










ความทาทายที่มีตอเศรษฐกิจไทย ในยุคที่พลวัตเกิดขึ้นบนโลกมากมาย มีการเปลี่ยนแปลง และมีโอกาสใหมๆ 
เฉกเชนกับความทาทาย ฉบับนี้ Thailand Economic and Business Review ไดเรียบเรียงการบรรยายพิเศษโดย 
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
ตางประเทศ ซึ่งปจจุบันทานดำรงตำแหนงประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแหงเอเชีย (Asian 
Peace and Reconciliation Council) หรือ APRC มาเลาถึงความทาทายของไทยในบริบทอาเซียน อาทิ การ 
เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ตนทุนทางการผลิตเพิ่มขึ้น คาแรงเพิ่มแตแรงงานขาด ระบบการศึกษา 
(Education System) การขาดนวัตกรรม (Innovation) หนี้ครัวเรือนอยูในระดับสูง ระบบราชการไทย และ 
ขอจำกัดจากตางประเทศ ในบทความรายงานพิเศษ

และนอกจากนี้ คอลัมน People ฉบับนี้ไดรับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
คุณผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ นักริเริ่มนักพัฒนาโครงการที่สรางความสะดวกใหแกภาคธุรกิจมากมาย ตอดวย 
Economic Review กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และตอดวยพันธมิตร 
อยางสถาบัน ITD ไดนำเรื่อง “ความตกลงทางการคาบริการของอาเซียน (AFAS) ในภาคธุรกิจการขนสงและ 
โลจิสติกส” ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “Make 
in India กับโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนตของไทย” และ China focus กับเรื่อง “สี จิ้นผิง ไดรับคะแนน 
ผูนำเจงสุด (ตอนที่ 1)” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “กรุนกลิ่นกาแฟแดนชวา” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย คุณปญญาพล จินดาวรานนท “น้ำพริก J-Lek” ธุรกิจน้ำพริกไทย จากรานขายน้ำพริกยานคลองรังสิต 
สูการบุกตลาดสงออก ตอดวย สพ.ญ. ณพรรณ กิจพาณิชย “โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง” ท่ีพัฒนาโรงพยาบาลสัตว 
แบบครบวงจร และตอดวย “Vincita” Accessory สำหรับนักปนจักรยาน คุณอิศราภา สิงหเสนี ทายาทรุนที่ 2 
ครอบครัวสิงหเสนี และคอลัมน Family Business พบกับทายาทธุรกิจโจหลุยส ผูสืบทอดศิลปะหุนละครเล็ก 
คุณพิสูตร ยังเขียวสด และฉบับนี้อาจารยที่รูลึกกับศาสตรธุรกิจครอบครัว ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รวม 
นำเสนอเรื่อง “คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values)” และ YEC Update พบกับประธาน YEC 
จังหวัดพิษณุโลก คุณนิติพันธ ตั้งนพรัตน 

ฉบับนี้จึงเต็มอิ่มดวยเนื้อหาทั้งผลวิจัยและสถานการณในเศรษฐกิจมาอัพเดต พรอมดวยกรณีศึกษาการทำ 
ธุรกิจหลายรูปแบบ และการสืบทอดธุรกิจครอบครัว พรอมกับแนวคิดการทำธุรกิจที่ทีมบรรณาธิการไดรวมกัน 
สรางสรรคมาใหกับผูอานทุกทาน ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดให 
กับทุกทานคะ ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจได 
ทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business Review
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ปญญาพล จินดาวรานนทปญญาพล จินดาวรานนท
หนุมไทยใจถึง พาแบรนดไทย J-Lek

ครองตลาดซุปเปอรฯ ระดับโลก
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จากประธานกลุมลูกเจาสัว
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ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เศรษฐกิจผานครึ่งปแรกเศรษฐกิจผานครึ่งปแรก
โตต่ำกวาเปา ศูนยพยากรณ ม.หอการคาไทย
ชี้ครึ่งปหลัง 58 ยังไมเสถียร

Make in IndiaMake in India
กับโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนตของไทย

12

กรมฯ กับภารกิจ Regulator และ Promoter
แบงการทำงานเปน 3 เรื่องหลักๆ ดวยกัน

เรื่องแรก คือ การใหการบริการ เรื่องที่สอง คือ
การพัฒนาสงเสริม และเรื่องที่สาม คือ เรื่อง

การสรางธรรมาภิบาล

การวางแนวทางของระบบคานิยมระหวางตัวบุคคล
และธุรกิจ ควรเชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล

คานิยมครอบครัว และคานิยมธุรกิจ 
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการธุรกิจที่ดีจึง

จำเปนตองมีนโยบายกำหนดคานิยม เพื่อสราง
แนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจ
ไปสูความสำเร็จทั้งในครอบครัวและธุรกิจครอบครัว

เราจะโตนอยกวา 3%
ดวยเหตุผลที่วา

ประเทศไทยกำลังประสบปญหา
ทั้งดานสงออก

ภัยแลง และประมง

สูตรของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาบุคลากรวาสูตรในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเปน คนเกง หรือ Talent 
สามารถทำโดยการคนหาสมรรถนะ

(Competence) ที่เปนจุดแข็ง สมรรถนะการนำ
(Leadership) โดยใหความใสใจกับปจจัยที่

ทำใหบุคลากรมีความรักและผูกผันกับ
องคกร (Commitment /

Engagement )

อินเดียตั้งเปาหมายของประเทศในดานการผลิต
ยานยนตวาอินเดียจะตองเปนผูผลิตยานยนตชั้นนำ

