวา อยูในระดับปานกลางถึงคอนขาง 
ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน

3) การว ิ เคราะห โอกาสและ 
อุปสรรคของผู ประกอบการธุรกิจ 
บริการขนสงและโลจิสติกสไทยจาก

การจัดทำเขตการคาเสรี
จากการวิเคราะหขอมูลแสดงให

เห็นถึงระดับความพรอมโดยรวมของ
แต ละสาขาย อยบร ิการขนส งและ 
โลจิสติกส จำนวน 7 กลุม ดังนี้

3.1) กลุมขนสง
3.2) กลุมคลังสินคาและกระจาย 

สินคา
3.3) กลุมสงพัสดุและเอกสาร
3.4) กลุมบรรจุหีบหอสินคา
3.5) กลุมพิธีการศุลกากร
3.6) กลุมบริการระบบสารสนเทศ 

สำหรับโลจิสติกส
3.7) กลุมตัวแทนรับจัดการขนสง

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห 
ของแตละกลุมสาขายอยบริการขนสง
และโลจิสติกสดังกลาว จะขออธิบาย 
ในตอนตอไป
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นับจากวันนี้อีกไมกี่เดือน 
ประเทศไทยกำลังเขาสู  
ปร ะ ช า คม เ ศ รษ ฐก ิ จ 

อาเซียน (Asean Economics Com-
munity – AEC) อยางเต็มตัว แตส่ิงหน่ึง 
ท่ีผูประกอบการไทยจำเปนตองเตรียมตัว 
กอนเขาสู AEC คือการทำความเขาใจ 
เกี่ยวกับกรอบความตกลงของ AEC 
และลูทางการคาการลงทุนกับประเทศ 
ในกลุมอาเซียน ซึ่งถาผูประกอบการ 
ไทยสามารถทำความเขาใจรายละเอียด 
ในทั้ง 2 สวนนี้ไดอยางชัดเจน จะสง 
ผลใหผ ู ประกอบการไทยกาวเข าส ู  
AEC ไดอยางเข็มแข็ง ดังนั้นจึงจำเปน 
อยางยิ ่งที ่จะตองติดตามถึงความรู  
ความเขาใจของผูประกอบการไทยวา
ขณะนี้มีความเขาใจในการเขาสู AEC 
มานอยเพียงใด เพ่ือใหสามารถวางแผน 
หรือเตรียมความพรอมในการเขาสู  
AEC ไดถูกตอง และตรงกับสถานการณ 
ในปจจุบัน ศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคา เห็น 
ถึงความสำคัญของประเด็นดังกลาว 
จึงไดติดตามประเมินความเขาใจของ
ผูประกอบการไทยในการเขาสู AEC 
ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเข้าใจของ 
ผู้ประกอบการไทย 
ในการเข้าสู่ AEC

ผลการประเมินความเขาใจของ 
ผูประกอบการไทยในการเขาสู AEC 
พบวา ผูประกอบการไทยสวนใหญ 
ตอบวามีความรู ความเขาใจในการ 
เขาสู AEC โดยผูประกอบการขนาด 

SMEs 87.6% และผูประกอบการ 
ขนาดใหญ 98.3% ตอบวามีความรู 
ความเขาใจในการเขาสู AEC  อยางไร 
ก็ตามยังมีผูประกอบการไทยในระดับ 
SMEs อีกรอยละ12.4 และผูประกอบการ 
ขนาดใหญอีกรอยละ 1.7 ที่ไมเขาใจ 
รายละเอียดในการเขาสู AEC ดังภาพ 
ที่ 1

จากผลการประเมินความเขาใจ ใน 

การเขาสู AEC ในขางตนแมผูประกอบการ 
สวนใหญจะตอบวามีความเขาใจ แต 
จากผลการประเมินพบวาผูประกอบการ 
สวนใหญม ีความเขาใจในการเขาส ู  
AEC เฉพาะขอมูลพื้นฐานตางๆ เชน 
ทราบวามีการเปดเสรีสินคา บริการ 
แรงงาน และ การลงทุน แตไมทราบ 
รายละเอียดในเชิงลึก รวมถึงขอมูล 

การทำธุรกิจกับประเทศในกลุมอาเซียน 
ซึ่งการขาดขอมูลเหลานี้อาจสงผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของสินคา 
ไทยในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในผูประกอบการ SMEs ท่ีมีความเขาใจ 
AEC เฉพาะขอมูลพ้ืนฐานสูงถึง 92.2% 
และผู ประกอบการขนาดใหญสูงถึง 
72.7% อยางไรก็ตามยังมีผูประกอบการ 
ไทยบางสวนที่มีความเขาใจในการเขา

น
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โค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ AEC
ผู้ประกอบการไทยเข้าใจ AEC แค่ไหน

ผลการประเมินความเข้าใจของผู้ประกอบการไทย 
ในการเข้าสู ่ AEC พบว่า ผู้ประกอบการไทย 
ส่วนใหญ่ตอบว่ามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู ่
AEC โดยผู้ประกอบการขนาด SMEs 87.6% 
และผู้ประกอบการขนาดใหญ ่ 98.3% 
ตอบว่ามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู ่ AEC  
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สู AEC อยางชัดเจนหรือมีความเขาใจ 
ในขอมูลเชิงลึก เชน ทราบรายละเอียด 
และเงื่อนไขตางๆ ในกรอบความตกลง 
เปดเสรีสินคา บริการ แรงงานและ 
การลงทุน อัตราภาษี กฎวาดวยแหลง 
กำเนินสินคา มาตรการไมใชภาษี พิธีการ 
ศุลกากรในอาเซียนการใชมาตรฐาน 
สินคารวม ขอมูลคูคาและคูแขงใน 
อาเซียน ความตองการสินคาของคน 
ในอาเซียนรายละเอียดกฎหมายการคา 
การลงทุน เมืองท่ีควรทำธุรกิจ เสนทาง 
ขนสงสินคา และตนทุนการทำธุรกิจ 
ในประเทศตางๆ ในอาเซียน โดย 
ผูประกอบการ SMEs ที่เขาใจ AEC 
ในขอมูลเชิงลึกเพียง 7.8% สวน 
ผูประกอบการขนาดใหญที่เขาใจขอมูล 
เชิงลึกมี 27.3% ดังภาพที่ 2

สวนธุรกิจที่มีสัดสวนผูประกอบ
การที่มีความเขาใจในการเขาสู AEC 
ในขอมูลเชิงลึกมากกวาธุรกิจอื่นๆคือ 
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจขนสง ธุรกิจ 
สุขภาพ และธุรกิจการศึกษา สวน 

ธุรกิจที ่ผ ู ประกอบการยังขาดความ 
เขาใจในการเขาสู AEC เชน ธุรกิจ 

เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และ 
การประมง  ที่มีผูเขาใจ AEC ในเชิงลึก 
ไมถึง 10% นอกจากนี้ถาพิจารณา 
ถึงประเด็นที ่ผู ประกอบการไทยสวน 
ใหญยังขาดความรูความเขาใจในขอมูล 
เชิงลึกไดแก

- มาตรการที่ไมใชภาษี
- กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา
- พิธีการศุลกากร

- มาตรฐานสินคารวมในอาเซียน
- การเปดเสรีการคาสินคา

- กฎหมายการคาการลงทุนใน 
อาเซียน

- ขอมูลคู คาหรือผู ร วมทุนใน 
อาเซียน

- ขอมูลคูแขงในอาเซียน
- คว ามต  อ ง ก า รส ิ น ค  า ใ น 

อาเซียน
- ต  น ท ุ น ก า ร ท ำ ธ ุ ร ก ิ จ ใ น 

อาเซียน ฯลฯ

ส่วนธุรกิจที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการที่มี 
ความเข้าใจในการเข้าสู่ AEC ในข้อมูลเชิงลึก 
มากกว่าธุรกิจอื่นๆคือ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจขนส่ง 
ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจการศึกษา ส่วนธุรกิจที่ 
ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการเข้าสู่ 
AEC เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว ์
และการประมง
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2) สาเหตุที่ 
ผู้ประกอบการไทย 
ยังไม่เข้าใจ AEC 
หรือยังไม่สามารถ 
เข้าใจข้อมูล AEC 
ในเชิงลึก

สำหรับสาเหตุที ่ผู ประกอบการ 
ไทยยังไมเขาใจ AEC หรือยังไมสามารถ 
เขาใจขอมูล AEC ในเชิงลึกมาจาก 
สาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุสำคัญ 
เชน

- ไ ม  ม ี เ ว ล า ใ น ก า ร ศ ึ ก ษ า 
รายละเอียดในเชิงลึก 

- การประชาสัมพันธเกี ่ยวกับ 
AEC ในปจจุบันยังไมชัดเจน และ 
ไมมีรายละเอียดเชิงลึก เชน โอกาส 
อุปสรรค การปรับตัว การทำธุรกิจ 
ในอาเซียน และกฎหมายกฎระเบียบ 
ในแตละประเทศ

-  ชองทางประชาสัมพันธนอย 
ไมทั่วถึงโดยเฉพาะกับธุรกิจ SMEs 

- ผู ประกอบการตองติดตาม 

ศึกษาขอมูลเองจึงจะเขาใจ 
- ขอมูลก็ม ีรายละเอียดมาก 

จึงไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด 
- เอกสารที่เผยแพรเขาใจยาก 

และเปนเชิงวิชาการมากเกินไป 
- ผู ประกอบการขนาดเล็กไม 

สามารถเขาถึงขอมูล การอบรม และ 
การสัมมนาจากหนวยงานราชการ 

3) ข้อเสนอแนะ
อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมี 

เวลาอีกเล็กนอยในการเรงใหขอมูล 
และเสริมสรางความเขาใจเกี ่ยวกับ 
การเขาสู AEC ใหแกผูประกอบการ 
โดยควรดำเนินการในประเด็นตางๆ 
ดังนี้

1. จัดอบรมหรือนำเสนอความรู 
เกี่ยวกับ AEC ในเชิงลึก เปนรูปธรรม 
และสามารถเขารวมไดงาย โดยมี 
รายละเอียดที ่ช ัดเจนในธุรกิจแตละ 
ประเภท กฎระเบียบการคาการลงทุน 
ในแตละประเทศ ความไดเปรียบ 

เสียเปรียบจากการเขาสู AEC รวมทั้ง 
มีกรณีศึกษาตางๆ ที่สามารถนำไป 
ประยุกตใชไดจริง

2. เพิ่มการประชาสัมพันธและ 
ชองทางประชาสัมพันธที ่หลากหลาย
มากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs เนื่องจาก 
ถาผู ประกอบการไมติดตามเองจะไม 
สามารถเขาใจ

3. จัดทำเอกสารหรือสื่อตางๆ ที่ 
เขาใจงายและไมเปนวิชาการมากเกิน
ไปแจกผูประกอบการ เชน ใบปลิว 
หรือคูมือ โดยเนนขอมูลเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบการคาการลงทุน อัตราภาษี 
ในแตละประเทศ ขอดี ขอเสีย และ 
ขอแนะนำตางๆในการเขาสู AEC

4. กระตุนใหผูประกอบการเห็น 
ความสำคัญของการเขาสู AEC มากข้ึน 

5. จัดตั้งหนวยงานใหคำปรึกษา 
และความรูสำหรับผูที่ไมเขาใจ AEC 
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
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มูลนิธ ิส ิร ิว ัฒนภักด ี ร วมสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มูลนิธิหอการคาไทย 
และพันธมิตรจัดโครงการ “แคมปผูประกอบการ 
รุนเล็ก...เด็กหัวการคา” เพ่ือเปดประสบการณ 
ดานการเปนเจาของธุรกิจใหกับเยาวชน 
รุ นใหม ดวยการวางรากฐานใหเกิดการ 
พัฒนาเพื่อเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพ 
ตอไป พรอมมอบทุนการศึกษาและทริป 
เดินทางทัศนศึกษาตางประเทศ รวมมูลคา 
กวา 13 ลานบาท

“แคมปผูประกอบการรุนเล็ก...เด็กหัว 
การคา” เปนโครงการ ท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ สงคลิปวีดิโอ 
แนะนำตัว พรอมแผนธุรกิจในฝน ความยาว 5 
นาที เข ามาใหคณะกรรมการไดต ัดสิน 
เพื่อคัดเพียง 120 คน เขารวมแคมปพัฒนา 
ความรูและประสบการณ พรอมรวม Work 
Shop สรางแผนธุรกิจในแบบของตัวเอง 
รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ซึ่ง คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู อำนวยการใหญ บริษัท ไทย 
เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิ 
สิริว ัฒนภักดี ผู สนับสนุนโครงการ ก็ได 
มาร วมแบ งป นประสบการณในการทำ 

ธุรกิจใหกับนองๆ อยางเปนกันเอง
โดยบรรยากาศตลอดระยะ เวลา3 

วันของแคมปเต็มไปดวย ความครึกครื ้น 
และสนุกสนาน จากการรวมตัวของนองๆ 
ระดับชั้น มัธยมปที่ 5 และ 6 ทั่วประเทศ ที่ 
ไดร ับคัดเลือกจากคณะกรรมการ มาทำ 
ความรูจัก แลกเปลี่ยนความรูและเปาหมายใน 
การเป นผ ู  ประกอบการก ันในเบ ื ้ องต น 
โดยไดรับคำแนะนำจากรุนพ่ีนักธุรกิจท่ีประสบ 
ความสำเร็จ อาทิ คุณอิทธิพัทธ พีระเดชาพันธ 
(ตอบ) เจาของ ธุรกิจเถาแกนอย คุณนิธิศ 
จำนงคอาชา เจาของธุรกิจกาแฟ Chai Thai 
Coffee และแขกพิเศษคนสำคัญ “เทพ 
โพธิ ์งาม” หรือ “ปาเทพ” นักแสดงตลก 
อาวุโสชื่อดัง ที่มาแชรประสบการณการทำ 
ธุรกิจ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและลมเหลว 
ใหนองๆ ไดศึกษาและเขาใจ ถึงธรรมชาติใน 
การประกอบธุรกิจอยางรอบดาน

จากนั้นนองๆ ไดนำความรู ทักษะและ 
หลักการตางๆ ไปปรับใชในการวางแผน 
ธุรกิจเพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
โดยนองๆ ทุกกลุมตั ้งใจวางแผนกันชนิดที่ 
เรียกไดวา เจาะลึกถึงระดับรายได กำไร 
จุดคุ มทุน นอกจากนั ้นย ังม ีการศึกษา 
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดอยางไมแพ 

มืออาชีพกันเลยทีเดียว ผลการแขงขัน 
ปรากฎวา แผนธุรกิจรานอาหารแนวใหม 
เจาะกลุมวัยรุนของกลุม “Casino Restau-
rant” สามารถควารางวัลชนะเลิศไปครอง 
ไดสำเร็จ รับรางวัลทุนการศึกษา 400,000 
บาท พรอมทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต 
สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 ทีม 
Healthy 2 Bill ion ร ับท ุนการศ ึกษา 
160,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม 
Cos play Studio รับทุนการศึกษา 80,000 
บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม 
Partner Life รับทุนการศึกษา 40,000 บาท

เรียกไดวาเปนอีกหนึ ่งโครงการที ่เปด 
โอกาสใหเยาวชนไดลองเรียนรู ดวยตนเอง 
จากการปฏิบัติในสถานการณเสมือนจริง ฝก 
ความสามารถและพ ัฒนาศ ักยภาพของ 
ตนเองเพื ่อใหเตรียมพรอมสู อนาคต และ 
ความร ู  ในก ิจกรรมในคร ั ้งน ี ้ เป นความร ู  
นอกหองเร ียนที ่อาศัยประสบการณจาก 
นักธุรกิจชั้นนำแนวหนาของไทยมาบอกเลา 
เรื่องราวเพื่อเปนแนวทางสูความสำเร็จของ 
นองๆ ใน โครงการ “แคมปผูประกอบการ 
รุนเล็ก...เด็กหัวการคา” ที่จะกาวไปสูความ 
สำเร็จอยางสูงสุดในอนาคตตอไป

“มูลนิธิสิริวัฒนภักดี” สนับสนุน
“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
ผุดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...
เด็กหัวการค้า” เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ต่อยอดความคิดให้เยาวชน



เทียนฝู ... อยูหนใด ใน 
ชวงปลายป 2557 มีขาว 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

สำค ัญของจ ีนต ีพ ิมพ ออกมาผ าน 
สื่อมวลชนจีน อาทิ การอนุมัติการ 
จัดตั้งเขตเสรีทางการคา (Free Trade 
Zone) ใหม 3 แหงในเทียนจิน (Tianjin) 
ฝูเจ้ียน (Fujian) และกวางตุง (Guangdong) 
เพิ่มเติมจากนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) 
ท่ีจัดต้ังไปกวา 1 ปกอนหนาน้ัน ขณะเดียวกัน 
ผูอานหลายคนมีขอสังเกตวา เขตเสรี 
ทางการคาทั้ง 4 ดังกลาวลวนอยูใน 
ดานซีกตะวันออกของจีน และอาจ 
สงสัยวา ในพื้นที่ดานซีกตะวันตกของ 
จีนที่รัฐบาลประกาศเปนนโยบายการ
พัฒนาสำคัญน้ัน มีการจัดต้ังเขตพัฒนา 
ในลักษณะที่คลายคลึงกันอยูบางหรือ
ไม ซึ่งพอไปสืบคนเพิ่มเติมก็พบวา 
กอนหนานั้นไมนาน รัฐบาลจีนไดให 
ความเห็นชอบในการจัดตั้งเขตพัฒนา
แหงใหมในมณฑลเสฉวน (Sichuan) 
โดยตั้งชื่อวา “เขตเมืองใหมเทียนฝู” 
(Tianfu New Area) ซึ่งตั้งอยูบริเวณ 
จุดตัดของเสนทางเศรษฐกิจสายไหม 
(Silk Road Economic Belt) และ 
เขตเศรษฐกิจล ุ มแม น ้ำแยงซ ีเก ียง 
(Yangtze River Economic Zone) 

อันนับเปนสองยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีสำคัญของจีนในยุคปจจุบัน 

เขตเมืองใหมเทียนฝู ไดร ับการ 
อนุมัติจากคณะมนตรีแหงรัฐ (State 
Council) ซ่ึงเปนเสมือนคณะรัฐมนตรี 
จีน ใหยกระดับพ้ืนท่ีการพัฒนาสู “ระดับ 
ชาติ” เปนอันดับที่ 11 เมื่อตนเดือน 
ตุลาคม 2557 โดยมุงหวังที่จะใหเขต 
เมืองใหมแหงนี ้เปนแนวทางใหมใน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสำคัญของ 
รัฐบาลจีน อันไดแก การพัฒนาพื้นที่ 
ดานซีกตะวันตกของจีนใหเปนรูปธรรม 
การขยายการเต ิบโตทางเศรษฐกิจ 
ของพื้นที่ตอนใน และการผลักดันการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

อันท่ีจริง เขตดังกลาวไดถูกกอต้ัง 
ข้ึนเม่ือป 2553 และเปดอยางเปนทางการ 
เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ภายใตการ 
บริหารจัดการระดับมณฑล โดยควบ 
รวมพื้นที่ของ 37 ตำบล/หมูบานใน 3 
เมืองไดแก เมืองจื่อหยาง (Ziyang) 
เมืองเหมยซาน (Meishan) และนคร 
เฉิงตู (Chengdu) ครอบคลุมพื้นที่ 
ขนาด 1,578 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิด 
เปนราวรอยละ 82 ของพื้นที่ดังกลาว 
เปนพื ้นที ่ด านซีกตะวันออกเฉียงใต 

ของนครเฉิงตู 
การพัฒนาเมืองใหมเทียนฝู ... 

หวือหวา นาสนใจ ในภาพรวมของ 
แผนการพัฒนา การกอสรางโครงการ 
คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในป 2560 
โดยในระหวางป 2554-2558 (ระยะส้ัน) 
จะผนวกพ้ืนท่ีขนาด 160 ตารางกิโลเมตร 
ของพื ้นที ่สำหรับการกอสรางชุมชน 
เมือง ครอบคลุมถึงเขตพัฒนาระดับ 
ชาติที่มีอยูเดิม 2 แหงไดแก เขต 
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับ
สูงเฉิงตู (Chengdu High-Tech 
Industrial Development Zone) 
ซึ่งเริ่มกอสรางนับแตป 2531 และ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
เฉิงตู (Chengdu Economic and 
Technological Development Zone) 
ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาสิ ่ง 
อำนวยความสะดวก อุตสาหกรรม 
ไฮเทค อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม 
และอุตสาหกรรมบริการระดับสูง อาทิ 
เขตทะเลสาบหลงฉวน (Longquan) - 
ซานฉา (Sancha) - ภูเขาหลงฉวน หรือ 
มีช่ือเรียกวา “สองทะเลสาบและหน่ึง 
ภูเขา” ซึ่งออกแบบเปนพื้นที่ดานการ 

ท

สิงคโปร์ร่วมมือจีน
พัฒนาเขตเมืองใหม่เทียนฝู่ในเสฉวน
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ทองเที่ยวและวัฒนธรรม 
สวนนวัตกรรมระดับสูงสิงคโปร 

-เสฉวน (Singapore-Sichuan High 
-Tech Innovation Park) ซึ่งจัดตั้ง 
ขึ้นในนครเฉิงตูโดยการรวมมือพัฒนา
ของรัฐบาลสิงคโปรและมณฑลเสฉวน 
ก็เปนอีกสวนหนึ่งของเขตเมืองใหมนี้ 
ซึ่งชวยนำเอาอุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
และธรรมชาติเข ามาผสมผสานเขา 
ดวยกันอยางลงตัว ท้ังน้ี สวนนวัตกรรม 
แหงนี้มีขนาด 10.34 ตารางกิโลเมตร 
โดยมุงเนนการรองรับอุตสาหกรรมไอท ี
ยาปฏิชีวนะ บริการท่ีกระจายสูภายนอก 
ส่ือดิจิตัลใหม เคร่ืองมือวัดความเท่ียงตรง 
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม การเงิน 
และการฝกอบรม นอกจากนี้ ยังคาด 
วาเขตใหมนี้จะเปนที่อยูอาศัยรูปแบบ
ใหมของประชากรราว 120,000 คน 
ดึงดูดการลงทุนเขามาในพื ้นที ่รวม 
100,000 ลานหยวนในระหวางป 2555 
-2563

นายฉุย เวย (Cui Wei) ซีอีโอ 
ของบริษัท ชิโน-สิงคโปร (เฉิงตู) 
การพัฒนาสวนนวัตกรรม จำกัด (Sino 
-Singapore (Chengdu) Innova-
tion Park Development Co., Ltd.) 
ซึ ่งร ับผิดชอบโดยรวมเกี ่ยวกับการ 
กอสรางและการตลาดสวนนวัตกรรมฯ 
ดังกลาว กลาววา “ความสะดวก 
สบายของผูพักอาศัยถูก จัดใหมีความ 
สำคัญอันดับแรกในการวางแผนสวน 
แหงน้ี ... ผูคนไมตองขับรถหากสามารถ 
ออกแบบพื้นที่ใหอยูในระยะที่เดินได 
เชน คนเหลานี้สามารถจอดรถไวใน 
ที่จอดรถใตดินและเดินไปชื่นชมพื้นที่
สีเขียวที ่อยู ดานนอกของที ่พักอาศัย 
ของตนเองหลังอาหารค่ำได นอกจากน้ี 
สวนนวัตกรรมฯ แหงนี้ยังถูกวางแผน 

ใหเปนชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
คณะผูออกแบบเมืองใหมฯ คาดหวัง 
วา สวนนวัตกรรมฯ จะเปนกลไกที่ 
ชวยเรงการพัฒนานครเฉิงตูไปสูเมือง
ใหญระดับนานาชาติที ่ทันสมัยและดี 
ตอสิ่งแวดลอม อันจะเปนประโยชน 
ตอการเงิน การคา และการอยูอาศัย 
อยางแทจริง

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง
มากมายไดถูกนำเสนอสูสวนนวัตกรรม 
แหงนี้ และสำนักงานของบริษัทฯ ใน 
นครซานฟรานซิสโก (San Francisco) 
ก็กำลังเชิญชวนบริษัทดานไอทีและ 
ธุรกิจยาปฏิชีวนะชั้นนำที่มีสำนักงาน
ใหญในสหรัฐฯ เขาไปลงทุนในเขต 
เมืองใหมแหงน้ี ขณะท่ีสวนซอฟทแวร 
เทียนฝู (Tianfu Software Park) ซึ่ง 
เปดอยางเปนทางการนับแตป 2548 
ในใจกลางดานตอนใตของเขตเทคโนโลยี 
ระดับสูงเฉิงตู (Chengdu Hi-tech 
Zone) และเปนสวนซอฟทแวรที่ใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบันดวยขนาดพื้น
ที่ 2.2 ลานตารางเมตร ก็ไดดึงดูด 
กิจการในอุตสาหกรรมดานไอทีราว 
400 รายเขามาลงทุนในพื้นที่แลว ใน 
จำนวนนี้ มี 33 รายที่เปนกิจการ 
ในรายชื่อกิจการขนาดใหญในฟอรจูน 
500 (Fortune 500) อาทิ ไอบีเอ็ม 
(IBM Corp.) ฟลิปส (Philips NV) 
ซีเมนส (Siemens AG) เอสเอพี 
(SAP) เอ็นอีซี (NEC), เจเนอรัล 
อีเล็กทริก (GE) อีริคสัน (Ericsson) 
ดีเอชแอล (DHL) เทนเซนท (Tencent) 
และหวาเหวย (Huawei Technolo-
gies Co., Ltd.)

ขณะเด ียวก ัน เขตหลงฉวนยี ่ 
(Longquanyi) ซึ่งถูกออกแบบเพื่อ 
รองร ับอ ุตสาหกรรมการผล ิตท ี ่ม ี 

เทคโนโลยีที่ล้ำยุค ก็สามารถดึงดูด 
การลงทุนไดมาก จนนับวาเปนฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมยานยนตที่สำคัญ 
แหงหนึ่งของจีนในปจจุบัน โดยมีเอฟ 
เอดับบลิว-โวลคสวาเกน (FAW-Volks 
wagen) เอฟเอดับบลิว โตโยตา (FAW 
Toyota) วอลโว (Volvo) และจีลี่ 
(Zhejiang Geely Holding Group 
Co., Ltd.) เขาไปลงทุนเรียบรอยแลว

นอกจากนี้ ยังมีอภิมหาโปรเจ็ค 
ในเขตเมืองใหม ไดแก โครงการจัดตั้ง 
ศูนยศิลปะรวมสมัยแหงเฉิงตู และ 
ศูนยกลางศตวรรษใหมโลกแหงนคร 
เฉิงตู (Chengdu New Century 
Global Center) ซึ่งนับเปนอาคาร 
อิสระที ่ใหญที ่ส ุดในโลกที ่ออกแบบ 
ภายใตแนวคิด “นกนางแอนเริงลม 
ปลาวาฬลอยคอ และคล่ืนทะเล” โดย 
สถาปนิกชั ้นนำระดับโลกนามซาฮา 
ฮาดิด (Zaha Hadid) ภายในมีสิ่ง 
อำนวยความสะดวกครบครัน เชน 
หางสรรพสินคา ทะเลจำลอง และ 
โรงแรมหาดาวอยาง InterConti-
nental Global Center ที่มีขนาด 
990 หองหรูพรอมรองรับการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและอุปสงคอยางรวดเร็ว 
ของพื้นที่ในแถบนี้ในอนาคต

ในการพัฒนาระยะกลาง (ระหวาง 
ป 2559-2563) ที่ดินขนาด 150 
ตารางกิโลเมตรจะไดร ับการพัฒนา 
เพิ่มเติม ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให 
บรรลุเปาหมายการพลิกฟนอุตสาหกรรม 
ของนครเฉิงตู ขณะที่ในการพัฒนา 
ระยะยาว (ระหวางป 2564-2573) 
ที่ดินอีก 150 ตารางเมตรจะถูก 
ควบรวมเพื่อการกอสรางชุมชนเมือง
นานาชาติที่ทันสมัยสำหรับการรองรับ 
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การขยายตัวดานท่ีพักอาศัย อุตสาหกรรม 
การผลิต และภาคธุรกิจ

เมืองใหม ... ตนแบบชุมชน 
เมืองในอนาคต อยางไรก็ดี ผูบริหาร 
เขตเมืองใหมแหงนี ้ก็ไมตองการลอก 
คำตอบแบบผิด ๆ กลาวคือ แมวา 
ในดานหนึ่ง เขตเมืองใหมเทียนฝูจะ 
พยายามเรียนรูจากแนวทางและความ 
สำเร็จในการพัฒนาเขตเมืองใหมที ่ 
ผานมาของจีน อาทิ เขตผูตง (Pudong) 
ในนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) และเขต 
เหลียงเจียง (Liangjiang) ในนครฉงช่ิง 
(Chongqing) แตในอีกดานหนึ่ง เขต 
เมืองใหมแหงนี้ก็สรางจุดเดนที่แตกตาง 
โดยพยายามแกไขปญหาหลักที ่เมือง 
ใหญท่ัวโลกตางประสบมา อาทิ ปญหา 
การจราจร และปญหามลพิษ

นายหลิว หลี่หมิน (Liu Limin) 
เจาหนาที่ดานการวางแผน กลาววา 

“แตกตางจากเขตใหม 10 แหง 
กอนหนาน ี ้ พวกเราตระหนักด ีว า 

พวกเราตองการสรางสมดุลระหวาง 
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมและการ
ยกระดับสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย 

ของประชาชน ... เขตเมืองใหมเทียนฝู 
จึงไดรับเอาแบบจำลองการพัฒนาใหม 

ด านช ุมชนเม ืองเพ ื ่อพยายามและ 
หลีกเลี่ยงปญหาของสังคมเมืองที่เคย
มี” เพราะเขตพัฒนาที่ผานมามักเต็ม 

รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเขต 

พัฒนาแห่งใหม่ในมณฑลเสฉวน (Sichuan) 

โดยตั้งชื่อว่า “เขตเมืองใหม่เทียนฝู่” (Tianfu 

New Area) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของ 

เส้นทาง เศรษฐกิจสายไหม (Silk Road Eco-

nomic Belt) และเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำ 

แยงซีเกียง (Yangtze River Economic 

Zone) อันนับเป็นสองยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในยุคปัจจุบัน
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ไปดวยอาคารที ่ม ีสถาปตยกรรมที ่ 
สวยงามและนาสนใจ แตกลับเต็ม 
ไปด วยป ญหาการจราจรท ี ่ต ิดข ัด 
มลพิษ และการขาดแคลนที่พักอาศัย 

เขตเมืองใหมดังกลาวประกอบ 
ดวย 35 หนวยเมืองที่พรอมสรรพใน 
แหงเดียว โดยแตละหนวยเมืองจะมี 
ขนาด ระหวาง 20-30 ตารางกิโลเมตร 
เพื ่อแบงเบาและกระจายการรองรับ 
ประชากรราว 250,000 คนในแตละ 
แหงไว ซึ่งเทากับวาเมืองใหมเทียนฝู 
จะมีประชากรโดยรวมอยูราว 6-8 
ลานคน ขณะเดียวกัน แตละเมืองยอย 
จึงเปนเสมือนชุมชนขนาดเล็กที ่มีทั ้ง 
สำนักงานใหญของกิจการ สิ่งอำนวย 
ความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนา 
โรงงานผลิต และผูใหบริการงานที่ 

กระจายสูภายนอก รวมถึงหางสรรพสินคา 
โรงภาพยนตร และรานอาหาร นอกจากน้ี 
ยังดึงเอาสถาบันดานบริการชั ้นนำ 
ไมวาจะเปนโรงเรียน โรงพยาบาล และ 
อาคารพาณิชย รวมท้ังศูนยแสดงสินคา 
และการประชุมนานาชาติ ศูนยกลาง 
ทางการเงิน และโรงแรมหรูจากท่ัวโลก 
มาใหบริการในพื้นที่

เขตเมืองใหมเทียนฝูกำลังไดรับ
ความสนใจเพิ ่มมากขึ ้นจากนักลงทุน 
ของหลายประเทศทั่วโลก แมกระทั่ง 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่เศรษฐกิจ 
ยังไมสอเคาวาจะฟนตัวในเร็ววัน ก็ยัง 
ใหความสำคัญกับการพัฒนาเมืองใหม 
ในครั้งนี้เปนอยางมาก และจับตามอง 
การพัฒนาเขตเมืองใหมแหงนี ้อยาง 
ใกล ช ิด โดยวางแผนจะนำคณะผ ู  

ประกอบการของกิจการที ่เหมาะสม 
เขามาลงทุนในพื้นที่ในอนาคต 

ขณะเดียวกัน ภายใตแนวคิด “เดิน 
ขามลำธาร โดยใชเทาสัมผัสหิน” ของ 
จีน หากการออกแบบของเขตเมืองใหม 
เทียนฝู โดยความรวมมือระหวางจีน 
และสิงคโปรนี ้มีความเหมาะสมและ 
สามารถลดหรือแกไขปญหาและขอ 
จำกัดที่เมืองใหญอื่น ๆ ของจีนตาง 
ประสบอยูได เขตเมืองใหมเทียนฝูก็ 
อาจจะกลายเป นต นแบบของการ 
พัฒนาเมืองใหมของจีนเพื ่อรองรับ 
ประชากรชาวจีนราว 1,000 ลานคนที่ 
จะหลั ่งไหลเขามาอาศัยในเมืองใหญ 
นับรอยเมืองของจีนในอนาคต
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ประสบความสำเร็จในการสรางสังคม
ดิจิทัล คือ 

การพัฒนาระบบโครง
สร้างพื้นฐานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี
การสงขอมูลความเร็วสูงผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ต (Broadbands) ซึ่งถือ 
เปนนโยบายหลักที่เกาหลีใตใหความ
สำคัญเปนอันดับแรกเพื่อมุงสูการเปน
ประเทศที่เปน Ubiquitous Society 
หรือ สังคมที่ผูคนสามารถเชื่อมโยง 
ติดตอกันผานเครือขายตางๆ ไดใน 
ทุกท่ีทุกเวลา ท้ังน้ี ในชวงกวาทศวรรษ 
ที ่ผ านมาเกาหลีใต ได ออกนโยบาย 
สนับสนุนการเปน Digital Economy 
อยางตอเนื่อง อาทิ Cyber Korea 21 
(ประกาศใชในป 2542) e-Korea 
vision 2006 (2545) u-Korea 
(2549) และ Giga Korea (2556) ซึ่ง 
ลวนเปนนโยบายที่มุ งลงทุนดานการ 
สรางและยกระดับโครงสรางพื ้นฐาน 
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ลาสุด 
อยูระหวางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
รวมกับคณะกรรมาธิการยุโรป

การให้ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแก่ 
ประชากรทุกกลุ่ม 

เปนนโยบายสำคัญอีกนโยบาย 
หนึ ่งท ี ่ดำเน ินการควบคู  ไปก ับการ 
พัฒนาโครงสร างพ ื ้นฐานด านสาร 
สนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัด 
ตั้งหนวยงาน Korea Education and 
Research Information Service 
(KERIS) เพื่อ ทำหนาที่สงเสริมและ 
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบการศึกษา อาทิ โครงการ u-Learning 
ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
สำหรับโลกอนาคต โครงการ e-learning 
เชน หนังสือเรียนดิจิทัล (Digital 
Textbook) ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู 
ผานทางคอมพิวเตอร Notebook 
Tablet และ Smartphone เครือขาย 
หองสมุดดิจิทัล (Digital Library) ซึ่ง 
สนับสนุนการเรียนการสอน และเปน 
แหลงขอมูลเพื่อการอานและการศึกษา 
ในดานตางๆ นอกจากนี ้ ยังจัดอบรม 
ใหความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
กับกลุมคนทำงาน ผูสูงอายุ และแมบาน 
รวมถึงกลุมผูมีรายไดนอย เพื่อผลักดัน 

Digital Economy เปน 
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที ่อาศ ัยเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technol-
ogy : ICT) เปนพื้นฐานในการขับ 
เคลื่อนกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ 
ซึ ่งจะมีส วนชวยเพิ ่มประสิทธ ิภาพ 
และสรางมูลคาเพิ ่มใหก ับประเทศ 
ทั้งนี้ คงไมอาจปฏิเสธไดวา “เกาหลี 
ใต” เปนประเทศหนึ่งที่ฟนตัวไดอยาง 
มั่นคงหลังประสบวิกฤตตมยำกุงในป 
2540 ดวยการใชนโยบายมุงสนับสนุน 
Digital Economy อยางจริงจังและ 
ตอเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ จากวันน้ันจนถึงวันน้ี เกาหลีใต 
กลายเปนผูนำทางเทคโนโลยีอันดับตนๆ 
ของโลก เปนประเทศที่มีอินเทอรเน็ต 
ความเร็วสูงที่สุดในโลก มีประชากร 
ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตมากที่สุดในโลก 
มีสัดสวนของอุตสาหกรรม ICT ตอ 
GDP เพิ่มขึ้นจากเพียงรอยละ 6 ในป 
2544 เปนรอยละ 12.3 ในป 2555 
และมีปริมาณสงออกสินคา ICT สูงถึง 
รอยละ 33 ของมูลคาสงออกรวมในป 
2557

ป จจ ัยหล ักท ี ่ทำให  เกาหล ี ใต  

D

เกาหลีใต้…..
ต้นแบบความสำเร็จของ Digital Economy
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ใหชาวเกาหลีใตทุกคนสามารถเขาถึง 
เทคโนโลยีและขาวสารไดอยางรวดเร็ว 
คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ ่งมีสวนชวยกระตุ นการเติบโตของ 
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ

การออกมาตรการ 
สนับสนุนธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

เชน การผอนคลายและปรับปรุง 
กฎระเบียบ การสงเสริมใหมีการแขงขัน 
โดยเสรี และการสนับสนุนเงินทุนแก 
ผูประกอบการและ ผูใหบริการใน 
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร ผลของมาตรการดังกลาวมี 
สวนทำใหอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลี
ใตเติบโตอยางมาก โดยเฉพาะกลุม 
ฮารดแวร เชน เซมิคอนดักเตอร หนาจอ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Smartphone 
และ Tablet ซึ่งปจจุบันกลายเปน 
สินคาสงออกสำคัญของเกาหลีใตและ
ติดอันดับตนๆ ของโลก รวมถึงกลุม 
ซอฟตแวร เชน Mobile Applica-
tions และ Cloud Computing 
ซึ่งมีแนวโนมเติบโตสูงตามกระแสความ 
ตองการในตลาดโลก นอกจากนี้ การ 
ที่รัฐบาลเกาหลีใตมีนโยบายที่ชัดเจน 
ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในภาครัฐ  (e-Government) 
อาทิ การชำระภาษีออนไลน ยังเปน 
อีกกลยุทธหนึ ่งในการดึงภาคเอกชน 
ใหเขามารวมกับภาครัฐในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ 
บริการมากขึ้น 

ท้ังน้ี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร การสนับสนุนประชากร ทุก 
กลุมใหมีความรู และการออกมาตรการ 

สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ลวนเปนรากฐาน 
สำคัญที ่ผลักดันใหเกาหลีใตประสบ 
ความสำเร็จในการพัฒนาสู การเปน 
Digital Economy จึงเห็นไดวาหลาย 
ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทย ที่มุง 
เนนการใช Digital Economy เปน 
ยุทธศาสตรหลักในการผลักดันการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมักใชรูปแบบ 
ของการพัฒนา Digital Economy 
อยางรอบดานของเกาหลีใตเปนตนแบบ 
ทั ้งการสรางโครงสรางพื ้นฐานดาน 
สารสนเทศใหเพียงพอรองรับความ 
ตองการใชของประชากรทั ่วประเทศ 
การกระตุนความตองการใชผานการ
พ ัฒนาองค ความร ู ด านเทคโนโลย ี 
ตลอดจนการปรับบรรยากาศและสราง 
สภาวะแวดลอมใหเอื ้อแกการลงทุน 
ของภาคเอกชน
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เม ื ่อหมอล ักษณฟ นธง 
เอย... ไมใช เม่ือแฟรนไชซอร 
ฟนธงว าจะเล ือกทำเล 
ตรงไหนเปดรานแลว สิ่ง 

สำคัญตอมา คือ การออกแบบและ 
ตกแตงรานของแฟรนไชซี

เคยสังเกตไหมวา...
“ทำไมรานเคเอฟซีตองใชสีแดง 

ทำไมแฟมิลี่มารทใชโทนฟา แตเซเวน 
ใชแดงเขียวสม” 

“ทำไมเครื่องคิดเงินตองอยูใกล
ประตู ทำไมตูแชตองอยูกนราน”

ทำไม... ทำไม... และทำไม...
เคยอานที ่ ไหนสักแหงบอกวา 

เคเอฟซีใชสีแดงเปนพระเอก เพราะ 
สีแดงมีผลตอกระเพาะอาหาร 

“สีแดงทำใหน้ำยอยทะลัก และ 
เราจะรูสึกหิวไดดีกวาเห็นสีอื่น” 

ขอม ูลน ี ้ร ับรองโดยราชสำนัก 
เกาหลีเพราะหองเคร ื ่องราชสำนัก 
เกาหลีจับแดจังกึมใสชุดสีแดง... 