ของโลก เปนศูนยกลางการสงออก รถยนตเล็ก 
รถยนตอเนกประสงค รถสองลอ รถสามลอ

รถแทร็คเตอร และชิ้นสวนยานยนต 
และตั้งเปาหมายวาอุตสาหกรรมยานยนต
จะมีมูลคาถึง 145,000 ลานเหรียญสหรัฐ

ภายในป 2016

ทานสีฯ ไดรับคะแนนสูงจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเซีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากการใหคะแนน

ของผูนำชาติตนเองก็พบวา ทานสีฯ ไดรับคะแนน
สูงสุด โดยไดรับคะแนน 9 เต็ม 10 ตามมาดวย 

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน (Vladimir Putin) แหง
รัสเซีย
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อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

ผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์

หากยอนไปในอดีต เมื่อนึกถึง 
การดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจ เรา 
คงตองเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย 
ตอคิว ย่ืนเอกสารมากมาย หลายข้ันตอน 

ซึ่งตองใชเวลาในการดำเนินการหลาย
วัน แตวันนี้สิ่งเหลานี้มีความคลองตัว 
ขึ้นมาก และยังชวยประหยัดคาใชจาย 
การดำเนินงาน วิวัฒนาการนี้คงไม 
สามารถเกิดขึ้นไดหากขาดผูขับเคลื่อน 
ที่มุงมั่นและจริงจังตอการทำงานและ
ขับเคลื่อนสิ่งเหลานี้ ซึ่งหนึ่งในผูที่ 
เปนพลังแหงการขับเคลื่อนนี้ คือ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา คุณ 
ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ ผูที่เติบโต 
และทำงานใหกับกระทรวงพาณิชยมา
ตลอด 36 ป และเปนผูริเริ่มและ 
พ ัฒนาโครงการมากมายท ี ่ สร  า ง 
ประโยชนอยางยิ ่งแกภาคธุรกิจและ 
ประชาชน 

 

ทำความรู้จัก
เมื่อถามถึงประวัติของทานอธิบด ี

ผองพรรณ ทานเลาอยางเปนกันเอง 
วา “เริ่มรับราชการมาตั้งแตปลายป 
2522 หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร บัญชีบัณฑิต โดยเริ่มตน 
เขามาทำงานในสำนักงานตรวจเงิน 
แผนดินกอน และพอเขาสอบบรรจุ 
ราชการได ก็ไดเขามาอยูท่ีคณะกรรมการ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี (ก.บช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ออก 

ใบอนุญาตผูสอบบัญชี พอเราอยูหนวยงาน 
สอบบัญชี ก็ตองพยายามสอบบัญชี 

ใหได เลยไปสอบ CPA ตอจากนั้นคิด 
วาเราเปน regulator จำเปนตองรู 
เรื่องกฎหมาย จึงตัดสินใจไปศึกษา 
เพิ่มดานกฎหมาย ที่คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเพิ่ม 
ความรูและเชื่อมโยงความรูดานบัญชี
และกฎหมาย หลังจากจบนิติศาสตร 
บัณฑิต และทำงานไดสัก 2 ป ก็ได 
ลาไปศึกษาตอ MBA ที่ Ball State 

กรมฯ กับภารกิจ Regulator และ Promoter 
แบ่งการทำงานเป็น 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน 
เรื่องแรก คือ การให้การบริการ เรื่องที่สอง คือ 
การพัฒนาส่งเสริม และเรื่องที่สาม คือ เรื่อง 
การสร้างธรรมาภิบาล  
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และจากการพัฒนาการทำงาน 
มาอยางตอเนื่อง กรมฯ กับภารกิจ 
Regulator และ Promoter แบง 
การทำงานเปน 3 เรื่องหลักๆ ดวยกัน 
เรื่องแรก คือ การใหการบริการ เรื่อง 
ที่สอง คือ การพัฒนาสงเสริม และ 
เร่ืองท่ีสาม คือ เร่ือง การสรางธรรมาภิบาล  
ในสวนของการใหบริการ กรมฯได 
พัฒนาเรื่องการใหบริการ ไดแกการ 
ใหบร ิการจดทะเบียนธุรก ิจและให 
ขอมูลธุรกิจ การจดทะเบียนขามเขต 
จังหวัด การทำหนังสือรับรองนิติบุคคล 
ภาษาอังกฤษ การใหขอมูลธุรกิจผาน 
application DBD e-Service และ 
การร ั บ งบการ เ ง ิ นทา งออน ไลน  
เรียกวา e-Filling 

เรื่องที่สอง การพัฒนาสงเสริม 
ซึ ่งกรมฯจะเนนการสงเสริมพัฒนา 
ธุรกิจบริการ โดยเริ่มจากการสราง 
องคความรู โดยการฝกอบรม การ 
สัมมนา ใหความรูแกภาคธุรกิจทั้งใน 
สวนกลางและภูมิภาค โดยเนนการให 
ความรู ด านการบริหารจัดการอยาง 
เปนระบบและความเปนมืออาชีพใน 
ดานการตลาด และผลักดันธุรกิจสู 
มาตรฐานคุณภาพ โดยการจัดทำ 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ 
มีการใหรางวัล Thailand Quality 
Award แก 12 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสปา 
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแล 
ผูสูงอายุ ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจที่ 
พักท่ีมิใชโรงแรม ธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร 
ธุรกิจซอมบำรุงรถยนต ธุรกิจกอสราง 
ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ธุรกิจขนสง 
สินคาทางถนน ธุรกิจคาสงคาปลีก 
และธุรกิจแฟรนไชส มีท่ีปรึกษาแนะนำ 
เชิงลึก ณ สถานประกอบการ และ 
สุดทายสงเสริมเรื ่องการสรางตลาด 
ใหมใหแกธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรมที่ 
กล ุ  มธ ุ รก ิจต  างสาขาได มาพบปะ 

แลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยัง 
นำผูประกอบธุรกิจไปสำรวจเสนทาง
การคา เพื่อสรางโอกาสทางการตลาด 
ปจจุบันนี ้ กรมฯไดจัดตั้งศูนยเครือขาย 
ธุรกิจ Biz Club ทั้งในสวนกลางและ 
ภูมิภาค เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นดานการพัฒนาธุรกิจใน
พื้นที่ และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และประสบการณในการประกอบธุรกิจ 
สงเสริมการรวมกลุมธุรกิจ โดยเปาหมาย 
หลักคือสรางความเขมแข็งในจังหวัด

เรื่องที่สาม ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
นอกจากที่กรมจะเนนสงเสริมพัฒนา 
ธุรกิจบริการแลว กรมฯ ยังไดดำเนิน 
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพ 
บัญชีและสำนักงานบัญชี โดยโครงการ 
ไดเริ ่มจากตนน้ำซึ่งจะเปนบุคลากรที่
จะเขาสูการทำงานในสายวิชาชีพบัญช ี
คือ โครงการการสรางนักบัญชีคุณภาพ 
รุนใหม (Young & Smart Accoun-
tants) รวมกับสถาบันการศึกษาที่ 
สอนสาขาบัญชี โดยใหนักศึกษาที่ 
กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี สาขาบัญชี เขาอบรม 1 สัปดาห 
และยังมีโครงการท่ีสงเสริมใหสำนักงาน 
บัญชี เปนโครงการบมเพาะตนกลา 
สำนักงานบัญชี ทำใหสำนักงานบัญชี 
มีความรูความสามารถและมีจรรยาบรรณ 
เพื ่อยกระดับสำนักงานบัญชีสู เกณฑ 
มาตรฐาน และรองรับการเคลื่อนยาย 
ผู ประกอบการวิชาชีพบัญชีอาเซียน 
ภายใตขอตกลงการยอมรับรวมกันดาน 
คุณสมบัติว ิชาชีพบัญชีของอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement Framework on 
Accountancy Service) 

และกรมฯ ไดกำกับดูแลธุรกิจใน 
ประเทศไทยใหปฎิบัติตามกฎหมาย 9 
ฉบับ กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาวในไทย และดูแลสมาคม 

University ที่รัฐ Indiana สหรัฐ 
อเมริกา ซึ่งตอนนั้นไดรับทุนดานการ 
ศึกษา Graduate Assistance ของ 
มหาวิทยาลัย และหลังจากจบการ 
ศึกษาไดกลับมาทำงานตอที่กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา 

ดวยพื ้นฐานดานการศึกษาและ
ประสบการณดานการบัญชี ระบบบัญชี 
กฎหมาย และการบริหาร คุณผองพรรณ 
จึงทำงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการคามา
โดยตลอด ถือวาเปนลูกหมอของกรมฯ 
ในป 2546 ไดรับตำแหนงเปนผูอำนวยการ 
สำนักงานกำกับดูแลธุรกิจ และป 2551 
ไดรับเลือกเปนรองอธิบดีกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา ในป 2553 ไดยายไป 
ทำงานท่ีกรมการคาตางประเทศ ดำรง 
ตำแหนงรองอธิบดีกรมฯ ซึ่งตอนนั้น 
รับผิดชอบเรื่องการคาชายแดน และ 
ตอมาป 2555 เปนที่ปรึกษาพาณิชย 
ซึ ่งปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ เป นผ ู อำนวยการ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
การคา เปนหนวยงานที่เปนเหมือน 
เ สนาธ ิ การและคล ั งสมอง ให  ก ั บ 
กระทรวงฯ และป 2556 ดำรง 
ตำแหนงเปนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ 
จนถึงปจจุบัน 

บทบาทของกรม 
พัฒนาธุรกิจการค้า 

ในอดีตกรมฯ มีภารกิจเปนผูกำกับ 
ดูแล ทะเบียนการคา เครื่องหมาย 
การคา ซึ่งจะดูแลธุรกิจชวงตนน้ำ คือ 
เมื ่อจัดตั้งธุรกิจและชวงปลายน้ำเมื่อ 
เลิกกิจการ ตอมาพบวาชวงกลางน้ำ 
นั้นเปนชวงสำคัญ แตกลับขาดการ 
สนับสนุนไป ดังนั้นป 2545 จึงไดเพิ่ม 
ภารกิจกรมฯจากเดิมเปนเพียง Regu-
lator เปน Promoter ดวย ซึ่งไม 
เพ ียงกำกับดูแลแตย ังช วยสงเสร ิม 
สนับสนุนธุรกิจ 
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การคาที ่ได ทำงานเชื ่อมโยงกับทาง 
หอการคาไทย 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การคายังไดมีโครงการรวมกับตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. 
ในการขับเคลื่อน SMEs ที่เขมแข็งสู 
การเพิ่มทุนในตลาดผาน Crowd-
funding ซึ่งโครงการนี้ชวยตอยอดซึ่ง 
กันและกัน

กลยุทธ์ในการ 
บริหารงาน

ดวยภารกิจของกรมฯ ที่ตอง 
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยาง
มืออาชีพและเปนสากล อำนวยความ 
สะดวกแกภาคธุรกิจใหงาย สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย พรอม 
ทั ้งพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร 
จัดการและการตลาดแกธุรกิจบริการ 
ไทยนั้น ทำใหตองริเริ่มโครงการที่ 
ตอบโจทยตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และตองเร็วใหทันกับธุรกิจ 

“เปาหมายของการทำงานตอน

น้ี คือ การขับเคล่ือนโครงการ e-Filling 
การบริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ใหผ ู ประกอบการเข าส ู ระบบใหได  
ภายในป 2560 และระบบ E-Registration 
เชนกันที่ตองปรับการจดทะเบียนธุรกิจ 
สูรูปแบบอิเล็กทรอนิกสโดยสมบูรณ 
ภายในป 2560” 

คุณผองพรรณมองงานนี้เปนงาน
สำค ัญท ี ่ ต องข ับ เคล ื ่ อนและต อง 
เปลี่ยนแปลงใหได ขาราชการตอง 
ทำงานในเชิงรุก เพื่อยกระดับความ 
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดคา 
ใชจายใหกับผูประกอบธุรกิจ อีกทั้ง 
ลดคาใชจายและทำงานซ้ำซอนของ 
ขาราชการอีกดวย 

และรูปแบบการทำงานนั้น ทาน 
อธิบดีกลาววา “Front Office และ 
Back Office มีความสำคัญเทาๆกัน 
การทำงานจะตองใหคนทุกระดับได 
ระดมความคิด นำปญหาที่พบเห็น 
มาพูดแลกเปลี่ยนกันบนโตะ เพื่อลด 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และตอนน้ี กรมฯ 
ไดใหขาราชการ Generation X และ 

Y ไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อลด gap 
ความตางในการทำงาน และใหขาราชการ 
ไดมีสวนรวม และนำเสนอความคิดตอ 
ผูบริหาร” 

ฝากข้อแนะนำถึง 
SMEs 

คุณผองพรรณ ไดใหขอแนะนำ 
ตอผูประกอบธุรกิจวา “ผูประกอบธุรกิจ 
ตองทำตามกฎเกณฑกติกา ขวนขวาย 
เพื ่อสรางความโดดเดนใหกับธุรกิจ 
ตัวเอง และแสวงหาชองทางใหมๆ ที่ 
จะสรางโอกาสใหกับธุรกิจตัวเอง และ 
ตองมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ 
ทำระบบการเงินใหชัดเจน และพัฒนา 
ต ั ว เ อ ง ส ู  ม า ต ร ฐ านส า กล ให  ไ ด  
เพราะโลกทุกวันนี ้อยู ดวยความเปน 
มืออาชีพ” กลาวโดยคุณผองพรรณ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผูนำ 
การขับเคลื ่อนขาราชการและสราง 
ความเปลี่ยนแปลงใหแกธุรกิจไทย
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อาจารยกอลฟ ผศ.ดร. 

ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

ไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอม 

แลวที ่จะพาไปดูการคาดการณอ ัน 

แมนยำ ที่อาจารยเคยกลาววา สิ้น 

ไตรมาส 2 สัญญาณทางเศรษฐกิจ 

สอเคาไมนาจะโตเกิน 3% เพราะมีตัว 

ฉุดคือ การสงออก ซ่ึงยังมีการขยายตัว 

ติดลบ ถึง -4% กันเลย เชื่อครึ่งป 

หลังมีลุนน้ัน และแลวก็เปนไปตามคาด 

ไมมีการหักปากกาเซียนแตอยางใด 

การคาดการณตอไปก็คือ ครึ่งปหลัง 

เราจะมีหวังวา เศรษฐกิจจะมีขยายตัว 

ขึ้นบางจะเปนแบบไหน อยางไร

ปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก
การขยายตัวของเศรษฐกิจดำเนิน 

ไปแบบชะลออยางตอเนื่อง ผิดคาด 

จากที่คาดการณวา เศรษฐกิจไตรมาส 

2 นาจะฟนตัว แตปรากฏวา เศรษฐกิจ 

ไทยยังชะลอตัว อันเน่ืองมาจากปญหา 

การผิดนัดชำระหนี้ของกรีซ สงผลให 

การสงออกของไทย มีทิศทางติดลบ ที่ 

เศรษฐกิจผ่านครึ่งปีแรก
โตต่ำกว่าเป้า ศูนย์พยากรณ์ ม.หอการค้าไทย
ชี้ครึ่งปีหลัง 58 ยังไม่เสถียร

คาดวา เศรษฐกิจนาจะโตได จากการ 

ออกมาตรการ QE ของยุโรป การ 

ฟนตัวของสหรัฐฯ แตการเกิดปญหา 

ของกรีซเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ ก็คง 

ตองติดตามกันตอไปวา อนาคตกรีซ 

จะเปนอยางไร จะยังอยูใน EU หรือ 

IMF จะผอนปรนหรือไม

ป ญหาของกร ีซทำให โลกเก ิด 

ความกังวลวา เศรษฐกิจยุโรป ยังไม 

ฟนอยางที่ควรจะเปน อัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังเติบโตชา 