ใครไม  ร ู  จ ั กแม นางแดจ ั งก ึม 
ตอนนี้แมนางกลับมาโลดโผนอีกรอบ
ทางฟรีทีวีแลวนะครับ ฮา... 

รูปแบบ หนาตา สีสันของราน 
แฟรนไชสเปนสวนหนึ ่งของรูปแบบ 
ธุรกิจแฟรนไชส ถือเปนโนวฮาว (Know-
how) ของแฟรนไชซอรที่เกิดจากการ 
ตะกอนประสบการณในการทำธุรกิจ

แฟรนไชซอรทำมานานนาน... 
ทำมาเยอะจนรูวา จัดรานแบบนี้เตะ 
ลูกคาออกจากรานชัวร หรือแบบไหน 
จะเหมือนติดแมเหล็กดูดลูกคาเขาราน 
โดยไมตองรบกวนนางกวัก 

ถาสังเกตระยะหลังนางกวักถูก 
เมิน บางคนหันมาใชบริการแมวทอง 
แถมไมใชแมวทองธรรมดา 

แตเปนอีแมวทอง อี(เล็คทรอนิค) 
แมวทอง จะเสียบไฟบาน หรือถานไฟฉาย 
ก็สะดวก คุณแมวกวักตลอดแบบไมรู 
วาเมื่อยสะกดยังไง

การกำหนดรูปแบบรานไวจะชวย 
ใหรานแฟรนไชสมีรูปแบบเปนมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งหมด 

มาตรฐานเดียวกันเปนเรื่องสำคัญ 
ขนาดคอขาดบาดตายไดของระบบ 
แฟรนไชส 

รานแฟรนไชสจะมีรูปแบบเดียวกัน 
นับเปนกลยุทธทางการตลาดที่ตอกย้ำ 
รูปลักษณของรานใหลูกคาจดจำได 
เรียกวายิงนัดเดียวนกรวงมาสี่...

ถารานเซเวน 8,000 กวาสาขา 
มีรูปแบบแตกโฉนดกิ่งกานสาขาแยก
ยอยไปสิบแปดทิศสามสิบสองสาย 
ชาวบานที่ไหนจะรูจักเซเวนอยางทุกวัน 
นี้ที่...

“แคเห็นสีแตไกล ตอใหไมเห็น 
ปายก็รูวาเซเวน” เห็นฤทธิ์เดช “แดง 
เขียวสม” หรือยัง... 

นอกจากรูปลักษณภายนอกแลว 
การจัดวางผังในรานก็เปนเรื่องซีเรียส 
ของแฟรนไชซอรเหมือนกัน

แคคิดวาจะจัดช้ันวางสินคาอยางไร 
จะวางขวาง วางตรง หรือจะเอาแบบ 
เฉียงๆ เอียงๆ ก็เทหอีกแบบ พวกนี้ 
เปนศิลปะ และศาสตรอยางหน่ึงทีเดียว 

ไมเรียนไมรู ไมดูไมเห็น ไมทำ 
ไมเปนครับ

กอนนี ้ผมก็ไมร ู และคิดวาเรื ่อง 
พวกนี้ “จะสักเทาไรเชียว” พรอมทำ 
ทาเคาะบัตร เครดิตในมือ... 

เรื่องนี้ตองตอมครับ ตอมเปนรุน 
นองของผม เปนนักวางผังมือเซียน 
ของโมเดอรนโชวหวยรายหน่ึง วันหน่ึง 

ผมเจอตอมในรานกาแฟ ไมรูผมไป 
เผลอโชวว ิช ั ่นเรื ่องจัดรานอีทาไหน 
ตอมทำหนาประหลาดแลวถามคำถาม 
งายๆ 

“ถาลูกคาเดินเขาประตูรานมา 
แลวเจอชั้นวางขวางหนา ตองเลือก 
ระหวางไปขวาหรือซาย อาจารยวา 
ลูกคาจะเลือกไปทางไหน” ตอมเปด 
ฉากยิงคำถามโดยไมมีไหวครู

ผมคิดในใจ “ขอสอบปรนัย ก. ข. 
ค. ง. ผมยังเดาถูกมานักตอนัก แคซาย 
ขวา.. เชอะชิว.. ชิว”

คิดตามหลักสถิติ ผมมีโอกาสตอบ 
ถูกมากกวาไดไอโฟน 6 จากฝาชาเขียวอีก

กำลังจะอาปากถามวา “ตอบถูก 
ไดอะไร” แตเจอสายตาจริงจังของตอม 
เลยหลุดปาก “ขวา”

จำไดวาเห็นแววตาสะใจแวบนึง 
“ผิดเปนวา” ครับ ตอมเฉลย 

“ตามหลักจิตวิทยา เมื่อคนเห็น 
อะไรขวางหนา บางสวนจะเดินหันหลัง 
กลับ” ตอมอธิบายทฤษฎีเปนฉาก

การจัดรานที่ดีจะตองคำนึงถึง
การไหลเวียนที่ดี คลองตัวลูกคาเดิน 
แลวสบายใจ ไมมีสิ่งใดมาขวางกั้น 
ทางเดิน ตองใหเขารูสึกมีอิสระเสรี 
เหมือนโฆษณาผาอนามัย

พอเห็นผมงงไดที่ ตอมก็เริ่มยก 
ตัวอยาง...

“ลองนึกถึงรานโชวหวยรุ นเกา 
ทางเดินแคบๆ ชั้นวางของฝุนเขลอะ 
ไฟมืดๆ” อาจารยนึกภาพออกใชไหม 
ครับ ตอมรีบนำคงเพราะกลัวผมหลง 
ในความมืด

“เวลาเดินเขาไปหยิบของตอง 
หลบ หรือออมกระสอบขาวสาร น้ำตาล 
และไหเกี ๋ยมฉายดองเหมือนเดินใน 
เขาวงกต ที่หลบไมไดนี่ตองใชวิชา 
ตัวเบาโดดขามก็มี แบบนี้ลูกคาที่ไหน 
อยากเดิน” ตอม ยกตัวอยางใหเห็นภาพ 

“เขาก็จะเลือกซื้ออะไรที่วางอยู
ขางหนา หยิบคลองๆ เหลือบตามอง 
ไปดานในหนอยหนึ่ง แลวเดินมาจาย 
ตังค สินคาดานในก็จงนอนรอลูกคา 
ผูเยี่ยมยุทธรายตอไป...” 

ม

ขอแต่งสวย
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แต... เอาไวหลังรานไดไหมครับ 
มาเพียบท้ังกระถางธูป เทียนแดง และ 
ของไหวครบแบบนี้ คนเขาจะคิดวา 
“นี่ตรูเขารานโชวหวยหรือศาลเจากัน
แนฟะ”

เคยมีอีกรายครับ มาขอคำปรึกษา 
เรื่องปลาตะเพียน...

ไมใชตะเพียนตัวเปนๆ ที่วายน้ำ 
ได แตเปนตะเพียนสาน...

บางคนเขาถ ือ เคล ็ดว  าแขวน 
ตะเพียนสานจะทำใหโชคดี รานนั้นจะ 
ขายดีเปนเทน้ำเททา

เขามาถามว าถ าจะแขวนปลา 
ตะเพียนสานเหนือเครื่องคิดเงินจะทำ
ไดไหม ผมบอกวานาจะไมมีปญหานะ 
แตพอเห็นขนาดปลาตะเพียนผมขอ 
ถอนความเห็นทันที 

เพราะที่เห็นตองเรียกวา “โคตร 
ตะเพียน” ไมไดมาแคแม เพราะยังมี 
ลูกเล็กๆ วายตามมาอีกหลายตัว แขวน 
จากเพดานหอยลงมา รับรองบังชั้น 
ดานหลังเครื่องคิดเงินหมดสิครับ

ชั้นหลังเครื่องคิดเงิน ถือเปนบอ 
เงินบอทองทีเดียว ไมใชสินคาใครๆ 
ก็จะสะเออะมาอยูตรงนี้ได เขาเลือก 
แลวเลือกอีก 

ไมเชื่อลองสังเกตดูวา เซเวนเคย 
วางสินคาโอทอปที่ชัน้หลังเครื่องคิดเงิน 
หรือเปลา

ในสัญญาแฟรนไชสจึงมักมีขอ
กำหนดวา การกอสราง หรือตกแตง 
รานแฟรนไชสตองเปนไปตามรูปแบบ 
ที่แฟรนไชซอรกำหนดเทานั้น

แฟรนไชซีน ึกจะเปลี ่ยนโนนนี ่ 
คิดนะไดครับ แตทำไมได เวนแต 
แฟรนไชซอรเขาจะโอเคดวยครับ

ถาฝาฝนก็ถือวา “ผิดสัญญา” 
และอาจถูกปลดปายก็ได

“โธ...แคจะขอแตงสวย (ตาม 
แบบของเรา) ก็ไมได” แฟรนไชซี 
รายหนึ่งรำพัน

วันนั ้นผมจายคาแคะขี ้เลื ่อยใน 
สมองผมเปนกาแฟเอสเพรสโซ บวก 
เคกอีกหนึ่งชิ้นใหญ.... 

การใหสีสัน การตกแตง การจัด 
แสง ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีแฟรนไชซอร 
ตองพิถีพิถัน ผมเคยเห็นแฟรนไชซอร 
รานหนังสือรายหนึ่งใชเครื ่องวัดแสง 
เดินตรวจสอบวา แสงไฟในแตละมุม 
ของรานสวางไดตามมาตรฐานหรือไม 

เขาบอกวาถาไฟทึมๆ ลูกคาจะ 
ไม ค อยชอบเด ินเข ามาในโซนน ั ้น 
หนังสือท่ีวางในโซนน้ันก็จะขายไดนอย 

“อืม... ถาจัดหนังสือพวกแมนาค 
ผีขั ้นบันไดอะไรประมาณนี้ในโซนนั้น 
นาจะเขากับบรรยากาศทึมๆ มึนๆ” ผม 
แคคิดในใจครับ ไมไดเถียงเขาไป ฮา... 

คนที่เปนแฟรนไชซอรเขามักจะ
พิถีพิถันและลงในรายละเอียดทุกเม็ด 
จนผมแอบนึกในใจวา พวกแฟรนไชซอร 
น่ีนาจะมีพอช่ือละเอียด และแมช่ือเนียน

รูปแบบรานเหมือนกันยังงาย 
ตอการกอสรางตกแตงรานอีกดวย 
ที่สำคัญคาใชจายก็ถูกกวา 

ของบางอยางที ่ เป นมาตรฐาน 
เชน เคานเตอร โตะ ตูชั้นวางสินคา 
พวกนี้แฟรนไชซอรเขาอาจมีเจาประจำ 
ส่ังทำคร้ังละเยอะ  ๆ ราคาก็ถูกลง อานิสงค 
ก็จะตกกับแฟรนไชซีได 

เขาออกแบบมาและตกแตงไว 
เสร็จแลว เราจะนึกคร้ึมมีอารมณเปน 
ศิลปนอยากตกแตงเพิ ่มเติมตามใจ 
ไมไดครับ เวนแตแฟรนไชซอรเขา 
โอเคดวย 

ไมใชพอตกแตงเสร็จแฟรนไชซอร 
แคเดินคลอยหลังเทานั้น...

แฟรนไชซียกรูปอากงอามาขนาด 
24 นิ้วใสกรอบหลุยสขึ้นแขวนทันที 
ในรูปอามาโชวฟนทองสะทอนแสงไฟ
เปนดาวแปดแฉกดวย 

แถมโนน... กระถางธูปทองเหลือง 
ขนาดชามตราไกใบใหญกำลังตามมา

โอว...มายก็อด
เออ... การกตัญูเปนสิ่งที่ดี การ 

กราบไหวบรรพบุรุษเปนสิ่งที่นายกยอง 
จะไดทำมาคาขึ้น 

ในสัญญาแฟรนไชส์จึงมักมีข้อกำหนดว่า 
การก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านแฟรนไชส์ต้องเป็นไป 
ตามรูปแบบท่ีแฟรนไชซอร์กำหนดเท่าน้ัน
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ธนัญญา เหล่าศิลปเจริญ
อิศวัชร์ ปิ่นทอง



ทำความรู้จัก “ครูมาย”
คุณอิศวัชร ปนทอง หรือ มาย 

เปนบุตรชายคนเดียว และคนสุดทอง 
ของ คุณพอ.วีรศักดิ์ ปนทอง อดีต 
วิศวกรและ คุณแม ดร.สมคิด ปนทอง 
อดีตรองผูวาการกีฬาแหงประเทศไทย 
อุปนายกสมาคมเทควันโด และอดีต 
โค ชนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 
และมีพี่สาวคนโต ชื่อ ครูเมย ปนทอง 
ซึ่งลูกทั ้งสองเดินตามรอยเทาคุณแม 
สมคิดมาติดๆ โดย ครูมาย เปนนักกีฬา 
ยิมนาสติกทีมชาติ สวนครูเมย จบการ 
ศึกษาดานการเตนบัลเลย จากวิทยาลัย 
นาฎศิลป เดินสายนักเตนระดับมืออาชีพ 
และหลายคนอาจไมทราบวา ครูสอน 
เตนชื่อดัง “ครูเปด วาเนสซา” ก็เปน 
ศิษยครูสมคิดเชนกัน บุตรทั้งสองถูก 
สงไปชวยงาน “ครูเปด” เพื่อเรียนรู 
การเรียนการสอน และการบริหารงาน 
แดนซ สตูดิโอ ธุรกิจของครอบครัว 
ชื่อเดิมคือ La Danse by Vanessa 

ซึ่งเปนการบริหารงานโดยมี ครูเปด 
เปน Magnet ที่สำคัญ

“เดิมผมเปนเด็กที่ไมกลาแสดง
ออก กอนจะกาวเขาสู ธ ุรกิจของ 
ครอบครัว ผมเรียนจบปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เคยเปนนักกีฬายิมนาสติก 
ทีมชาติ ไปแขงซีเกมส ป 2546 
ครั้งที่ 22 ที่ประเทศเวียดนาม และ 
แอโรบิก ยิมนาสติก ทีมชาติ แตมี 
ปญหาเรื่องการบาดเจ็บของกลามเนื้อ 
จึงหันไปทางการเตน โดยเดินทางไป 
take course เรียนการเตน Jazz 
Dance ที่ Joel Hall Dance 
Co.,Ltd. Chicago USA. ขณะที่ 
เรียน ผมเปนคนเดียวท่ีเดินสไตล Hip 
Hop Walk เพราะรูสึกวามันเทห 
ในขณะท่ีคนอ่ืนเดินแบบ Jazz Walk 
กัน จนไปเขาตากรรมการและไดรับ 
การเสนอใหทุนเรียนฟร ี แตเนื่องจาก 
ผมยังมีปญหาเรื่องกลามเนื้อบาดเจ็บ 

จึงปฎิเสธรับทุน หันไปเลือกเรียน 
เทคนิคอยางเดียว 1 ปเต็ม ดาน 
Jazz Dance และ Modern 
Dance แตพอกลับไทย เปลี่ยน 
จุดยืนกลับมาสนใจดานกีฬา จึงเรียน 
เพ่ิมเติมระดับปริญญาโท ดานวิทยาศาสตร 
การกีฬา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”

ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ... 
ก่อนบริหารเต็มตัวที่ 
La Danse by Kru 
Mind 

ที่ทำงานแหงแรก ที่ La Danse 
by Vanessa ไดทำงานกับ ครูเปด 
วาเนสซา กัณโสภณ ซึ่งชวงนั้นโดงดัง 
มีชื ่อเสียงจากการรับเชิญเปนครูสอน 
เตนใหบาน AF ชวงนั้นครูมายทำ 
หนาที่เปนนักออกแบบทาเตน หรือ 
Choreographer สำหรับนักรอง และ 
ศิลปน การทำโชวตางๆ นอกจากการ 
สอนเตนแลว จากนักออกแบบทาเตน 

“ครูมาย” อิศวัชร์ ปิ่นทอง
สร้างแบรนด์ใหม่ ในขวดเก่า
“La Danse by Kru Mind”

ËÒ¡àÍ‹Âª×èÍ ¤ÃÙÁÒÂ μÍ¹¹Õé ÍÒ¨ÂÑ§äÁ‹à»š¹·ÕèÃÙŒ̈ Ñ¡ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ËÅÒÂ¹Ñ¡ áμ‹¶ŒÒàÍ‹Âª×èÍ ¤ÃÙà»š́  ºÒ§¤¹ÍÒ¨¨Ð 

àÍ�Ð...Ç‹Ò à»š´äË¹ ËÒ¡à»š¹¤ÃÙà»š´ ÇÒà¹Ê«‹Ò ¤ÃÙÊÍ¹á´¹«� áË‹§ºŒÒ¹ AF áÅÐ Commentator ·Õè 

àªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹¡ÒÃàμŒ¹ ¤Ô´Ç‹Ò ËÅÒÂ¤¹¤§ÃÙŒ¨Ñ¡à¸Íà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ Reality Show ª×èÍ Ñ́§ 

ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¸ÍÂÑ§ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ª×èÍ La Danse by Vanessa á´¹«� ÊμÙ´ÔâÍ ÊÍ¹¡ÒÃàμŒ¹ ·Õè 

ÁÕª×èÍàÊÕÂ§à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ã¹áÇ´Ç§à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ã¹ÇÑ¹¹ÕéäÁ‹ÁÕª×èÍà´ÔÁÍÕ¡μ‹Íä» äÁ‹ÁÕÍÐäÃ¹‹Òμ¡ã¨ à¾ÃÒÐ¤ÃÙà»š´ä´ŒÊ‹§äÁŒμ‹ÍãËŒ 

“¤ÃÙÁÒÂ” ÍÔÈÇÑªÃ� » �›¹·Í§ ¤¹Ë¹Ø‹ÁÃØ‹¹ãËÁ‹ ä¿áÃ§ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¤Ñºá¡ŒÇ ·ÒÂÒ·Í ṌμÃÍ§Í Ô̧º´Õ¡ÃÁ¾ÅÈÖ¡ÉÒ ·Õè 

½˜§μÑÇ·Ó§Ò¹¡Ñº¤ÃÙà»š´ÁÒ¹Ò¹ áÅÐ¾ÃŒÍÁáÅŒÇ·Õè¨ÐÊÒ¹½˜¹μ‹Í¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡Ñºª×èÍãËÁ‹ ã¹¢Ç´à¡‹Ò ÀÒÂãμŒª×èÍ 

La Danse áμ‹à»š¹ “ La Danse by Kru Mind “ áºÃ¹´�ãËÁ‹·ÕèàμçÁä» Œ́ÇÂ¾ÅÑ§ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ 

áÅÐ¡ÒÃÊÍ¹·ÕèàμçÁà»‚›ÂÁ Œ́ÇÂ¤Ø³ÀÒ¾ ¨Ñ´àμçÁ ·Ñé§¨Ø´¢ÒÂãËÁ‹ ¼ÊÒ¹¡ÕÌÒ ÈÒÊμÃ�¡ÒÃàμŒ¹ áÅÐàÍç¹àμÍÃ�à·¹ ¾ÃŒÍÁ 

àμÃÕÂÁÊÃŒÒ§ sister brand “ÂÔÁà´ç¡àÅç¡” ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃÊÃŒÒ§¹Ñ¡¡ÕÌÒμÑé§áμ‹ÇÑÂà´ç¡ ËÅÑ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä¿à¢ÕÂÇ ¡ÅÒ§ 

ÃÒÂ¡ÒÃ Family Business “¤ÃÙÁÒÂ” àμÃÕÂÁà´Ô¹Ë¹ŒÒàμçÁμÑÇ ÁÑè¹ã¨¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃμÅÒ´ Sport Edutainment and 

Lifestyle Marketing ä»ä´Œá¹‹¹Í¹

ห
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สู การออกแบบระบบการเคลื ่อนไหว 
ของรางกาย เรียนรูการเสริมสราง 
ความแข็งแกรงใหรางกายจากภายใน 
ผสานกับการเคลื ่อนไหวของรางกาย
ภายนอก และเปนการเสริมสราง 
ความม่ันใจในบุคลิกท่ีดีข้ึน จากแนวคิด 
นี้ เมื่อครูเปด วาเนสซา สงไมตอให 
“ครูมาย” เปนผูสืบสานงานตอ ครอบครัว 
ปนทอง จึงวางตัวใหครูมายเปนผู 
รับชวงบริหารงานตอ และนำไปสูการ 
ปรับแบรนดใหม ในชื่อ “La Danse 
by Kru Mind” ยายจากออฟฟศ 
และสถานที่สอนจาก ยานเหมงจาย 

มาสู The Scene Community mall 
ยานทาวนอินทาวน แหลง produc-
tion town และ post production 
แหลงใหญของเมืองไทย ภายใตการ 
บริหารงานของ ครูมาย คนหนุม 
รุนใหม ที่มีความรู ความสามารถ 
ดานกีฬา และการออกแบบทาเตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับจุดขายใหม คือ 
การสอนเตน สอนการเคลื่อนไหว 

รางกาย เพื่อพฤติกรรมในแงบวก 
กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น 
ม่ันใจในตัวเอง ผานการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดวยศาสตรการเคลื ่อนไหวรางกาย 
โดยเจาะกลุมเปาหมายตั้งแต เด็กเล็ก 
จนถึงผูใหญ นับเปนการพัฒนาทาง 
ดานการตลาดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น เพื่อ 
ตอยอดจากธุรกิจเดิมที่มีจุดขาย เปน 
Dance Studio และการออกแบบ 
ทาเตนเพื่องานคอนเสิรต เทานั้น
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การแบ่งบทบาทหน้าที่
ของครอบครัวในธุรกิจ  

นอกจากธุรกิจ ครูมาย ไดรับ 
หนาที่เปน Leader แลวในครอบครัว 
สมาชิกทุกคนยังไดรับการแบงบทบาท 
ที่ชัดเจน คือ คุณพอ ดูแลเรื่องการ 
กอสราง คุณแม ทำหนาที่เปนครูใหญ 
พี่สาววางหลักสูตร และครูมาย รับ 
หนาที่ Artistic Director ซึ่งธุรกิจ 
ครอบครัว ครูมายยอมรับวา มีทั้งขอดี 
และขอเสีย

“สำหรับขอดี คือ เรามาจาก 
ครอบครัวที ่คร่ำหวอดอยู ในแวดวง 
การเตนของเมืองไทย ไมวาจะเปน 
การเรียน การสอน และแนวคิดมา 
จากประสบการณ และการถายทอด 
ตรงจากคุณแม ทั้งดานการเตน และ 
ยิมนาสติก แอโรบิก ที่เรามีความ 
โดดเดน แตขอเสียก็มี ดวยความที่ 
เราใกลชิดกันมาก จนทำใหเรื่อง 
บางเรื่องไมคอยจะลงตัว เพราะตาง 
คน ตางมีความคิดเปนของตนเอง ตอง 
หาเหตุผลมาหักลบกันใหได หรือ 
ตองมีการหาขอสรุปจากเสียงขาง 
มาก ถึงจะเปนมติเปนเอกฉันท” 

การแตก Sister 
Brand “ยิมเด็กเล็ก” 
ตัวอย่างที่หาข้อสรุป 
ยาก แต่ก็จบลงด้วยดี 
กลางรายการทีวี 

ประเด็นตัวอยางที ่น าสนใจคือ 
กรณีที่ ครูมาย มีแนวคิด ตองการแตก 
New Brand ชื่อ “ยิมเด็กเล็ก” เพื่อ 
สรางความแตกตางจากคูแขง เนน 
สรางพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก และ 
การสอนกีฬาเทควันโด หรือ กีฬา 
ใหมๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อสราง 
ความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง 
ธุรกิจ Dance ของ La Danse by Kru 
Mind กับ ธุรกิจ ใหม ท่ีเนนพัฒนาการ 
ดานกีฬา สำหรับเด็กเล็กตั้งแต 3 ขวบ 

ขึ้นไป ซึ่งกวาจะไดรับการเห็นชอบ 
ตามความคิดนี้ ครูมายเลาใหฟงวา 
สมาชิกในครอบครัวใชเวลาถกเถียง 
หาขอสรุปกันอยูนานมาก เพราะคุณแม 
เห็นวา แบรนด La Danse ก็นา 
เชื่อถืออยูแลว ไมเห็นดวยกับการ 
สรางแบรนดใหม จนในท่ีสุดก็ไดขอสรุป 
จากการนำกรณีน ี ้ ไปพ ูดค ุยก ันใน 
รายการ Family Business ที่ผลิตโดย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในรายการไดใหขอสรุป 
วา ขอเสนอของครูมาย ในการสราง 
New Brand สามารถทำได ใน 
ลักษณะที่เปน Sister Brand หรือ 
แบรนดลูกของ แบรนดหลัก La Danse 
by Kru Mind

“สิ่งที่ไดจากกรณีนี้คือ อะไรที่ 
เรายอมกันได ก็ควรยอมกัน และการ 
มีบุคคลที่ 3 มาชวยชี้แนะ ก็ทำให 
กรณีพิพาทสามารถสรุปลงได เพราะ 
อยางไรก็ตาม คุณแม ก็เปรียบเสมือน 
“ครูแม” สำหรับลูกๆทุกคน เพราะ 
คุณแมใหท ั ้งหลักการดำเนินชีว ิต 
ดวยหลักการสอน การเตน ซึ่งเปน 
ภาพสะทอนของคุณแม ที่ทำเพื่อ 
เด็กรุนใหม ดังน้ันการทำธุรกิจครอบครัว 
ผมโชคดีที่ไดรับโอกาสใหเรียนรู ทำ 
ใหเกิดการกลาตัดสินใจ กลาจะสราง 
ตัวเอง จากคุณพอ และคุณแม”

กลยุทธ์ในการบริหาร 
ธุรกิจทั้งสองแบรนด์ 

หลังจากไดรับฉันทามติจากคุณ
แม และครอบครัวใหแตกแบรนด “ยิม 
เด็กเล็ก” ได ครูมาย ไดวางแผนใหทั้ง 
สองแบรนดเดินคูกันไปกอนในชวงแรก 
และคาดวา จะแยกทั้งสองแบรนด 
ออกจากกันไมเกิน 3 ปตอจากนี้ โดย 
เล ็งท ี ่จะขยายธ ุรก ิจท ั ้งในประเทศ 
และในแถบ AEC สวนแบรนด La 
Danse by Kru Mind จะใชกลยุทธ 
Sport Entertainment & Lifestyle 
Marketing เนนเจาะกลุมเยาวชน ใน 

กลุม Urbanista โดยกำหนดจะทำ 
Cross Branding Promotion จับมือ 
กับสินคา หรือ คอนเสิรต และ Sport 
Event ตางๆ ตั้งเปาปนี้ คาดวา จะมี 
นักเรียนไมต่ำกวา 100 คน ตอสัปดาห 
และวางแผนเสริมสรางทีมเทควันโด 
เยาวชนที่เขมแข็ง โดยอาจมีการสราง 
สโมสรเทควันโด เพ่ือกาวสูอันดับตนๆ 
ของประเทศ และทางดานการเรียน 
การสอน จะมีการ Audition ครูผูสอน 
เตนที่มีความชำนาญอยางตอเนื่อง

“ 3 ปที่ผานมา เราไดเรียนรู 
ขอผิดพลาดจากอดีต และเราจะนำ 
มาใชปรับแกสำหรับปจจุบัน และ 
มั่นใจวา ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่สามารถ 
สรางรายได และสรางความมั่นคง 
ไดอยางแนนอน และลูกคาเดิมก็ยัง 
ตามมาใชบริการอยู เพราะเชื่อมั่น 
ในความเชี่ยวชาญ และชำนาญของ 
เรา ในขณะที่คูแขงอื่น ๆ ใชวิธีลด 
ราคาเพื่อดึงลูกคา แตเรามั่นใจใน 
จุดยืน และไมคิดที่จะใชวิธีนี้ คาดวา 
ภายใน 3 ปถัดไป เราจะสรางปรากฏการณ 
ใหมๆ  ใหกับวงการ ไดอยางแนนอน” 
ครูมายด กลาวทายสุด
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ทำความรู้จักนักธุรกิจ
สาวออนไลน์คนล่าสุด

เธอไมใชเนต ไอดอล แตคือ สาว 
นักธุรกิจรุนใหม ดีกรีการศึกษาจาก 
อังกฤษ คุณธนัญญา เหลาศิลปะเจริญ 
ทายาทธุรกิจโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร 
ลักษณะ OEM สงใหแกเฟอรนิเจอร 
แบรนดตางๆ โดยเปนโรงงานที่มีคุณ 
พอ และคุณอา เปนหุนสวนกัน คุณธนัญญา 
หรือ คุณนก จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ทาง 
ดาน International Business จาก 
คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และจบปริญญาโท ทางดานการตลาด 
จาก Bath University ประเทศ 
อังกฤษ เมื่อ 2 ปที่ผานมานี้ ปจจุบัน 
เธออายุเพียง 26 ป หลังเธอเรียนจบ 
กลับมาไทย เธอไดเขาทำงานที่บริษัท 
แหงหนึ่ง กอนตัดสินใจวา ไมนาใช 
ตัวเธอ จึงลาออก และระดมสมอง 
กับพี่ๆนองๆ โดยเฉพาะนองสาววัย 
24 ปที่จบการศึกษาดาน Graphic 
Design และพี่ชายวัย 33 ป รวมตัว 
ทำธุรกิจกันเอง

“คิดไวตั้งแตเล็กๆ วา อยากจะ 
มีธุรกิจเปนของตัวเอง เพราะโตมาก็ 
เห็นคุณพอ คุณแมทำธุรกิจของตนเอง 
จึงเปนแรงบันดาลใจในการเริ ่มตน 

เริ่มแรกคิดวา อยากทำสินคาสำหรับ 
ผูหญิง ความเปนญี่ปุน ถาเปนสินคา 
สไตลญ่ีปุนนาจะเหมาะ อยูในกระแส 
ที่สำคัญ สินคาก็ตองใชสินคาที่มีอยู 
แตนำมาดีไซนใหม จึงเปนที่มาของ 
การสั่งซื้อสินคาตูเสื้อผาจากโรงงาน
ของครอบครัว ใหผลิตตามสเปคที่ 
กำหนด โดยทดลองขายผานเวบไซด 
อยูประมาณ 4-5 เดือน จึงไดชักชวน 
คุณอา หุนสวนธุรกิจกับคุณพอ มา 
เปดบริษัทตั้งแตเดือนมีนาคม 57 ที่ 
ผานมา”

เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ 
ครั้งแรก กับการสร้าง 
แบรนด์ใหม่ HAKO

คุณนก เริ่มธุรกิจกาวแรกของ 
ชีวิต ดวยเงินทุน 100,000 บาท ใช 
ออฟฟศของท่ีบาน และซ้ือสินคาราคา 
ตนทุนจากที่บาน เพื่อมาทำการตลาด 
และสรางแบรนดใหม ในช่ือสไตลญ่ีปุน 
วา “HAKO” เนนสินคาท่ีมีบุคลิก ลักษณะ 
และโทนสี Classic เหมาะกับสไตล 
คอนโดมีเนียม และงายในการ Match 
กับเฟอรนิเจอรตาง ๆ และขนาดกะทัดรัด 
ไมกินพื้นที่ ราคาไมสูงจนเกินไป เฉลี่ย 
อยูที่ 2,450 บาทโดยประมาณ รวม 
คาจัดสง เจาะกลุมเปาหมาย ผูหญิง 

ธนัญญา เหล่าศิลปเจริญ
สาวนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง
ติดลมบนธุรกิจออนไลน์

กลุมวัยรุน วัยทำงาน เนนชองทาง 
การขายผานเว็บไซดเปนหลัก ซึ่งเปน 
Commercial Websites อาทิ Lazada, 
Loft, Central online และเว็บไซด 
ของ HAGO และมีชองทางเสริมคือ 
กลุม TV Direct และ Catalogue 
สินคา Direct Sales และสวนนอยที่มี 
วางขายที่ Loft ซึ่งปรากฏวา กลุม 
เปาหมายสวนใหญคือ สาวแมบาน เธอ 
พบวา Cycle การขายสินคาผานเว็บ 
ก็คือ ผูที่เขาชมคือ ลูก สวนแมบาน 
เปนผูจายเงิน ผลปรากฏวา 90% ของ 
ผูซื้อสินคา ซื่อผานชองทางออนไลน 
และทีวี 10% เทานั้นที่ซื้อผานหนา 
ราน และแคตาล็อคสินคาขายตรง

“คิดวา การทำตลาดสินคาผาน 
ชองทางออนไลนงาย ไมยาก แตตอง 
มีเทคนิคในการเลือกโพสตภาพที ่ 
คมชัด และ Composition ที่ดี หาก 
ตองการดูของจริง งายมากสามารถ 
หาดูไดจาก Youtube ก็จะเห็น video 
clip ที่ถายภาพสินคาไวทุกแงมุม”

ผลลัพธ์เบื้องต้น 
น่าพอใจ

ในเดือนแรกที่ขายสินคา มียอด 
รายไดเปนหลักหม่ืน ยอดขายอยูประมาณ 
หลักสิบชิ้น แตยอดขายเริ่มเพิ่มขึ้น 

ã¤Ãæ ¡çÎÔμ¸ØÃ¡Ô¨ÍÍ¹äÅ¹� à»š¹ New Market ·Õè¡ÓÅÑ§à¹×éÍËÍÁ¹‹Ò¨ÑºμÒÁÍ§ ¢¹Ò´·ÒÂÒ·ÊÒÇà Œ̈Ò¢Í§ 

¸ØÃ¡Ô¨âÃ§§Ò¹à¿ÍÃ �¹Ôà¨ÍÃ� à¤Ã×èÍ§ÃŒÍ¹ËÅÑ§àÃÕÂ¹¨º International Business ¨Ò¡ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ¡ÅÑºÁÒ 

ºŒÒ¹à¡Ô´ à¡Ô´»��§äÍà´ÕÂ ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õèä´Œ μ‹ÍÂÍ´ Ø̧Ã¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õèà¤Â·Ó¡ÒÃ¤ŒÒáºº 

OEM ãËŒÁÒ¼ÅÔμÊ‹§μ¹àÍ§ â´Âà¨ÒÐà·Ã¹´ �ÊÔ¹¤ŒÒá¹ÇÞÕè»Ø†¹ ÅØ¤ãËÁ‹ áºÃ¹´�ãËÁ‹ ÊäμÅ� J-Pop “HAKO” μÍºÊ¹Í§

Lifestyle ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ â´ÂàÅ×Í¡ãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃμÅÒ´ÍÍ¹äÅ¹�à¨ÒÐ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ äÁ‹§ŒÍË¹ŒÒÃŒÒ¹à»š¹ËÅÑ¡ÍÕ¡μ‹Íä» 

¼Å»ÃÒ¡¯ ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ºÇ¡¡ÒÃ·ÓμÅÒ´º¹ÍÍ¹äÅ¹� áºº Pro-active ÊÃŒÒ§»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³� ÊÔ¹¤ŒÒ 

ä´ŒÃÑº¡ÒÃμÍºÃÑº´Õà¡Ô¹¤Ò´ ¨¹Å‹ÒÊØ´àμÃÕÂÁá¼¹ÃÐ´Á·Ø¹μÑé§ºÃÔÉÑ·ãËÁ‹ ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹º¹μÅÒ´ÍÍ¹äÅ¹�àμçÁμÑÇ 

¤ÃÒÇ¹ÕéÁÒá¹Ç·‹Í§à·ÕèÂÇ áμ‹ÂÑ§ÍØºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ áμ‹ÁÒá¹‹àμÃÕÂÁá¼¹à» �´μÑÇ»ÅÒÂ»‚¹Õéá¹‹¹Í¹