จีนยังไมฟนตัว แมวาจะลดคาเงินหยวน 

มาแลว 4 ครั้ง โลกยังตองเผชิญปญหา 

เดิม ๆ เรื่องสินคาวัตถุดิบ ราคาตกต่ำ 

ไมวาจะเปน น้ำมันดิบ ทองคำ สินคา 

โภคภัณฑ ยางพารา ขาว ราคาตกหมด

สภาวะเศรษฐกิจไทย
ปจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจขณะ

นี้มีผลทำใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวชา

ตามไปดวย เพราะสถานการณสงออก 

ไมดี ตามเศรษฐกิจโลก เงินบริจาค 

จากรัฐบาลยังไมหมุนเวียนเทาที ่ควร 

แตยังโดนซ้ำเติม จากปญหาภัยแลง 

ทำใหชาวนาปลูกข าวนาปร ังไม ได  

การทองเที่ยวกระเตื้องขึ้นแตยังปรับ

ตัวไมพอ นักธุรกิจขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ ยอดขายตกลงอยางเห็นไดชัด 

จากกิจกรรมขายสินคาที ่ เคยขายดี 

อาทิเชน งานสหกรุปแฟร แมแตมามา 

ยังยอดขายตกอยางไมเคยเปนมากอน 

รวมถึงคายรถยนตในเศรษฐกิจขณะนี้

ยังไมดี ตองระวังเชนกัน

เศรษฐกิจโลก VS 
เศรษฐกิจไทย

การเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจโลก 

และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองระหวาง 

กัน มีผลทำใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวชา 

ยังคงมีความซึมเซาตอเนื่อง จนสงผล 

ไปถึงคร่ึงปหลัง เพราะปญหาเศรษฐกิจ 

โลกโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา 

การฟนตัวชาของยุโรป และจีน ทำให 

การสงออกไทยไมโดดเดน จากท่ีคาดการณ 

วา สงออกไทยจะโตได ติดบวก แต 

หลายหนวยงานก็ออกมาบอกวา นา 

จะโตติดลบ 1-2% ซ้ำเติมดวยปญหา 

ประมง ภัยแลง ทำใหเชื่อวา เศรษฐกิจ 

อ
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หอการคาไทย ที่อ.กอลฟดูแล ชี้ชัด 

แลววา ตัวเลขการขยายตัว จะอยูที่ 

3.2% โดยดูจาก CCI หรือ ดัชนี 

ผูบริโภคที่หดตัวลงอยางมาก การ 

จับจายใชสอยยังไมคึกคักในไตรมาส

หลัง เปนไปไดถึง 40% ที่เศรษฐกิจจะ 

โตต่ำกวา 3% เพราะเศรษฐกิจไทย 

ครึ่งปหลัง มีความไมแนนอนสูง แตก็ 

อาจจะมีการเร งเบิกจายงบกระตุ น 

เศรษฐกิจของรัฐบาล ทำใหเกษตรกร 

จะมีรายไดเพิ่มขึ้น ปลายปก็นาจะมี 

สัญญาณดีขึ้น

คาดการณ์รอบใหม่ 
ต้องเฝ้าระวัง

อยางไรก็ตาม อาจารยกอลฟ ฟนธง 

ปดทายครึ่งปแรก รับครึ่งปหลังนี้วา 

เราจะโตนอยกวา 3% ดวยเหตุผล 

ที่วา ประเทศไทยกำลังประสบปญหา 

ทั้งดานสงออก ภัยแลง และประมง

เมื ่อมีการสงสัญญาณกันแบบนี้ 

แลว ก็หวังวา ธุรกิจ การคา ทุกภาค 

สวน ตลอดจนประชาชนผูบริโภค จะ 

ตองระแวดระวัง และใชจายเงินดวย 

ความไมประมาท

ไทยจะขยายตัวชากวาที่คาด อาจจะ 

ดีขึ้นในชวงไตรมาส 3 หรือ 4 หรือ 

อยางมากที่สุดคือ ตนปหนาเลย

หลายสำนักปากกาหัก 
คาดผิด

แทนที่ปนี้เศรษฐกิจไทย ควรจะ 

โต 3.5 – 4% ธนาคารแหงประเทศ 

ไทย ออกมาแถลงคาดการณแลววา 

การเติบโตของประเทศไทยที ่คาดวา 

จะโตอยูที่ 3.8 จะเหลือที่ 3% สวน 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจไทย มหาวิทยาลัย 
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ตอนน ี ้ ขอนำเสนอถ ึ ง 
การวิเคราะหโอกาสและ 
อุปสรรคของผูประกอบ
การโลจิสติกสไทยจาก 

การจัดทำเขตการคาเสรี
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถ

ประเมินระดับความพรอมโดยรวมของ 
แตละสาขายอยการใหบริการโลจิสติกส 
จำนวนทั้ง 7 สาขา ไดดังตอไปนี้

1. กลุมขนสง ประกอบดวย การ 
ขนสงโดยรถพวงและกึ่งรถพวง การ 
ขนสงโดยรถบรรทุก ภาคบริการขนสง 
สินคาทางเรือ ภาคบริการขนสงสินคา 
ทางรางหรือรถไฟ และภาคบริการ 
ขนสงสินคาทางอากาศพบวา 

• ในภาคการขนสงโดยรถพวง 
และกึ่งพวง มีกำลังการขนสงที่เกิน 
ความจำเปนและมีรถที่ทำงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ สงผลใหมีการแขงขัน 
ดานราคาคาขนสงอยางรุนแรง (Cut-
throat competition) และเม่ือเปรียบเทียบ 
กับผูประกอบการตางชาติแลวพบวา 
ผูประกอบการไทยไมมีขีดความสามารถ 
ที่จะไปแขงขันกับตางชาติได เพราะ 
ไมสามารถนำเสนอบริการโลจิสติกส 
แบบเบ็ดเสร็จที่ตองใชการขนสงหลาย 
รูปแบบและขาดโครงขายพันธมิตร 
ทางการคาเพื่อเชื่อมโยงการใหบริการ