ค
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หลังมีการขยายชองทาง โดยเพิ่มทีวี 
ซึ่งสินคามีการเปลี่ยนแปลงคอลเลคชั่น 
ใหมทุก 3 เดือน และยอดขายสูงขึ้น 
เปนหลักพันช้ิน ในเดือนธค.-มค. ตอมา 
จึงมีการขยายไลนส ินคาจากตู  เก ็บ 
เสื้อผา ไปเปนอุปกรณจัดเก็บ ชั้นวาง 
และ Accessories ตางๆ ในขณะที่ 
สินคาขายดีย ังคงเปนตู  เก ็บเสื ้อผา 
สิ่งที่ไดพบคือ เคล็ดลับการทำธุรกิจ 
ที่สำคัญคือ ตองอยายอมแพ และตอง 
คิดตาง ธุรกิจถึงจะไปได

ก้าวขั้นต่อไปในธุรกิจ 
ออนไลน์ กับสินค้าใหม่

จากความสำเร็จในเบื้องตนของ
แบรนด HAKO อุปกรณจัดเก็บ สไตล 
ญี่ปุน ในธุรกิจออนไลน ซึ่งเธอจะ 
ยังคง Maintain ธุรกิจนี้ตอไป และ 

ยังคงเปนธุรกิจหลัก ในขณะเดียวกัน 
ก็กำลังวางแผนจะเปดธุรกิจใหม ใน 
ลักษณะเว็บไซดสงเสริมการทองเที่ยว 
ที่เปน Outbound เนื่องจากสังเกตวา 
นักทองเที ่ยวไทยสวนใหญยังนิยมใช 
เอเจนซี่ทัวรในการจัดทริป มีบริการ 
ไกดนำเที่ยว ซึ่งเธอไดรับแนวคิดนี้มา 
จากพ่ีชาย ซ่ึงคราวน้ีเธอบอกวา “ธุรกิจ 
ใหม จะเปนธุรกิจออนไลนแบบจาๆ” 
เปนลักษณะ Digital Marketing ขณะ 
น้ีอยูระหวางการระดมทุนกอต้ังบริษัทใหม

ธุรกิจออนไลน์
มองว่าง่าย แต่ยาก

สำหรับนักธุรกิจมือใหมที ่สนใจ 
ลงทุนทำธุรกิจออนไลน คุณนกมองวา 
ธุรกิจนี้ No Entry Barrier ใครๆ 
ก็เขาได ลงทุนต่ำ แตขณะเดียวกัน 

ทำใหคูแขงมีจำนวนเยอะขึ้นตามลำดับ 
ดังนั้นเมื่อเขางาย ก็ออกงาย ธุรกิจ 
ที ่จะอยู ได ต องเปนธ ุรก ิจที ่ม ีความ 
แข็งแรงเทานั้น ซึ่งความแข็งแรงยอม 
มาจาก สินคาที่มีคุณภาพดี ราคาดี มี 
ความไวใจไดสูงในเรื ่องของการเงิน 
การจัดสงสินคา 

ตองขอแสดงความยินดีกับนักธุร
กิจมือใหม ที่ประสบความสำเร็จและ 
กำลังจะกาวไปอีกข ั ้นโนโลกธ ุรก ิจ 
ออนไลนที่จะเธอเกริ่นไววา คราวนี้ 
เธอจะเดินเครื่องธุรกิจออนไลนเต็มตัว 
สวนรายละเอียดเธอขอเก็บเปนความ
ลับ แตสิ้นปนี้คงไดเห็นผลงานของ 
สาวเกงคนนี้ พรอมทั้งสมาชิกรุนใหม 
แนนอน
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เด็กหนุ่มชาวชนเผ่าอาข่าผู้นี้ อยู่กับครอบครัว 
และพี่น้องในชุมชนที่ทำไร่กาแฟมาตั้งแต่เกิด ถึง 
แม้ตนเองได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นสูง อยู่ใน 
สังคมที่ดี และมีโอกาสจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
แต่ด้วยความสำนึกรักบ้านเกิด ทำให้เขาไม่ลืม 
ที่จะนำความรู้ที่ได้กลับมาการตอบแทนบุญคุณ 
พ่อแม่ และช่วยเหลือบ้านเกิด ด้วยการริเริ่มการ 
เปิดช่องทางการจำหน่ายกาแฟเอง โดยไม่ต้อง 
ผ่านคนกลาง กับการบุกเบิกร้านกาแฟชื่อ อาข่า 
อาม่า (Akha Ama Coffee) 

ก
¡ÒÃàÃÔèÁμ Œ¹·Ó¸ØÃ¡Ô¨ã´ ¸ØÃ¡Ô¨Ë¹Öè§ ¼ÙŒÃÔàÃÔèÁÂ‹ÍÁÁÕ·ÕèÁÒ áÅÐàËμ Ø¼Å·Õèáμ¡μ ‹Ò§¡Ñ¹ ÊÓËÃÑºà´ç¡Ë¹Ø‹Á 

ªÒÇª¹à¼‹ÒÍÒ¢‹Ò¼ÙŒ¹Õé ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ¾Õè¹ŒÍ§ã¹ªØÁª¹·Õè·ÓäÃ‹¡Òá¿ÁÒμÑé§áμ‹à¡Ô´ ¶Ö§áÁŒμ¹àÍ§ä´ŒÃÑº 

âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹ÊÙ§ ÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤Á·Õè´Õ áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊ¨Ð¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹ áμ‹´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡ 

ºŒÒ¹à¡Ô´ ·ÓãËŒà¢ÒäÁ‹Å×Á·Õè¨Ð¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´Œ¡ÅÑºÁÒ¡ÒÃμÍºá·¹ºØÞ¤Ø³¾‹ÍáÁ‹ áÅÐª‹ÇÂàËÅ×ÍºŒÒ¹à¡Ô´ ́ ŒÇÂ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃ 

à»�´ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¡Òá¿àÍ§ â´ÂäÁ‹μŒÍ§¼‹Ò¹¤¹¡ÅÒ§ ¡Ñº¡ÒÃºØ¡àºÔ¡ÃŒÒ¹¡Òá¿ª×èÍ ÍÒ¢‹Ò ÍÒÁ‹Ò (Akha Ama 

Coffee)  Œ́ÇÂ·Ø¹¡‹ÍμÑé§¨Ò¡ÊÒÁÕÀÃÃÂÒªÒÇÊÇÔÊ·Õè¶Ù¡ã¨¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§à´ç¡Ë¹Ø‹Á¤¹¹Õé ÂÍÁÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ 300,000 

ºÒ· ãËŒÅ§·Ø¹ 3 »‚

ภาษา 3 ภาษาคือ ภาษาอาขา ไทย 
อังกฤษ เมื่อเรียนจบไดเขาฝกงานกับ 
มูลนิธิเพื่อฝน ชวยสรางที่พักใหเด็กๆ 
ที่ไรที่อยูตามชายแดน หลังเรียนจบได 

เขาทำงานตอกับมูลนิธิฯ เพ่ือชวยเหลือ 
เด็กๆ ชายแดนในฝงไทย ลาว และ 
พมา กอนจะลาออกมาทำธุรกิจราน 
กาแฟ

“ผมเรียนไมเกง ไมชอบอานหนังสือ 
แตชอบหาขอมูลจากผูรู อินเตอรเนต 
มากกวา เหตุผลที่ไมชอบอานหนังสือ 
เพราะผมรูสึกวา ความคิดผมไปเร็วกวา 

ตัวหนังสือที่อาน บางทีก็ขัดแยงกับ 
ขอความในหนังสือก็มี ทำใหคิดตอไป 
อีกวา ตอนเขียนเคาคิดอะไรอยู อารมณ 

การเร่ิมตนยังตองลมลุกคลุกคลาน 
แตแพความมุงมั่นจริงจัง บวกความ 
กตัญู และเมล็ดกาแฟชั้นดีจากกลุม 
ชาวอาขา รานกาแฟ อาขา อามา 
จนวันน้ีธุรกิจเร่ิมเดินแลว กับ 1 โรงค่ัว 
และ 1 โรงสีเมล็ดกาแฟเปนของตนเอง 
บนพื้นที่ 5 ไรของแมริม เชียงใหม 
และปจจุบันทำใหชุมชนอาขามีรายได
เพิ่มขึ้นจากปละ 20,000 บาทเปน 
200,000 บาท นี่คือ ความภูมิใจของ 
หนุมอาขาที่ชื่อ อายุ จือปา หรือ ลี

อายุ จือปา คือใคร
คุณอายุ จือปา หรือ ลี มาจาก 

ครอบครัวชาวอาขา ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 
จ.เชียงราย โดยมีอาชีพหลักในการทำ 
ไรกาแฟ สวนใหญเปนสายพันธุอาราบิกา 
คุณลี จบการศึกษาขั้นสูงภาคอินเตอร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เชียงราย มีความสามารถดานการใช 

“Akha Ama Coffee”
ธุรกิจนี้เพื่อครอบครัว และชนเผ่า

อายุ จือปา
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กาแฟ วา มาจากความตองการชวย 
ชุมชนตนเอง ที่ทำไรกาแฟเปนหลัก ที่ 
แมจันใต อ.แมสอด จ.เชียงราย ให 
มีรายไดดีขึ้นกวาเดิม และไดเริ่มศึกษา 
เร่ืองกาแฟอยางจริงจัง และพบวา กาแฟ 
เปนพืชที่มีการปลูกทั่วโลก มีมูลคา 
ทางการตลาดสูงราคาเปนรองเพียง 
ผลิตภัณฑ น้ำมันเทานั้น ดังนั้นจะ 
ทำอยางไรใหกาแฟที่ปลูกมีราคา เพื่อ 
ลูกหลานชาวอาขาจะกลับไปทำงาน 
ใหชุมชน แทนการทำงานเปนเด็กปม 
คุณลีเริ่มตนความคิด จากการเรียก 

ประชุมหมูบาน เพ่ือหาขอมูลดวยคำถาม 
หลัก อะไรคือ ปญหาชีวิต และหา 
ข อม ูลจากผ ู ท ี ่ทำธ ุรก ิจร านกาแฟ 
จากนั ้นจึงเริ ่มทำแผนธุรกิจไปเสนอ 
แบงก เพื่อขอกูเงินลงทุน แตก็ไม 
ประสบความสำเร็จ จึงใชความสามารถ 
ทางภาษาเขียนเรื่องขอความชวยเหลือ 
ผานมูลนิธิทั้งในประเทศ และตาง 
ประเทศ จนไดพบสามีภรรยาชาวสวิส 
ที่ลงทุนเดินทางมาพบ และตกลงให 
ความชวยเหลือกอนแรก 300,000 บาท 
ภายในระยะเวลา 3 ป

ไหน สวนเรื่องที่สนใจศึกษาเปนเรื่อง 
ประวัติศาสตร ใหเรารูที่มาของเราเอง 
วา มาจากไหน และการเรียนรูภาษา 
อังกฤษ เพราะสนใจความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม อยากสราง network 
เพื่อนำมาความรูมาชวยพัฒนาชุมชน 
และประเทศไทยเรา” 

เริ่มต้นความคิดทำ 
ร้านกาแฟ ในขณะที่ 
มีเงินทุน 0 บาท

คุณลี ใหเหตุผลแนวคิด ราน 
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“ผมเร ิ ่มต นจากนำเง ินไปเช า 
ออฟฟศกอน ไวใหผูสนใจทดลองชิม 
กาแฟ ที่เชียงใหม แตปญหาคือ คน 
ไมคอยสนใจเทาไหร คาเชาออฟฟศ 
ก็แพง สุดทายตองเปลี่ยนวิธี ตองนำ 
ตัวอยางเมล็ดกาแฟคั่วใสถุง แจกให 
รานกาแฟ ออฟฟศใหทดลอง ผมแจก 
กาแฟไปทั้งหมด 1 ตัน วิธีนี้ถูกที่สุด 
คนยอมรับ และเปนจุดเร่ิมตนการต้ังช่ือ 
อาขา อามา อยากใหคนไทยไมลืม 
รากเหงาของตนเอง เพราะอาขา อามา 
คือ กิจการเพื่อสังคม Social Entre-

ชงกาแฟ จึงเริ่มรานกาแฟรานแรก ที่ 
ถ.ชางเผือก จ.เชียงใหม และใชวิธีการ 
โปรโมต ผานแนวคิด “กิจการเพื่อ 
สังคม” โดยเผยแพรขอมูลผาน Social 
media เกี่ยวกับที่มาของชุมชน การ 
ปลูก กวาจะมาเปนเมล็ดกาแฟคุณภาพ 
ที่นำมาคั่วบด เพื่อสรางความรูสึกที่ดี 
ที่ลูกคาผูใชบริการ จากนั้นมาคนเริ่ม 
พูดถึง ใชบริการ และเปนที่มาของ 
สาขาที่ 2 หนาวัดพระสิงห โดยสินคา 
ที่ขายจะมีทั้งกาแฟแบบชง และกาแฟ 
เมล็ด นอกจากการขายภายในประเทศ 

preneurship ที่มีการตอยอด และให 
ผลประโยชนทั้งผูผลิต ผูบริโภค และ 
ไดรับผลตอบแทนที่ยุติธรรม”

เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ 
คอนเซ๊ปต์ “กิจการ 
เพื่อสังคม”

ตองใชเวลา 9 เดือน เพื่อหา 
จุดเดนของกาแฟสายพันธุ อาราบิกา 
ที่ปลูกอยู หา Knowhow เพื่อสราง 
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การคั่ว 
เมล็ดกาแฟเอง จนหาซื้ออุปกรณการ 
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ยังมีการสงออกตรงไปยัง รานคาปลีก 
คาสง โรงแรม และรานอาหาร ในตางประเทศ 
โดยสามารถทำยอดขายในชวงแรก 
เดือนละ 600,000 บาท

ขยายสู่ความยั่งยืน
ผานไป 3 ปหลังจากธุรกิจราน 

กาแฟ และการสงออกเมล็ดกาแฟ ไป 
ไดสวย คุณลีจึงมีแนวคิดขยายธุรกิจ 
โดยลงทุน 1 ลานบาท เพิ่มโรงคั่ว 
เมล็ดกาแฟใกลกับรานสาขาที่ 2 ที่ 
หนาวัดพระสิงห และลงทุนนับแสนบาท 
เพื่อทำโรงสีกาแฟ และในอนาคตยัง 
วางแผนที่จะเปดศูนยฝกอบรมเกี่ยวกับ 
การปลูกกาแฟ และผูท่ีสนใจทำกิจการ 

กาแฟเพื่อสังคม ในพื้นที่โรงงานแหง 
ใหมบนพื้นที่ 5 ไร ที่ อ.แมริม 
จ.เชียงใหม นอกจากศูนยฝกอบรม 
แลว ยังมีแปลงทดลองปลูกกาแฟ 
อีกดวย และโครงการฝกอบรมนักธุรกิจ 
เพื่อกิจการเพื่อสังคมรุนเยาว เพื่อ 
ปลูกฝงการรักบานเกิด และรากเหงา 
ของตนเอง 

สำหรับการขยายธุรกิจในกรุงเทพ 
คุณลีบอกวา อนาคตวางแผนจะขยาย 
สาขาเพิ่มขึ้น อยางนอย 2 สาขา 
ภายใตแนวคิดเดิม วัตถุประสงคเดิม 
แตรูปแบบรานอาจจะเปลี่ยนไป คือ 
รานที่ 1 จะเปนสไตล Homey และ 
รานที่ 2 เปนสไตล Modern Factory 

และวางแผนจะเปดศูนยกระจายสินคา 
ในกรุงเทพภายใน 10 ปขางหนานี้

นอกจากความยั่งยืนทางธุรกิจที่
เกิดขึ้น ปณิธานของคุณลียังเปนจริง 
เพราะ 200 กวาครอบครัว ในชุมชน 
อาขา ปจจุบันมีรายไดจากการสงเมล็ด 
กาแฟ ผานทางราน อาขา อามา ถึง 
200,000 บาทตอป เมื่อเทียบกับใน 
อดีตที่มีรายไดเพียง 50,000-60,000 
บาทตอปเทาน้ัน จึงนับเปนธุรกิจในฝน 
ที่เปนจริงของคุณลีที ่เปนสวนสำคัญ 
ในการชวยเหลือชุมชนใหมีรายไดดีขึ้น 
มีชีวิตท่ีดีข้ึนดวย “กาแฟ อาขา อามา”
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อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จ ากกา ร ร าย ง านขอ ง 
Hofstede กลาววา โครงสราง 
และการจ ัดการธ ุ รก ิจ 

ครอบครัวมีลักษณะที่ตองใชการทำงาน 
ที่ทุมเทมาก แตการทำงานภายใน 
ธุรกิจครอบครัวก็มีประสิทธิภาพเปน
อยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร 
และสมาชิกในครอบครัวสามารถส่ือสาร 
กันไดโดยตรง เปนการติดตอประสานงาน 
กันอยางไมเปนทางการและมีความ 
เปนกันเอง นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปน 
เพราะธุรกิจครอบครัวมีส ัญลักษณ 
(symbols) ผูนำท่ีเกง (heros) มีแบบแผน 
(rituals) และคานิยม (values) สิ่ง 
เหลาน ี ้ถ ือเป นสินทรัพยของธ ุรก ิจ 
ครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน (competitive advan-
tage) กวาธุรกิจอ่ืนท่ีไมใชธุรกิจครอบครัว 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่กลาววา 
วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวมีผลกระทบ 
ตอแนวทางในการวางกลยุทธและการ
นำเอากลยุทธ ไปปฏิบ ัต ิบนผลการ 

ไมอยางไร ผลการวิจัยสรุปไดวา ธุรกิจ 
ที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความ 
แตกตางอยางเห็นไดชัด โดยพบวา 
วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม
ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวา 
ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว บทบาท 
ของความตอเนื่องของคานิยมผูกอตั้ง 
(founder’s values) ในวัฒนธรรมของ 
ธุรกิจครอบครัว ภูมิหลังที่แตกตาง 
และลักษณะของผู กอตั ้งนำไปสู การ 
สรางวัฒนธรรมที ่ไมเพียงแตเปนคา 
นิยมหลักท่ีมีคา (rich in core values) 
และมีผลสงเสริมผลการดำเนินงานของ 
ธุรกิจ แตยังสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจในการเรียนรู และสงเสริม 
กำล ั ง ใจ ให  แก  ก ั นอย  า งย ื ดหย ุ  น 
นอกจากนี้ ยังใหเหตุผลวาวัฒนธรรม 
ของผูกอตั้งเหลานี้เปนการทะนุถนอม 
(nurtured) ผูที่จะมาสืบทอดธุรกิจ 
ของครอบครัว ถึงแมวาวัฒนธรรมของ 
ธุรกิจครอบครัวเปนสิ่งยากที่จะอธิบาย 
แตก็เปนแหลงของความไดเปรียบเชิง
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ประกอบการของธุรกิจในธุรกิจครอบครัว 
ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการ 
ที่ดีและประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 
(Sustained performance) มักจะมี 
กระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ 
ความเปนเอกภาพและความปรารถนา 
ที ่ม ีร ูปแบบของการบรรลุผลสำเร ็จ 
และรายงานวา วัฒนธรรมความเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปน
ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ยิ ่งใหญ 
ที ่ม ีต อผลสำเร ็จและสร างความได  
เปร ียบในการแข งข ันให ก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว ความเปนเจาของและการ 
ควบคุมเปนลักษณะพิเศษของธุรกิจ 
ครอบครัว ที่ลักษณะความเปนเจา 
ของในธุรกิจครอบครัวไดสรางความ 
สำเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอความ 
สามารถในการทำกำไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่
แตกตางกันของธุรกิจครอบครัวและ 
ธุรกิจที่ไมใชครอบครัววามีผลตอการ
ประกอบการของธุรกิจแตกตางกันหรือ 
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กลยุทธทางธุรกิจ การไดรับประโยชน 
เต็มที่จากคุณลักษณะพิเศษนี้ ทำให 
เกิดประสิทธิผลที่สมบูรณเปนขอตกลง 
ที่ตองทำใหแกผูถือหุนและสรางตำนาน 
ใหแกผูกอตั้ง 

ธุรก ิจทุกประเภทจะเติบโตได 
ตองมีแกนของวัฒนธรรมองคกร (laying 
the bedrock for corporate culture) 
ผูนำธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรม
ของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือน 
ในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกำหนด 
เปาหมายและวัตถุประสงค แผนการ 
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 
สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑแบบแผน 
เพ่ือการตัดสินใจ รวมท้ังนโยบายกำหนด 
คานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 
หนึ่งในกลยุทธที ่สำคัญตอการเติบโต 
ในระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งคานิยม 
วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิพลในธุรกิจครอบครัว 
หลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรงผลักดัน 
ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทำงาน สราง 
มุมมองตอธุรกิจในระยะยาว สราง 
ความไววางใจในธุรกิจ สรางการคิดที่ 
ทาทายและแปลกใหม ชวยปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปในทิศทาง
ใหมสู การสรางโอกาสความกาวหนา 
ของธุรกิจ ชวยปรับปรุงแผนกลยุทธ 
และการบริหารเชิงกลยุทธใหด ีข ึ ้น 
เปนการสรางกลยุทธพ ันธมิตรทาง 
ธุรกิจ ชวยในการสรรหาและการธำรง 
รักษาพนักงาน และที่สำคัญคือชวย 
ทำใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

กลาวโดยสรุป คานิยม วัฒนธรรม 
ของธุรกิจครอบครัว เปนส่ิงท่ีพึงปรารถนา 

ของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ที่จะสง 
ผลตอความสำเร็จของครอบครัวและ
ธุรกิจครอบครัว  โดยคานิยมของธุรกิจ 
ครอบครัวควรจะมีการกำหนดรวมกัน
และมีเปาหมายสอดคลองกัน เพื่อจะ 
ไดสรางสรางรากฐานในการกำหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิด 
เปนระบบคานิยม (Value Systems) 
ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 
ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบ 
คานิยมนั้นๆ จากคนรุนหนึ่งไปสูคน 
รุนตอไป ฉบับนี้ไดนำกรณีศึกษา กลุม 
ลีกุมกี่ มาเปนตัวอยางครับ  

กลเม็ดบริหาร “ลีกุมก่ี” 
ธุรกิจครอบครัวอายุกว่า
ศตวรรษ 

เอ็ดดี้ ลี กรรมการของกลุมลีกุม 
กี่ จากฮองกง สมาชิกครอบครัวรุนที่ 
4 ของบริษัทผูผลิตซอสปรุงรสชั้นนำ 
ของโลก กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1880 
หรือเมื่อ 123 ปที่แลว เริ่มตนจาก 
การเปนกิจการเล็กๆ ลีกุมกี่เติบโตขึ้น 
เปนแบรนดระดับโลกดวยสัญลักษณ
แหงคุณภาพและความนาเชื่อถือ จะ 
มารวมแบงปนประสบการณการบริหาร 
ธุรกิจครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
แตสามารถกาวขึ้นเปนบริษัทขามชาติ 
ท่ีประสบความสำเร็จ ซ่ึงปจจุบันดำเนิน 
ธุรกิจอยูในกวา 100 ประเทศทั่วโลก 

ปจจุบัน โดยพัฒนาสินคาไปพรอมกับ 
เทคโนโลยีอันทันสมัยตามมาตรฐาน 
สากล ทุกวันนี้มีกวา 75 สาขาและมี 
45 แฟรนไชสกระจายไปทั่วโลก

ลี กลาววา ภารกิจของบริษัทคือ 
การผลิตสินคาคุณภาพมาตรฐานโลก 

เพื่อสุขภาพที่ดี และตอบสนองลูกคา 
อยางดีที่สุดบนแนวทาง Quality & 
Trust จนไดรับการยอมรับและการันตี 
ดวยรางวัลจำนวนมาก ขณะเดียวกัน 
ก็เนนการทำ CSR เพ่ือคืนสูสังคม ควบคู 
ไปกับการใหความสำคัญของการบริหาร 
จัดการรวมถึงกำลังคน คนสวนใหญ 
มักเห็นวาธุรกิจครอบครัวคู กับความ 
ลมสลายเมื่อเขาสูรุนหลัง ๆ โดยมอง 
วา Gen 1 กอรางสรางตัว Gen 2 รับ 
ชวงตอ และGen 3 ก็ทำใหลมสลาย 
ลง อาจเพราะธุรกิจครอบครัวนั้นมี 
บทบาทที่ซอนทับกัน ตางจากธุรกิจ 
ทั่วไป นั่นคือ มีทั้งบทบาทของความ 
เปนเจาของ บทบาทของสมาชิกครอบครัว 
และบทบาทดานการบร ิหารธ ุรก ิจ 
แตครอบครัวของลีกุมกี ่สามารถกาว 
ขามได และเขาสูรุน 5 ในปจจุบัน 
โดยตนเปนทายาทรุน 4 ที่มีขอตกลง 
หลายอยางรวมกัน รวมถึงขอตกลง 
ที่วา ไมใหสะใภหรือเขยเขามาทำงาน 
ในธุรกิจ เพื่อลดความปญหาความ 
ขัดแยงและความแตกตางจากสมาชิก
ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

ค่านิยม วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว เป็นส่ิง 
ท่ีพึงปรารถนาของท้ังครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะส่งผล 
ต่อความสำเร็จของครอบครัวและธุรกิจครอบครัว
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“คานิยม ทัศนคติ และวิสัยทัศน 
ของครอบครัวน้ัน แตกตางอยางส้ินเชิง 
จากความเปนธุรกิจ แตพวกเราก็พยายาม 
ทำใหทั้งสองสวนมันกลมกลืน เพื่อให 
อยูดวยกันได” ลีกลาว ท้ังน้ี ครอบครัว 
ลีก ุมกี ่ให ความสำคัญกับครอบครัว 
มากกวาธุรกิจ กลาวคือ ครอบครัวอยู 
เหนือธุรกิจ (Our Formula - Family 
First) ที่ยึดถือรวมกัน 

“ธุรกิจครอบครัวของเราอาจไม 
เหมือนกับของครอบครัวอื่น ขึ้นอยู 
กับการคนพบตามความเหมาะสมของ
แตละครอบครัว แตพวกเราตกลงกัน 
วาจะพูดคุยกันใหมาก เพื่อใหเกิดขอ 
ตกลงรวมกัน ซึ่งในชวงรุนของผมกวา 
10 ปท่ีผานมา เราไดรวมกันทำกิจกรรม 
รวมกันพัฒนาโครงสรางธุรกิจ และ 
พูดคุยกันมาโดยตลอด แตมีขอกำหนด 
เปนขอหาม 3 ขอดวยกันที่เราได 
ตกลงรวมกัน คือ หามหยา หาม 
แตงงานชาเกินไป และหามมีครอบครัว 
ซอนหรือมีเมียนอย” 

ทั้ง 3 ขอหามเปนความเขาใจ 
รวมกันของครอบครัว และมี PC 
Chart ที่จะกำหนดบทบาทและหนาที่ 
ของครอบครัว ไวอยางชัดเจน ซึ่งจะ 
วาไปก็คือ การสราง Hardware ของ 
ครอบครัวรวมกัน นั่นคือ ประการแรก 
Learning Together เราเรียนรูดวย 
กัน ไปศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆ ดวย 
กัน ซึ่งการเรียนรูดวยกันเปนความ 
จำเปนของครอบครัว เชนกรณี เดินทาง 
ไปสวิสเซอรแลนดดวยกัน เพ่ือไปศึกษา 
หลักสูตรดานธุรกิจครอบครัวพรอมกัน 
ทำใหไดปรึกษาหารือรวมกัน

ประการท่ีสอง Communication 
การสื่อสารเปนการชวยเพิ่มโอกาสให
ครอบครัวไดปรึกษาหารือกัน เขาใจ 
กัน โดยมีการประชุมของสมัชชา 
ครอบครัว (Family Assembly) 
ซึ่งทำใหคนในครอบครัวไดมานั่งคุยกัน 
มาทำกิจกรรมสนุกๆ ดวยกัน จน 
สามารถสรางเปน Team Communi-
cation Model ที่ทุกคนยึดถือ และ 
ติดในออฟฟศ ที่กำหนด “Do” และ 
“Don’t” เชน คำวา “เรา” จะใหญ 
กวาคำวา “ฉัน” การไมแสดงอารมณ 
บูด

“เราตองดำเนินชีว ิตบนความ 
ถวงดุล 3 ประการ คือ ครอบครัว 
สุขภาพ และธุรกิจ นอกจากนี้เรา 
ยังไดสรางรูปปนดอกไม วิลโลว 3 
กลีบ เพื่อย้ำใหเราเห็นถึงความสมดุล 
ที่ติดตั้งไวหนาโรงงาน”

มิสเตอรลี กลาวอีกวา เมื่อมี 
Hardware แลว เราก็ไดรวมกันสราง 
Software ซ่ึงก็คือ วิสัยทัศนของครอบครัว 
บนความเปนชาติพันธุ ที ่เปนชาวจีน 
เชน ประการแรก มีคานิยมหรือคติ 
ครอบครัว OS 101 เพื่อย้ำเตือน 
ตัวเอง เพราะ OS มีความหมายและ 
ทำใหทุกคนไดระลึกถึง Oyster หรือ 
หอยนางรมซึ่งเปนวัตถุดิบตนทางของ
สินคา และทำใหครอบครัวลีกุมกี่มี 
ธุรกิจนี้จนถึงปจจุบัน การไปเยี่ยมชม 
โรงงาน หรือแหลงวัตถุดิบดวยกัน ไป 
เยี่ยมบรรพบุรุษดวยกัน เหลานี้เปนตน

ประการที่สอง มีคานิยมที่เปน 
แกนแกนของครอบครัว ที่เรียก “Si Li 
Ji Ren” หมายถึง การปฎิบัติตอคน 

แวดลอมในธุรกิจ ท้ังลูกคา ซัพพลายเออร 
ดีลเลอร และคนอื่นๆ วาเราตองเขาใจ 
เขา นั่งอยูในใจเขาไดอยางไร เหมือน 
ปลาตองเขาใจน้ำ และน้ำตองเขาใจ 
ปลา ซึ่งจะทำใหเราไดเกิดการเรียนรู 
เพื่อสรางทีมดวยกัน เปนการ Learn-
ing Together นำไปสู Personnel 
Development

กลาวโดยสรุปคือ ธุรกิจครอบครัว 
จะสามารถฝาฟนกับการแขงขันกับ 
ค ู  แข  ง จ ากภาย ในและภายนอก 
รอดพนจากการเปนธุรกิจที ่ลมสลาย 
จนสามารถเติบโตอยางยั ่งยืนไดเปน 
รอยกวาป อยางธุรกิจครอบครัวลีกุมกี ่
ตองประกอบไปดวย

1. ใหความสำคัญกับครอบครัว 
การรักษาสมดุลระหวางครอบครัวและ 
ธุรกิจ รวมถึงการวางแผนจะสงตอ 
ธุรกิจอยางไรใหยั่งยืน 

2. พัฒนาธุรกิจครอบครัวอยาง 
ตอเน่ือง เชน การสราง New Genera-
tion Leader และตองมีการ Earn 
Trust ทำและลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง 
มีวิสัยทัศนและมุงมั่นสูอนาคต เพื่อ 
ใหบุคลกรในบริษัทม่ันใจได เพ่ือรวมกัน 
พาองคกรสูความสำเร็จ

3. ตองมี Competitive Advan-
tage สามารถแขงขันไดในโลกธุรกิจ

4. การสราง คนดี คนเกง และดึง 
มืออาชีพมาชวยพัฒนางานในองคกร 
หรือ การใหความสำคัญกับบุคลากร 
ซึ่งเปนหนวยสำคัญของธุรกิจ เพราะ 
ธุรกิจครอบครัวเมื่อขยายตัว ก็ตองดึง 
คนดี คนเกงเขามา และอยูกับองคกร 
ใหได

62

Family Business



วา พอรออยู ก็เลยตัดสินใจวา ตอง 
กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลของที่บาน 
โดยเริ่มจากตำแหนงเภสัชกร และ 
ดูแลงานบริหารทั่วไป ยอมรับวาตอน 
ทำงานใหมๆ ความคิดเห็นหลายอยาง 
ไมตรงกับคุณพอ ทำงานไปสัก2-3 ป 
ถึงไดเรียนรูวา ทุกเรื่องที่พอบอก จน 
เริ ่มจับทางถูกและมีหนวยกานพอจะ
ชวยงานทานได ทานจึงปรับผังการ 
บริหารใหม ใหขึ้นมาทำหนาที่รอง 
ผูอำนวยการ กอนรับตำแหนง ขอไป 
เรียนตอเรื ่องการบริหารโรงพยาบาล 
เพ่ิมเติม แตจังหวะน้ันเจอพิษเศรษฐกิจ 
ตมยำกุง แผนจะไปเรียนบริหารโรงพยาบาล 
ที่ตางประเทศเลยพับไป ตองหันมา 
เรียนในประเทศแทน จึงเลือกเรียน 
MBA ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ระหวางนั ้นก็กลับมาชวยบริหารงาน 
ไปดวย จนจบ MBA ในป 2543 คุณ 
พอจึงปลอยใหเราบริหารเต็มตัว โดย 
มีทานคอยเปนพี่เลี้ยง”

ภารกิจท้าทาย 
นักบริหารสาว 
มือใหม่วัย 28 ปี

คุณเอเขามาสานตอธุรกิจครอบครัว 
เต็มตัว ตั้งแตอายุ 28 ป ซึ่งเปนชวง 
จังหวะที ่ เศรษฐกิจตกต่ำถ ึงข ีดส ุด 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดรับผลกระทบ 
จากนโยบายรัฐที ่เปลี ่ยนแปลงเรื ่อง 
สิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาลทั้ง
ของราชการ ทหาร และนโยบายของ 
บริษัทเอกชนที ่เคยมีงบประมาณให 
สิทธิการรักษาพยาบาลก็ลดนอยลง 
อยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับโรงพยาบาล 
พิษณุเวชเองก็เพิ่งลงทุนสรางตึกใหม 
ทำใหมีหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นหลายเทา
ตัวจากนโยบายดอกเบี้ยเงินกูที่สูงขึ้น
มาก  

“ชวงน้ัน พิษณุเวชอยูในชวงตกต่ำ 
มาก พนักงานออกไปมากกวาครึ่ง 
เพราะเราปรับลดสวัสดิการ ทำให 
ขวัญและกำลังใจของพนักงานไมด ี 

แนะนำทายาทคนเก่ง 
แห่ง รพ.พิษณุเวช

ทายาทรุนที่ 2 ผูสืบทอดธุรกิจ 
จนกาวไกล เธอคือ เภสัชกรหญิง 
วรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ หรือ “คุณ 
เอ” ลูกสาวคนที่ 2 จากลูกทั้ง 6 
คนของ นายแพทยสุเทพและแพทย 
หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษพงศ ผูกอตั้ง 
โรงพยาบาลพิษณุเวช คุณเอจบการ 
ศึกษาขั้นสูงดานปริญญาโท MBA จาก 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“เอคิดวา คุณพอวางแผนการ 
สานตอกิจการใหเราตั้งแตกอนจะเขา
มหาวิทยาลัย ตอนเอนทรานซ ไมรู 
จะเลือกเรียนอะไรดี ทานแนะนำให 
เรียนเภสัช ทานบอกวา เภสัชกรเปนผู 
ดูแลทรัพยสินที่มีมูลคามากที่สุดของ 
โรงพยาบาล พอเรียนจบกำลังไฟแรง 
อยากออกไปทำงานใชทุนเปนเภสัชกร 
โรงพยาบาลชุมชน ทานบอกคำเดียว 

อัศวินหญิง ผู้พลิกสถานการณ์ รพ.พิษณุเวช
สู่มาตรฐานสากล JCI เพื่อคนไทยในต่างจังหวัด

ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
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Í§¤�¡ÃÀÒ¤àÍ¡ª¹·ÕèÍÂÙ‹¤Ù‹¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡ÁÒÂÒÇ¹Ò¹¶Ö§ 33 »‚ ¹Ñè¹¤×Í âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÔÉ³ØàÇª 

âÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹«Öè§à»š¹ Ø̧Ã¡Ô̈ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§μÃÐ¡ÙÅ ¹ÔèÁ¾Ô·Ñ¡É�¾§È� ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ä Œ́Ê‹§μ‹ÍãËŒ·ÒÂÒ·ÃØ‹¹ 2 à»š¹¼ÙŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 

¸ØÃ¡Ô¨·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÀÒ¤àË¹×ÍμÍ¹Å‹Ò§ 

´ŒÇÂÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å JCI â´Âä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§àÁ×èÍà´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 áÅÐ¹Ñºà»š¹âÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹áË‹§áÃ¡ã¹ 

ÀÒ¤àË¹×ÍμÍ¹Å‹Ò§·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒμÃ°Ò¹ JCI áÅÐ·ÓãËŒ¾ÔÉ³ØàÇª ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹ã¹°Ò¹Ð “âÃ§¾ÂÒºÒÅà´ÕèÂÇ” 

(äÁ‹ÊÑ§¡Ñ´à¤Ã×Íã´) ã¹μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ¨¹¡ÅÒÂà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒÍÕ¡ËÅÒÂâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹¢¹Ò´¡ÅÒ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

ÅØ¡¢Öé¹ÁÒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹Í§¤�¡ÃÊÙ‹ÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Åàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

พ
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เอ๋เข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัวเต็มตัว ตั้งแต่อายุ 
28 ปี ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจตกต่ำถึงขีดสุด 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบจาก 
นโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลทั้งของราชการ ทหาร และ 
นโยบายของบริษัทเอกชนที่เคยมีงบประมาณให้ 
สิทธิการรักษาพยาบาลก็ลดน้อยลงอย่างมีนัย 
สำคัญ ประกอบกับโรงพยาบาลพิษณุเวชเอง ก็ 
เพิ่งลงทุนสร้างตึกใหม่ ทำให้มีหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น 
หลายเท่าตัวจากนโยบายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นมาก

ทำใหงานบริการแยลง ผูรับบริการ 
ไมพึงพอใจ การใชบริการลดลง ผล 
ประกอบการยิ่งแย ไมมีงบประมาณ 
ในการพัฒนา มันเปนวงจรอุบาทวที่ 
หากเราไมตัดตรงไหนกอน ก็จะวนเวียน 
อยูแบบนี้และถดถอยไปเรื่อยๆ สิ่งที่ 
ตัดสินใจทำเปนอยางแรกคือ การสราง 
ความสุขใหกับบุคลากรกอน ดวยหลักการ 
ท่ีวาเม่ือบุคลากรมีความสุขมากเพียงพอ 
เคาจะแบงปนใหก ับผู ร ับบริการได 
และจะเริ่มทำงานดวยความมุงมั่นเพื่อ 
คนอื่นและองคกรไดอีกครั้ง บอกได 
เลยวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง”