• ในภาคการขนส  ง โ ดยรถ 
บรรทุกพบวา ผูประกอบการไทยสวนใหญ 
เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) ยังขาดมาตรฐาน 
ทางธุรกิจ รวมทั้งมีลักษณะของบุคคล 
และโอกาสที ่จะรับงานโดยตรงจาก 

ลูกคา ทำใหตองเปนผูรวมกิจการขนสง 
การทำงานยังเปนลักษณะของเจาของ
รถบรรทุกดำเนินการและเนนลูกคา 
เดิมเปนหลัก ไมมีการพัฒนาไปสูลูกคา 
ใหม ๆ มากนัก นอกจากนี้ ยังขาด 
เทคโนโลยีที ่ท ันสมัยและทรัพยากร 
มนุษยที ่มีประสิทธิภาพและมีความรู
ความเขาใจในระบบโลจิสติกส ทำให 
ผู ประกอบการไทยมีแนวโน มท ี ่ ไม  
สามารถแขงขันกับบรรษัทขามชาติที่ 
เปนผูประกอบการรายใหญได

• ในภาคการขนสงทางเรือพบ 
วา มีผูใหบริการอยูนอย เพราะการ 
ลงทุนในธุรก ิจนี ้ ใช เง ินคอนขางส ูง 
นอกจากนี้ ยังพบวาสภาพแวดลอม 
ของธุรกิจทางเรือไทยยังเปนอุปสรรค
คอนขางมาก เชน นโยบายตอการ 
ส งเสร ิมก ิจกรรมพาณิชยนาว ีของ 
รัฐบาลยังไมชัดเจน กฎหมายหรือ 
กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับพาณิชย
นาวียังไมเอื้อประโยชนตอการดำเนิน
ธุรกิจของเจาของเรือไทยเทาที ่ควร 
และในปจจุบันการทำธุรกิจขนสงทาง
เรือทั้งนำเขาและสงออกของไทยยังใช
เรือตางชาติเปนหลัก (ประมาณรอยละ 
90) แสดงใหเห็นวา เครือขายในการ 
ติดตอแลกเปล่ียนสินคาระหวางประเทศ 
สำหรับเจาของเรือไทยยังอยูในวงจำกัด

• ในภาคการขนสงทางรถไฟ 
ปจจุบันมีผูประกอบการเอกชนรายใหญ 
เพียง 3 ราย (Wyncoast, Profreight 
และ Transmega) การบริการดาน 
นี้ยังมีขอจำกัดคอนขางมาก ไมวาจะ 
เปนดานกฎหมายและกฎระเบียบที ่ 

เกี่ยวของ ซึ่งยังขาดความชัดเจนและ 
มีความซ้ำซอน การใชเทคโนโลยียัง 
ลาสมัยและขาดระบบการบริหารจัดการ 
ที่ดี และโครงสรางพื้นฐานยังไมคอย 
พัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของหัวรถจักรที่มีไมเพียงพอตอความ
ตองการ ความแออัดของสถานี และ 
ความลาชาในการขนสง

• ภาคการขนสงทางอากาศนา 
จะเปนภาคที ่ไทยมีความไดเปร ียบ 
มากสุด เนื่องจากมีที่ตั้งเปนศูนยกลาง 
อาเซียน โดยจากขอมูลของ ACI 
(Airports Council International) 
แสดงใหเห็นวา ทาอากาศยานดอนเมือง 
ของไทยมีสินคาผานทาติดอันดับ 1 
ใน 30 ของโลกมาโดยตลอด และจาก 
การจัดอันดับลาสุดพบวา ประเทศไทย 
มีสินคาผานทาอากาศยานท้ังส้ิน 975,426 
ตัน ซึ่งอยูในอันดับที่ 19 ของโลก 
(จากสนามบินนับพันแหงทั่วโลก) โดย 
ในอาเซียนเปนรองเพียงสนามบินชางง ี
ของสิงคโปร ซึ่งจัดอยูในอันดับที่ 9 
ของโลก ทั้งที่ไทยยังคงมีศักยภาพที่ 
จะพัฒนาขึ้นไดอีกในอนาคต

2. กลุมคลังสินคาและกระจาย 
สินคา พบวา สวนใหญเปนวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ 
ยังมีศักยภาพการแขงขันในระดับต่ำ 
เมื ่อเปรียบเทียบกับผู ใหบริการชาว 
ตางชาติ คลังสินคาที่ใหบริการเชิง 
พาณิชยแกสาธารณชนในประเทศไทย 
ยังไมมีการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การมากเทาใดนัก โดยสวนใหญมี 
ลักษณะเปนโกดังสินคาเทานั้น สวน 

ต

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (ตอนที่ 1) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู
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ศูนยกระจายสินคามักจะเปนศูนยที ่ 
ใหบริการเฉพาะสำหรับผู ผลิตสินคา 
หรือผู ค าปลีกตางชาติรายใหญที ่ม ี 
ธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น เชน ศูนย 
กระจายสินคาเทสโก-โลตัส เปนตน