กล้าเปลี่ยนแปลง 
เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ 
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

นอกจากน้ียังมีการปรับ คาตอบแทน 
ที่ดี สวัสดิการที่ดี และบรรยากาศและ 
สถานท ี ่ทำงานท ี ่ ด ี และปลอดภ ัย 
โดยคอยๆเพิ่มเรื่อยมาจนถึงวันนี้ ใน 
ขณะเดียวกันก็หลอหลอมบุคลากรให
ทำเรื่องคุณภาพควบคูไปกับงานประจำ 
นำเอามาตรฐานตางๆมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคกร ใชเครื่องมือทาง 
การแพทย รวมถึงยาและเวชภัณฑที ่
ม่ันใจ นำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน 
ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร จนพิษณุเวชกลับมายืน 
ในจุดที ่ประชาชนในเขตภาคเหนือ 
ตอนลางยอมรับใหเปนโรงพยาบาล 
ช้ันนำอันดับหน่ึงของภูมิภาคอีกคร้ังหน่ึง 
ถือวาเปนความสำเร็จที่นาชื่นชม

การให้กำลังใจ 
ซึ่งกันและกัน 
สร้างความยิ่งใหญ่ได้

และเธอย ังเด ินหนาสร างการ 

เปลี ่ยนแปลงที่เปนจุดกาวกระโดดที่ 
ยิ่งใหญขององคกรอีกขั้นนึง โดยใช 
โอกาสครบครอบ 30 ปของโรงพยาบาล 
พิษณุเวช ในการประกาศนโยบาย 
การนำเอามาตรฐานสากล JCI มาเปน 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
และมุงมั่นเพื่อขอรับรองใหไดภายใน 
1 ป ในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จ ในการเปน 
ผูนำองคกรในการขับเคลื่อนยกระดับ
คุณภาพจน โรงพยาบาลพิษณุเวชไดรับ 
การรับรองมาตรฐาน JCI ถือเปน 

โรงพยาบาลแห งแรกในภาคเหน ือ 
ตอนลาง แหงที่ 2 ของภาคเหนือ 
และแหงที่ 22 ของประเทศไทยที่ได 
รับการรับรองมาตรฐาน JCI

“มีคนถามวาทำไมพิษณุเวชตอง
ทำมาตรฐานสากล JCI ทั้งยากและ 
คาใชจายสูง พิษณุเวชมีลูกคาตางชาติ 
เยอะหรือ คำตอบคือ เราทำมาตรฐาน 
สากลเพื่อคนไทย มาตรฐานสากล JCI 
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน คุณพอ 
ภูมิใจมาก ทานชื่นชมลูกๆ ที่มาชวย 
กันพัฒนาโรงพยาบาลที่ทานสรางมา
กับมือจากโรงพยาบาลเอกชนขนาด 
50 เตียง มาเปนโรงพยาบาลขนาด 

150 เตียงที่มีคุณภาพสากลในปจจุบัน 
ทานเปนตนแบบในการทำงาน และ 
แนวคิดใหกับลูกๆ เสมอ ทานสอนให 
ดูแลพนักงานทุกคนใหดี ดูแลผูรับ 
บริการใหดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทาน 
ทำหนาที่ CRM ดูแลลูกคา ทักทาย 
และใหกำลังใจพนักงานทุกวัน แม 
กระทั่งวันที่ทันเริ่มเดินไมไหว ทานก็ 
นั่งรถเข็นลงทำหนาที่ของทานจวบจน
วันที่ทานจากไป คุณเอเปนคนนึงที่ได 
กำลังใจจากคุณพอ และนำสิ่งที่คุณเอ 

ไดรับ เรียนรู ไปใชในการใหกำลังใจ 
กับทีมงานทุกวันเชนเดียวกัน เพราะ 
กำลังใจจากผูบริหารจะเปนแรงผลักดัน 
ที ่ด ีมากในการขับเคลื ่อนสรางการ 
เปลี่ยนแปลงใหแกองคกร และยังทำ 
ใหองคกร เปนองคกรแหงความสุข 
ตามวิสัยทัศนท่ีคุณพอไดวางไวอีกดวย

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า

หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปในเชิงการพัฒนาองคกร คุณเอยัง 
คงมุ งม ั ่นจะสานตอเจตนารมยของ 
คุณพอในการสรางพิษณุเวชใหเปน 
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กลุมเครือโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่เปน 
โรงพยาบาลคุณภาพสากล ราคาคนไทย 
และจะขยายโรงพยาบาลเครือขายใน
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือตอนลาง เพ่ือ 
ทำใหผู ร ับบริการเขาถึงบริการของ 
พิษณุเวชไดรวดเร็วและปลอดภัยมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไมทิ้งโอกาสใน 
การที่ประเทศจะกาวสูยุค AEC คุณเอ 
มีเปาหมายในการขยายศักยภาพการ
ดูแลสุขภาพใหแกประชาชนในประเทศ 
เมียนมาร และสปป.ลาว ที่ยังขาด 

โอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทย 
ที่ดีดวย อีกทั้งเปนการสงเสริมให 
พิษณุโลกเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย ของ AEC 
ภายใตแนวคิด เที่ยวสนุก สุขภาพดี 
ที่พิษณุโลก เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของ 
จังหวัดพิษณุโลก

ดวยแนวคิดในการบริหารงานที่
ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และการ 
สรางแนวคิดสาธารณะ เพื่อสุขภาพที่ 
ดีของประชาชนทั้งใน จ.พิษณุโลก 

และจังหวัดโดยรอบแลว ยังเปนนัก 
ธุรกิจที ่ม ีส วนสำคัญตอการผลักดัน 
แนวคิดในการสรางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง 
ใหแก จ.พิษณุโลก จึงเปนที่มาของ 
การขึ้นรับตำแหนงประธานหอการคา
จังหวัดพิษณุโลก คนลาสุด ใน ป 
บริหาร 2558-2559 เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา คงตอง 
ปรบมือรัวๆ ใหแกทายาทสาวคนเกง 
แหงครอบครัวนิ่มพิทักษพงศ

66

Family Business



»˜¨¨ØºÑ¹¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ ¶×Íà»š¹àÁ×Í§ãËÞ‹·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§´Õã¹·Ø¡´ŒÒ¹ áÅÐÁÕàÈÃÉ°¡Ô¨·Õè 

àμ Ôºâμ¡ŒÒÇä¡Å ´ŒÇÂÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§·‹Ò¹Ë¹Öè§ ·Õè·Ø¡·‹Ò¹¤§ÃÙŒ¨Ñ¡ª×èÍàÊÕÂ§·‹Ò¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ 

´Ñ§¹Ñ é¹¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ ‹Á¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ ‹¹ãËÁ‹ÀÒÂã¹¨Ñ§ËÇÑ´ãËÞ‹áË‹§¹Õ é ¨Ö§à»š¹àÃ× èÍ§¹‹ÒÊ¹ã¨Ç‹Ò ¨ÐÁÕ 

¡ÅàÁç´à´ç´¾ÃÒÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÂ‹Ò§äÃ ©ºÑº¹Õé¨Ö§¢Íá¹Ð¹Ó »ÃÐ¸Ò¹ YEC ¤¹¶Ñ´ä» áË‹§¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ àÁ×Í§ºÖ§©ÇÒ¡ 

Ê¶Ò¹·Õ è·‹Í§à·Õ èÂÇª× èÍâ´‹§´Ñ§ »ÃÐ¸Ò¹ YEC ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ Ë¹Ø ‹Á¤¹à¡‹§·‹Ò¹¹Õ é¤×Í ¤Ø³ÊØ¹Ôμ Ô à¡Ô´Ê§¡ÃÒ¹μ� 

¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨·ÒÂÒ·ºÃÔÉÑ· μÐÇÑ¹ ºÍμμ� áÍ¹´� á¤¹ ̈ Ó¡Ñ´ à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹éÓËÇÒ¹ ¡Òá¿ ªÒ ºÃÃ Ø̈¢Ç´ ÀÒÂãμŒáºÃ¹´� 

“·Ò¹μÐÇÑ¹” áÅÐ¼ÅäÁŒ¡ÃÐ»‰Í§ ÀÒÂãμŒáºÃ¹´� “¿ÒÃ�ÁÊØ¢” áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨Å‹ÒÊØ´¤×Í ÃŒÒ¹¡Òá¿ ºÅÙ àÅÁÍ¹ ¤Í¿¿‚› «Öè§ 

ªÒÇÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ áÅÐ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇμ‹Ò§¤ØŒ¹à¤Âà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

ประกอบดวย น้ำหวานเขมขน โอเลี้ยง 
และชาดำเย็น โดยเนนการจำหนาย 
ภายในประเทศเปนหลัก สวนสินคา 
อาหารกระปอง แบรนด ฟารมสุข 
ประกอบดวย แหว กระจับ เงาะ 
ลูกตาล วุนมะพราว เห็ดโคน และ 
หนอไมไผตงตม สวนใหญสินคาอาหาร 
กระปองเนนผลผลิตในทองถิ่นเปนหลัก 
และขณะน้ีกำลังขยายธุรกิจรานกาแฟสด 
ภายใตชื่อ บลู เลมอน (Blue Lemon)

“บริษัท เราเปน SME เล็กๆ ใน 
ตางจังหวัด แตมุงมั่นผลิตสินคาที่มี 
คุณภาพ ดวยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย โดย 
กำหนดนโยบาย ในการมุงม่ันผลิตสินคา 
ที่มีคุณภาพ เพื่อสงมอบใหแกผูบริโภค 
ดูแลเพื่อนพนักงาน และดูแลชุมชน 
เชนเดียวกับคนในครอบครัว ปจจุบัน 
เรามีพนักงานซึ่งเปนคนไทย 100% 
จำนวน 80 คนที่เปนคนในพื้นที่รอบๆ 
โรงงาน และมียอดการเขาออกของ 
พนักงานนอยมาก”

ธุรกิจหลักเครื่องดื่ม 
ยังมาแรง

เน ื ่องจากธุรก ิจครอบครัวเร ิ ่ม 
และมีความชำนาญเปนพิเศษจากธุรกิจ 
เครื่องดื่ม ดังนั้น สินคาในกลุมนี้ 
จึงเปนธุรกิจหลักที ่ทำรายไดใหแก 
บริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง กาแฟ 
บรรจุขวด “ทานตะวัน” ดวยเม็ด 
กาแฟสดคุณภาพ พันธุอาราบิกา ผสม 
กับพันธุโรบัสตา จึงใหกลิ่มหอม 
และรสชาติเขมขน ดวยกาแฟพันธุดี 
จากรสชาติกาแฟที่เปนที่ถูกปากจึงสง
ผลไปเขาตา ผูใหญในจังหวัดชื่อดัง 
ทานหน่ึง ทาบทามใหไปเปดรานกาแฟสด 
ที่บึงฉวาก สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของ 
สุพรรณบุรี จึงเปนท่ีมาของรานกาแฟสด 
ที่มีรสชาติเฉพาะตัว ในชื่อ Blue 
Lemon ซึ่งปจจุบันไดขยายแลว 3 
สาขาเน นสถานที ่ท องเท ี ่ยวได แก  
บึงฉวาก ตลาดทาชาง และตลาด 100 
ปสามชุก และลาสุดกับการบริหาร 

แนะนำตัว 
และธุรกิจที่รับผิดชอบ

คุณสุนิติ เกิดสงกรานต หรือ 
คุณโปง เปนชาวสุพรรณบุรี โดยกำเนิด 
จบการศึกษาระดับมัธยม ที่โรงเรียน 
ภปร.ราชวิทยาลัย และปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบ 
นิเทศศิลป มหาวิทยาลัยรังสิต และ 
จบปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัย 
รังสิต เมื่อป 2545 ครอบครัวไดริเริ่ม 
ธุรกิจกาแฟ โอเลี้ยง บรรจุขวด เมื่อ 
40 ปท่ีผานมา โดยมีจุดแข็งคือ เม็ดกาแฟ 
คัดคุณภาพ ผานการคั่วจากโรงงาน 
ของตนเอง ซึ่งตั้งอยูที่ อ.ทาชาง 
จ.สุพรรณบุรี ปจจุบัน คุณโปง ได 
เขามาดูแลธุรกิจครอบครัวในตำแหนง 
ผูจัดการฝายผลิต ของบริษัท ตะวัน 
บอตต แอนด แคน จำกัด (TAWAN 
Bott & Can Co.,Ltd) โรงงานผลิต 
อาหาร และเครื่องดื่ม โดยสินคา 
เคร่ืองด่ืมบรรจุขวด แบรนด “ทานตะวัน” 

ป

สุนิติ เกิดสงกรานต์
นักธุรกิจหนุ่มแห่ง Tawan Bott & Can
กับบทบาทประธาน YEC สุพรรณบุรี
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รานกาแฟ ชาติไทย คอฟฟ ที่ที่ทำการ 
พรรคชาติไทย ในกรุงเทพอีกดวย 

“ที่รานกาแฟ นอกจากจำหนาย 
เคร่ืองด่ืมจากกาแฟสดแลว ยังจำหนาย 
เม็ดกาแฟคั่ว ซึ่งมีจุดขายที่คั่วเองจาก 
โรงงานจึงมีความสดใหมเสมอ หากไม 
สดใหมจริงเรายินดีรับคืน หรือ เปล่ียน 
ใหม เพราะแตละวันเราคั่วเมล็ดกาแฟ 
วันละเปนรอยกิโลกรัม ดังนั้นเราจึง 
สามารถคุมคุณภาพ และรับประกัน 
สินคาได”

จากความนิยม 
ในประเทศ 
เตรียมขยาย 
สู่ต่างประเทศ

ปจจุบันสินคาท้ังหมด เนนชองทาง 
การจัดจำหนาย ภายในประเทศเปนหลัก 
100% โดยมียอดขายตอป ราว 60 
ลานบาท โดยตั้งเปายอดขายปลาสุด 
คือ 70 ลานบาท และวางแผนเตรียม 
ขยายตลาดออกสูตางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งตลาดในกลุมประเทศ AEC 
ซึ ่งประเทศที ่ม ีแนวโนมในการเปด 
ตลาดสินคาเครื่องดื่ม ไดแก กัมพูชา 
เวียดนาม จากการทดลองการเปด 
ตลาดจากการออกงานแฟร ไดรับการ 
ตอบรับดวยดี และยังมีแผนที่จะขยาย 
ไลนสินคาในกลุมน้ี โดยเนนเร่ือง Healthy 
ตามเทรนด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ 
วิจัย และพัฒนา สินคาเครื่องดื่มกลุม 
โปรตีนสกัด สำหรับกลุมที่เลนกีฬา 
ยกเวจ เสริมกลาเนื้อ 

สวนสินคากลุมรานกาแฟ Blue 
Lemon อาจจะขยายแนวไปเปน Franchise 
ซึ ่งอยู ระหวางการรางกฎเกณฑกอน 
ดำเนินการขั้นตอไป

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
นอกจากโรงงาน ตะวัน บอตต 

แอนด แคน จะใหความสำคัญกับชุมชน 
และเรื ่องสิ ่งแวดลอมโดยรอบโรงงาน
แลว ยังเปนบริษัทที่ไดรับรางวัล 1 ใน 
999 โรงงานนาอยู จากการจัดระเบียบ 
ภายในโรงงาน และภูมิทัศนรอบโรงงาน 
การปลูกตนไม การจัดการระบบบำบัด 
น้ำเสีย และไดรับรางวัลในฐานะบริษัท 
ตัวอยางที ่ เส ียภาษีถ ูกตองตรงตาม 
ความเปนจริง ในป 2557 จากกรม 
สรรพากร

เข้าสู่วงการ YEC 
ได้อย่างไร

เดิมคุณพอของคุณโปง เปนประธาน 
หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และคุณ 
โปง ไดมีโอกาสเขาชวยงานคุณพอ และ 
หอการคา จนกระท่ังมีการริเร่ิมโครงการ 
YEC จึงไดรับมอบหมายใหเขารวม 
ประชุมที่หอการคาไทย และทำหนาที่ 
กอตั้ง YEC สุพรรณบุรี ซึ่งคุณโปงเห็น 
ความสำคัญวา การรวมกลุมนักธุรกิจ 
รุนใหมเปนสิ่งที่ดี และเปนประโยชน 
แตจะรวมอยางไร นี่คือสิ่งที่ตองหา 
คำตอบตอไป

“ดวยถ ิ ่นท ี ่อย ู ของผมเป นคน 
รอบนอก เพราะที่ตั้งของที่อยู และ 
ธุรกิจอยูในอ.เดิมบางนางบวช แต 
สวนใหญจะอยูใน อ.เมือง กัน ผม 
เลยเริ่มจากเพื่อนๆใกลตัวกอน ก็ขาย 
ไอเดียเรื่องนี้ และชักชวนเขากลุมจน 
ไดกลุมกอตั้งจำนวน 40 คน จากนั้น 
จึงเริ่มวางยุทธศาสตร โดยโจทยแรก 
คือ จะทำอยางไรใหคนที่เขามารูจักวา 
YEC คือ อะไร  และทำอยางไรจะสนิท 
กันมากขึ้น แรกๆก็มีปญหาเหมือนกัน 
คนมาประชุมนอย จึงคิดวา ควรให 
สมาชิกไดเขารวมประชุมกับสวนกลาง 

ซึ่งก็ไดผล ทำใหสมาชิก “อิน” มาก 
ขึ้น โดยเฉพาะการละลายพฤติกรรม 
ไดทำกิจกรรมรวมกัน จนกระทั่งไดมี 
โอกาสไปดูงานท่ีลาว และหลายจังหวัด 
ทั่วประเทศ นองๆ ถึงได Active 
กันมากขึ้น”

ภารกิจไฮไลท์ ของกลุ่ม 
YEC สุพรรณบุรี

นอกจากการสรางกลุม YEC ที่ 
เขมแข็ง และเชื่อมโยงคอนเนคชั่น 
ระหวางกันแลว การพัฒนาตนเอง 
และการทำงานสอดประสานกับหอการคา 
จังหวัด เปนสวนที่สำคัญ เพื่อผลักดัน 
ใหเกิดการพัฒนาตนเองภายในจังหวัด 
มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมของกลุมใน 
ชวงท่ีผานมาคือ ชวงเทศกาลสงกรานต 
กลุม YEC ไดรับมอบหมายจากหอการคา 
จังหวัด ใหรับผิดชอบตกแตงขบวนแห 
อัญเชิญ หลวงพอโตทองคำ แหรอบเมือง 
เพื่อใหประชาชนรวมสรงน้ำขอพร ซึ่ง 
เปนเทศกาลสำคัญของจังหวัด และ 
กลุมไดถือโอกาสนี้ จัดทำปาย ขบวน 
ประชาสัมพันธ YEC สุพรรณบุรีทำให 
เปนที่รับรูในวงกวางในจังหวัด และ 
เกิดการไถถามถึงการเขากลุมอีกดวย

และในเร็วๆนี้ จะมีการประชุม 
และรับนองใหม ที่ไดรับเพิ่มจาก 40 
คน เปน 50 คน และวันที่ 30 พค. 
นี้จะรวมกับหอการคาจังหวัด ในการ 
จัดกิจกรรมแรลลี่