3. กลุ มส งพ ัสด ุและเอกสาร 
พบวา ที่ผานมายังไมมีการเปดเสรี 
การใหบริการขนสงทางไปรษณียใน 
ประเทศอยางเปนทางการ แตใน 
ปจจุบันมีผู ใหบริการตางประเทศเขา
มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (เชน 
FedEx, DHL, TNT) ขณะที่ในปจจุบัน 
บริษัทที่จดทะเบียนสำหรับการขนสง
พัสดุและเอกสารมีจำนวน 372 ราย 
(ป 2557) ซึ่งสวนใหญมากกวารอยละ 
90 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) บริษัทที่เปนของคนไทย 
สวนใหญเปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor) 
ซึ่งประสบปญหา คือ ผูใชบริการอาจ 
ตองสิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน 2 
ตอโดยไมจำเปน ตรงนี้เปนอุปสรรค 
หนึ ่งของการเติบโตของผู ใหบริการ 
ไทยในปจจุบัน

4. กลุมบรรจุหีบหอสินคา พบ 
วา มีธุรกิจที่เปนของคนไทยประมาณ 
20 - 30 ราย และบริษัทขามชาติ 
ประมาณ 10 - 15 ราย โดยบริษัท 
ตางชาติมีความไดเปรียบ เนื่องจากมี 
เงินทุนสูงกวาและใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
นอกจากนี้ ผูใชบริการยังมีคานิยมที่ 
วาบริษัทขามชาติมีความนาเชื ่อถือ 
มากกวาผูใหบริการคนไทย แมวา 
ความจริงแลวผูประกอบการตางชาติ
หลายรายไมไดบริการเองทั้งหมด แต 
ใหบริษัทคนไทยเปนผูรับเหมาชวง ซึ่ง 
หมายความวา ผูใชบริการอาจตอง 
สิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น 2 ตอโดย 
ไมจำเปน ตรงนี้เปนอุปสรรคหนึ่งของ 
การเติบโตของผูใหบริการไทยในปจจุบัน

อุปสรรคและปญหาของบริการ
บรรจุภัณฑในประเทศไทยท่ีสำคัญ คือ 
การขาดพนักงานที่มีทักษะ และยัง 
ต องพ ึ ่ งพาว ัตถ ุด ิบท ี ่ นำ เข  าจาก 
ตางประเทศ ซ่ึงมีตนทุนสูงและคุณภาพ 
ที่ไมเหมาะสม รวมถึงขนาดการผลิต 

ที่ต่ำ และยังขาดความชำนาญในการ 
ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดังนั้น ธุรกิจ 
ประเภทนี้ของไทยยังคงอยูในสถานะ
ที่ยังแขงขันกับตางชาติไมได และอาจ 
ประสบปญหาหากมีการเปดเสรี

5. กลุมพิธีการศุลกากร พบวา 
ธุรกิจตัวแทนออกพิธีการศุลกากรของ
ไทยยังไมมีความพรอมเนื่องจากเมื่อมี
การเปดเสรีดานพิธ ีการศุลกากรจะ 
สงผลใหกฎระเบียบดานพิธีการผอน 
ปรนลง ซึ่งเดิมผูประกอบการไทยมี 
ความเชี ่ยวชาญดานกฎระเบียบมาก 
กวาผูประกอบการตางชาติ แตหาก 
พิธ ีศ ุลกากรมีการผอนปรนมากขึ ้น 
อาจทำใหความสามารถในการแขงขัน
ข อ ง ผ ู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ล ด ล ง 
ผูประกอบการไทยอาจประสบปญหา
การแขงข ันด านราคาที ่ ไม สามารถ 
กำหนดราคาต่ำตามผู ประกอบการ 
ตางชาติได นอกจากน้ี การท่ีผูประกอบการ 
ไทยมีเงินนอยกวาตางชาติ อาจทำให 
สูญเสียความสามารถในการแขงขันได
เชนกัน เนื่องจากในการบริการพิธีการ 
ศุลกากรนั้น บริษัทที่ใหบริการตอง 
ออกเงินใหลูกคากอนในบางขั ้นตอน 
ดังนั้น หากผูประกอบการมีเงินทุน 
ไมมากพอ จะไมสามารถแขงขันใน 
ระยะยาวได

6. กลุมบริการระบบสารสนเทศ 
สำหรับโลจิสติกส พบวา ในปจจุบัน 
ธุรกิจบริการไปรษณียดวนพิเศษใน 
ประเทศไทยเปนลักษณะตลาดแบบผู
ขายนอยราย ผูใหบริการขนสงไปรษณีย 
รายยอยมีประมาณ 48 ราย สวนใหญ 
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) สำหรับผูประกอบการตางชาติ 
นั้น ไดเขามาเปดใหบริการอยูเปน 
ระยะเวลานานแลว โดยมีการเปดให 
บริการพรอมกับสาขาอื่น ๆ เพื่อเปน 
สวนหนึ่งของการบริการแบบครบวงจร 
โดยมากกวารอยละ 80 ของผูให 
บริการในกลุ มสารสนเทศของไทย 
ยังขาดความพรอมในการแขงขันกับ 
ตางชาติ และยังไมทราบถึงผลกระทบ 
ที่อาจมาพรอมกับการเปดเสรี และ 

หนวยงานภาครัฐที ่กำกับดูแลดานนี ้ 
ยังขาดขอมูลเกี ่ยวกับสถานภาพและ 
ขีดความสามารถของผู ใหบริการใน 
ธุรกิจนี้ รวมทั้งยังไมมีการเตรียมการ 
หรือศึกษาหามาตรการเพื ่อรองร ับ 
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
เปดเสรีในภาคนี้