“ผมอยากฝากถึงหอการคาไทย 
และกลุม YEC วา ควรทำงานอยาง 
สอดประสานกัน โดยเฉพาะการทำงาน 
ของ YEC กับหอการคาจังหวัด ซึ่ง 
ควรใหความสำคัญในการปรึกษาหารือ 
ผู  ใหญก อนลงม ือทำไปโดยพลการ 
เพ่ือผลสำเร็จของงาน และความรวมมือ 
ที่ดีระหวางกัน”
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แนวคิดการเริ่ม 
กิจกรรม CSR 
ของกระทิงแดง

หากจะใหเลาถึงจุดเริ ่มตนของ 
การทำงานเพื ่อสังคมของกลุ มธุรกิจ 
กระทิงแดงแลวเรียกวาตองยอนกลับ 
ไปราวๆ 30 ปกอนหนานี้ ซึ่งเราเริ่ม 
ทำมาตั้งแตรุนคุณเฉลียวเลยคะ ไม 
วาจะเปนโครงการน้ำพระทัยจากใน 
หลวงหรือโครงการอีสานเขียว ที่นอม 
นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวในเรื่องการพัฒนาปรับ
ปรุงสภาพพื้นที่ทำการเกษตร และ 
แหลงเก็บน้ำทางภาคอีสาน เพราะ 
ปญหาฝนแลงอยางรุนแรง ทำใหขาด 
แคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค 

และจากการที่เราไดมีโอกาสติด
ตามคุณเฉลียวมาตั้งแตเด็ก ไดเห็น 
การทำงานของทานมาตลอด โดยจะ 
ยึดหลัก 3 ประการ คือ ครอบครัว 
กตัญู และความรักในแผนดิน ณ 
ตอนนั้นการทำเพื่อสังคมของเราไมได
มีหลักการอะไรมากมาย แตดวยใจที่ 
ชื่นชอบงานทางดานนี้ จึงนำสิ่งที่ชอบ 
ผนวกเขากับงานบริหาร ทำใหกอตั้ง 
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น เมื่อ ป 

คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
กรรมการบริหาร บจก.เครื่องดื่มกระทิงแดง
กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง กับมุมมองแนวคิด
และแนวการทำงานเพื่อสังคมไปสู่ความยั่งยืน

2546 ถึงตอนนี้ก็ 12 ปมาแลว 
ดวยความตั้งใจที่จะสานตอสิ่งที่

คุณพอทำ และทำอยางจริงจัง เปน 
ระบบมากขึ้นมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจน เนนสนับสนุนเรื่องการพัฒนา 
แนวคิด และสรางเครือขายใหทุกภาค 
สวนในสังคมไดมีสวนรวมในการขับ 
เคลื่อนประเทศใหกาวไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีแนวทางการดำเนินงาน 
ดวยการจุดพลังกาย พลังใจ จุดประกาย 
ความค ิดให คนในส ั งคมทำส ิ ่ งด ีๆ 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหหลายภาค
สวนของสังคม เชน ชุมชน ที่เปนภาคี 
เครือขาย บริษัทคูคา หนวยงานภาครัฐ 
หรือแมแต ภาคการศึกษาไดม ีส วน 
สนับสนุน และสงตอแนวความคิดใน 
การพัฒนาประเทศรวมกัน ซึ่งนี่ถือ 
เปนแนวคิดที่เราใหสำคัญ และถือเปน 
แนวการทำงานเพ่ือสังคมของเราเสมอมา

โครงการ CSR 
ในปัจจุบัน

ปจจุบันหลายๆ ทานคงอยาก 
ทราบวากลุมธุรกิจกระทิงแดง ไดมี 
แผนการดำเนินงาน หรือโครงการ 
พัฒนาสังคมอยางไรบาง ตองขออนุญาต 

บอกเลาใหฟงถึงรายละเอียดในการ 
ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ของเรากอนวา เราดำเนินงานในหลาย 
ดานและหลากมิติ เน่ืองจากเราตองการ 
ใหการทำงานเพื่อสังคมของเราครอบ
คลุมทุกบทบาทและทุกภาคสวนใน 
สังคม เราจึงไดมีการแบงกิจกรรม 
ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ กิจกรรม 
ภายในองคกร และกิจกรรมท่ีใหบุคคล 
ภายนอกองคกรมีสวนรวม โดยมี 
รายละเอียดของแตละโครงการ ดังนี้

การทำ CSR ที่ดีนั้น สำคัญควร 
เริ่มจากตัวเองกอน ในแงขององคกร 
ตองเริ่มปลูกฝงจากพนักงานภายใน
องคกรของเราเพื่อขยายไปสูภายนอก 
เราตองสรางความเขาใจถึงความ 
สำคัญเรื่องการขับเคลื่อนสังคม เปด 
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม 
และโครงการเพื่อสังคม โดยทาง 
องคกรของเรามีนโยบายสนับสนุนให
พนักงานสามารถเขารวมกิจกรรมได 
โดยไมคิดเปนวันลา สิ่งเหลานี้จะทำ 
ใหพนักงานมีความเอื ้อเฟ อเผื ่อแผ 
มีจริยธรรม เกิดความภาคภูมิใจตอ 
ตัวเอง ตอองคกร ซึ่งถือเปนการสราง 
จิตสำนึก และยังเปนการรักษาดีเอ็นเอ 
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(DNA) ขององคกรไวดวย เพราะ 
พนักงานเปนหัวใจหลักจะชวยนำพา 
ใหองคกรพัฒนาไปสู ความยั ่งยืนได 
กิจกรรมภายในองคกรที่ไดใหบุคลากร 
ไดมีสวนรวมมีดังนี้

1.โครงการธนาคารหวงกระปอง 
เปนกิจกรรมที่พนักงานภายในองคกร
เปนผูนำหวง และฝากระปองมาบริจาค 
เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมใหกับผูพิการ
ที่ดอยโอกาส ปนี้จัดขึ้นเปนปที่ 4 แลว 
และไดร ับการตอบรับจากพนักงาน 
เปนอยางดีเพราะเปนกิจกรรมที่ใครๆ 
ก็ทำได

2.โครงการเมืองมีน้ำใจ โครงการ 
นี้เปนกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่อยู ใกล 
เคียงบริษัท ดวยความเชื่อวาชุมชนที่ 
อยูรวมกับเราในเมืองใหญถือเปนคน 
ใกลตัวที่ไมควรมองขาม และดวย 
ความหวังในการสนับสนุนใหคนใน 
ชุมชนและคนในองคกรไดม ีโอกาส 
ทำงานรวมกัน ไมวาจะเปนเรื่องการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน การจัดกิจกรรมกับ 
เด็กและผูสูงอายุ ลวนแลวเปนสิ่งที่ 
เราตองการกระตุนใหบุคลากรในองคกร 
ไดตระหนักเรื่องการมีสวนรวมพัฒนา
สังคมเมือง ไปพรอมๆ กับการพัฒนา 
จิตใจของตนเองโดยการสมัครเปน 
อาสาภายในเพ ื ่อเข าร วมก ิจกรรม 
และยังสามารถพาบุตรหลานเขามารวม 
ไดดวย 

3.โครงการขาวผูกใจ เกิดขึ้น 
จากความรวมมือระหวางกลุ มธุรกิจ 
กระทิงแดง และวิสาหกิจชุมชนกลุม 
แปรรูปขาวอินทรีย ไดวางแผนงาน 
ลงนามสัญญาซื้อขายขาวอินทรีย เพื่อ 
เปดโอกาสใหพนักงานในองคกรไดมี 
สวนรวมในการขับเคลื่อนสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยการสั่งซื้อขาวอินทรียมา 
เป นสว ัสด ิการให พน ักงานภายใน 
องคกรไดบริโภค โดยเปนความตั้งใจ 
ใหพนักงานไดบริโภคขาวที่ปลอดภัย
และดีตอสุขภาพ รวมทั้งสรางความ 
ภาคภูมิใจโดยการเชื่อมโยงใหพนักงาน 

ในองคกรไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
จากเกษตรกรผ านการทำก ิจกรรม 
รวมกัน

สวนกิจกรรมท่ีใหบุคคลภายนอก 
องคกรมีสวนรวม เกิดขึ้นจากความ 
เชื่อวาการจะพัฒนา และขับเคลื่อน 
สังคมใหเดินหนาไปไดนั้นไมสามารถ 
ทำไดดวยตัวคนเดียว จึงมีแนวคิด 
ในการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนใน 
สังคมได ม ีส วนร วมในการพัฒนา 
เพื่อใหเกิดมิติในการทำงานเพื่อสังคม 
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงโครงการท่ีเปดโอกาส 
ใหบุคคลภายนอกไดเขารวมมีดังนี้

1.โครงการกระทิงแดง สปริต 
เปนโครงการสนับสนุนความเขมแข็ง 
ของชุมชน หรือที่เราเรียกวาภาคี 
เครือขาย โดยการรวมมือกับคนทำงาน 
อยางจริงจังในพื้นที่รวมกันสรางความ 
ยั่งยืนใหกับสังคมไทย เรามุงมั่นที่จะ 
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมเชิงลึก 
ในหลากมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ ่งแวดลอม พรอมทั ้งการพา 
อาสาสมัครที่มีจิตอาสาจากทั่วประเทศ 
ไปรวมลงแรง เรียนรูแนวคิด และ 
เสริมกำลังใจใหกับชุมชน พรอมทั้ง 
รวมเปนอีกหลายๆ พลังเสียงขยาย 
แนวคิดออกสูภาคประชาสังคม ซึ่ง 
แบงกิจกรรมพัฒนาสังคมที่กลุมธุรกิจ
กระทิงแดง ไดรวมสนับสนุน แบงออก 
เปน 3 ดาน หลักๆ คือ

- ความมั ่นคงทางดานอาหาร 
การสนับสนุนในเรื่องนี้ทำใหทราบถึง
คุณคา และความสำคัญเร่ืองการรักษา 
พันธุกรรมทั้งพืชและสัตว โดยเริ่มจาก 
การสนับสนุนเรื่อง ขาว เพราะขาวถือ 
เปนอาหารหลักของคนไทย หากการ 
ผลิตดวยวิถีระบบขาวอินทรีย เรา 
สงเสริมในทุกกระบวนการ ตั้งแต 
ขั้นตอนการผลิตเพื ่อใหไดซึ ่งขาวที่มี 
ประโยชนตอทั้งผูบริโภคและผูผลิตเอง 
อีกทั้งการรักษาไวซึ่งสายพันธุขาวพื้น
บานในแตละภูมิภาคท้ัง 4 ภูมิภาคอีกดวย

- ก า ร อน ุ ร ั ก ษ  ท ร ั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก 
เรายังคงตองพึ ่งพาและใชประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การดูแลและรักษาความสมบูรณของ
ทรัพยากรเหลานี้ใหคงอยู จึงเปนอีก 
ภารก ิ จของโครงการกระท ิ งแดง 
สปริต ในการสงเสริมแนวคิด และ 
สนับสนุนการทำงานของชุมชนในการ
ฟนฟู ดูแล และรักษาทั้งทรัพยากรดิน 
น้ำ ปา ตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 
ใหคงไวซึ่งความสมบูรณ และฐาน 
ทรัพยากรของชาติตอไป

- ส ังคมแห งการอย ู  ร วมก ัน 
เพราะทุกคนมีสิทธิที ่จะดำเนินชีวิตอ
ยางเสมอภาค การเปดพื้นที่ และให 
โอกาสกับคนที่ดอยกวาไดมีเวทีแสดง
ออกทางสังคมจึงเปนพื้นฐานสำคัญที่
คน ในส ั งคมพ ึ งม ี และพ ึ งปฏ ิบ ั ต ิ 
จึงเกิดเปนกิจกรรมรวมกันกับนองๆ 
ที่บกพรองทางรางกาย และทาง 
สติปญญาในการรวมเรียนรู สราง 
ความเขาใจในความแตกตาง เพื่อกอ 
ใหเกิดการยอมรับ และสามารถดำเนิน 
ชีวิตในสังคมภายนอกรวมกันได

2.โครงการ กระทิงแดง U Project 
โครงการสนับสนุน และสงเสริมพลัง 
ของคนรุนใหม ในการสรางสรรค 
โครงการ โดยใชความรู ความสามารถ 
ทักษะจากหองเรียน และการเรียนรู 
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย นำออกสูการ 
ปฏิบัติในพื้นที่จริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย 
ผานกระบวนการคิด วางแผน และ 
การจัดการ เพื่อรวมสรางสรรคสิ่งดีๆ 
ที ่เปนประโยชนในการพัฒนาชุมชน 
สร  า งช ุ มชน เข  มแข ็ ง และย ั ่ ง ย ื น 
ตอบแทนสังคมและประเทศชาติตอไป 
ซึ่งเราเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต พ.ศ. 
2556 จนมาถึงปจจุบัน ใหนิสิต 
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาทั่วประเทศ เขียนโครงการ 
สงเขาประกวด โดยเราแบงโครงการ 
ออกเปน 4 สาขา ไดแก  

- สาขาเกษตรกรรม : โครงการ 
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สนับสนุนเกษตรกรไทยใหเกิดความ 
ยั่งยืนในวิถีชีวิต

- สาขาการศึกษา : โครงการ 
สรางเสร ิมทักษะใหเยาวชนไทยได 
พัฒนาศักยภาพดานการศึกษา

- ส า ข า ก า ร แ พ ท ย  แ ล ะ 
สาธารณสุข : โครงการสงเสริมให 
คนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ 
ที่ดี

- สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจ 
ชุมชน : โครงการสรางสรรคนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี ในดาน 
อุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

โดยโครงการที่ผานการคัดเลือก
จำนวน 20 โครงการ ทั้ง 4 สาขา 
จะไดรับเกียรติจากคณะกรรมการผู  
ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ความสามารถ 
เฉพาะทางมารวมใหคำแนะนำในการ
เขียน เพื่อเปนการพัฒนาโครงการ 
กอนสงรอบชิงชนะเลิศ กอนการลง 
คะแนนตัดสินรอบชิงชนะเลิศอีกดวย 

ท ั ้ งหมดน ี ้ เป นเพ ียงต ัวอย าง 
โครงการที ่กลุ มธุรกิจกระทิงแดงได 
สนับสนุนชุมชนที ่เปนภาคีเครือขาย 
และสงเสริมใหทั้งบุคคลภายในองคกร 
และภายนอกองคกรไดมีโอกาสเปน 
ส  วนหน ึ ่ ง ในการตอบแทนส ิ ่ งด ี ๆ 
คืนสูสังคมใหเกิดความยั่งยืน รวมกัน 

ผลที่ได้รับ 
จากการพัฒนา 
โครงการ CSR 

การพยายามสงเสริมใหการทำงาน 
เพื่อสังคมใหเกิดขึ้นใหเกิดประสิทธิผล 
ใหมากที่สุด โดยเปาหมายของเราคือ 
การขับเคลื ่อนสังคมไปสู ความยั ่งยืน 
เราจึงวางแผนงานพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
หลายมิติ และหลายดาน มีการขอ 
ความรวมมือกับหลากหลายของสังคม 
ทั้งชุมชนภาคีเครือขาย หนวยงาน 
ภาครัฐ หนวยงานภาคการศึกษา สถาบัน 

หรือองคกรตางๆ และประขาชนท่ัวไป 
เขามามีสวนรวมตามบทบาทหนาที ่ 
ของตนเอง ซึ่งแตละโครงการก็ไดรับ 
การตอบรับ และความรวมมือจาก 
หลายฝายเปนอยางดี เห็นไดจากชุมชน 
หรือหนวยงานที ่ไดรับการสนับสนุน 
จากกลุมธุรกิจกระทิงแดง อีกทั้ง 
ภาคประชาสังคมที ่ร วมสรางกระแส 
พัฒนาสังคมกับเรา ทำใหตอกย้ำแนวคิด 
เร ื ่องการทำงานเพื ่อสังคมของกลุ ม 
ธุรกิจกระทิงแดงที ่ใหความสำคัญใน 
การสนับสนุนแนวคิด การพัฒนา 
และการทำงานที ่หลากหลายมิตินั ้น 
สามารถมีส วนช วยให ส ังคมตื ่นต ัว 
และเกิดการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนไดจริง

งานพัฒนาสังคมจึงไมไดหยุดอยู
เพียงการทำโครงการดานใดดานหนึ่ง 
เรามีแผนงานสงเสริม และสนับสนุน 
หลากหลายดานดวยกัน ทั้งงานดาน 
อน ุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ 
สิ่งแวดลอมที่ภาคีเครือขายก็แสดงให
เห ็นว าพวกเขาสามารถอยู ร วมก ับ 
ธรรมชาติไดอยางสมดุล งานดาน 
ความมั่นคงทางดานอาหาร ที่ทำให 
เราไดรูวาความหลากหลายของพันธุกรรม 
ทั้งพืช และสัตวมีความสำคัญตอเรา 
เปนอยางมาก งานดานสังคมแหงการ 
อยูรวมกันแสดงใหเห็นวาการยอมรับ
และเปดพื ้นที ่ใหกับผู ด อยโอกาสใน 
สังคมเปนเรื ่องที ่ยิ ่งใหญและควรหัน 
มาใหความสำคัญกับเรื่องนี้ งานดาน 
เมืองมีน้ำใจที่ดึงพนักงานภายในองคกร 
และบุตรหลาน มามีสวนรวมในการ 
พัฒนาชุมชนรอบเขตพื ้นที ่บริษัทถือ 
เปนการพัฒนาทั้งชุมชนและจิตใจคน
ในองคกรไปพรอมๆ กัน และงานดาน 
การศึกษา เพราะเชื่อวาพลังของนิสิต 
นักศึกษา เปนความหวังของสังคมไทย 
ตอไป ดวยเหตุนี้เราจึงตองทำหนาที่ 
เช ื ่ อมโยงหลายภาคส วนในส ั งคม 
รวมเรียนรู รวมจุดพลัง รวมทำกิจกรรม 

ที่สรางสรรค พรอมทั้งสงตอแนวคิด 
สูสังคมใหเกิดการรับรูในวงกวางขึ้น

ความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

ซึ ่งเมื ่อถามวาเราเห็นถึงความ 
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาน้ันสามารถ 
สัมผัสไดหรือไม ตองขออธิบายกอน 
วาการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นมันอาจ 
จะยังไมชัดเจนมากเทาไรนัก เพราะ 
บางเรื่องบางโครงการตองใชระยะเวลา 
แตอยางนอยเราก็มีเปาหมายที่ชัดเจน 
มีแผนการทำงาน และการสื่อสารให 
กับคนในสังคมไดรับรู ว าสิ ่งที ่เราได 
รวมกันทำจะชวยใหเราเดินทางไปสู  
เปาหมายนั้นไดหากเรารวมมือกัน

เพราะสิ ่งที ่กระทิงแดงตองการ 
เห็นจากการทำเพื่อสังคมของเรา คือ 
สรางรอยยิ้ม ใหกับคนในสังคม 
โดยเฉพาะคนท ี ่ม ีส  วนร วมท ุกคน 
การสรางรอยยิ้ม หมายถึง การสราง 
ความสุข ที่เกิดจากเขาเหลานั้นมีการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถาเรา 
ขยายจำนวนคนให  เพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อยๆ 
จำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะมี 
สวนชวยใหคนไทยในหลายภาคสวน 
สามารถเกื้อหนุนพึ่งพากัน และใชชีวิต 
รวมกันอยางมีความสุข ซึ่งเราเชื่อวา 
ความสุขจะเปนดัชนีชี ้วัดความยั่งยืน
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไดคะ
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