7. กลุมตัวแทนรับจัดการขนสง 
พบวา สถานะของผูประกอบธุรกิจ 
ตัวแทนบริการรับจัดการขนสงสินคา
ของไทยยังมีความเหลื ่อมล้ำกับผู ให 
บริการตางชาติเปนอยางมาก โดย 
ภาพรวมผูใหบริการสวนใหญของไทย
เปนผูรับเหมาเชาชวงใหกับผูใหบริการ 
ตางชาติอีกทอดหนึ่ง และมีเพียงผูให 
บริการไทยไมกี่รายที่เขาขายเปนผูให
บร ิการงานดานโลจิสติกส ประเภท 
บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยขอจำกัด 
หลักที่พบในผูใหบริการสาขานี้ คือ 
การไมสามารถเขาถึงตลาดเปาหมาย 
ขาดปจจัยสงเสริมการลงทุน มีการ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใชคอนขางนอย และขาดความพรอม 
ดานเทคนิคการบริหารจัดการ นอก 
จากน้ี ยังพบปญหาในเชิงสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจที่อาจสงผลตอความสามารถ 
ทางการแขงขัน เชน กฎระเบียบและ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของขาดความชัดเจน 
มีการทุจริตของหนวยงานที่ดูแล แต 
ไมมีมาตรการปราบปรามการทุจริต 
ดังกลาว ดังนั้น โดยภาพรวมแลว 
กลุ มตัวแทนรับจัดการขนสงยังขาด 
ความพรอมที ่จะแขงขันภายใตการ 
เปดเสรี

จากการว ิ เคราะห ป ญหาและ 
อุปสรรคดังกลาว เปนที่นาสนใจวา 
ผู ประกอบการใหบริการโลจิสติกส 
ไทยควรจะปรับตัวและเตรียมความ 
พรอมอยางไร โดยจะขอนำเสนอ 
แนวทางในการเพิ ่มขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการโลจิสติกสและ 
โซอุปทานในครั้งตอไป
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(Business Process Management) 
เคร่ืองหนัง ส่ือและอุตสาหกรรมบันเทิง 
เหมืองแร น้ำมันและกาซ ยารักษาโรค 
ทาเรือ รถไฟ พลังงานหมุนเวียน ถนน 
อวกาศ สิ่งทอและเสื้อผา ไฟฟาระบบ 
พลังงานความรอน การทองเที่ยวและ 
การบริการ และสุขภาพ

อินเดียมีเปาหมายในการสงเสริม 
การลงทุนโดยตรงจากตางชาติ โดย 
ตั้งเปาหมายในการเลื่อนอันดับความ
สะดวกในการทำธุรกิจ จากลำดับที่ 
134 เปนอันดับที่ 50 ผานการสงเสริม 
จุดแข็งของอินเดีย 3 ประการ ไดแก 

(1) การเปนประเทศประชาธิปไตย 
ที่ใหญที่สุดในโลก

(2) มีประชากรกวา 1,250 ลาน 
คน โดยรอยละ 65 มีอายุต่ำกวา 35 ป 
นั ่นแสดงถึงการมีจำนวนแรงงานวัย 
ทำงานในอัตราที่สูง

(3) การเปนตลาดที่มีศักยภาพ 
ในระยะยาวหากเกิดการจางงานซึ ่ง 
จะทำใหประชาการมีกำลังจายเพิ ่ม 
มากขึ้น

สำหรับการเสริมสรางการพัฒนา
ในประเทศ อินเดียใหความสำคัญและ 
ตั้งเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ ผานการทำงาน 
แบบมีบูรณาการ เพื่อวิเคราะหและ 
ประเมินสถานการณลักษณะเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระยะยาว โดยการ 
สงเสริมการนำระบบดิจ ิตอลเขามา 
พัฒนาระบบราชการ เพื่อลดขั้นตอน 
ใหราชการสามารถใหการบริการภาค
ธุรกิจและประชาชนอยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสนับสนุน 
ในการมีสวนรวมของสถาบันการเงิน 
เพื่อทำใหโครงการ Make in India 
ประสบความสำเร็จ

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและ 
ช้ินสวนยานยนต เปนหน่ึงในอุตสาหกรรม 
เปาหมายภายใต โครงการ Make in 
India และเปนอุตสาหกรรมหลักของ 
ประเทศ มีความสำคัญตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ และเปนอุตสาหกรรมที่ 
รัฐบาลใหการสงเสริมใหมีการลงทุน 
จากตางชาติ รวมถึงมีแผนการพัฒนา 
อุตสาหกรรม ซึ่งอินเดียตั้งเปาหมาย 
ของประเทศในดานการผลิตยานยนต
วา อินเดียจะตองเปนผูผลิตยานยนต 
ช้ันนำของโลก เปนศูนยกลางการสงออก 
รถยนตเล็ก รถยนตอเนกประสงค รถ 
สองลอ รถสามลอ รถแทร็คเตอร และ 
ชิ้นสวนยานยนต และตั้งเปาหมายวา 
อุตสาหกรรมยานยนตจะมีมูลคาถึง 
145,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 
2016 จากปจจุบันที่มีมูลคา 35,000 
ลานเหรียญสหรัฐ ภายใตโครงการ 
Make in India  ท่ีรัฐบาลอินเดียตองการ 
ผลักดันใหการลงทุนจากตางประเทศ
ในอุตสาหกรรมยานยนตติด 1 ใน 3 
ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด 
มีมูลคาการลงทุนจากตางประเทศอยู
ที่ 5 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 10 
ตอ GDP ของอินเดีย ซึ่งในปจจุบัน 
มูลคาอุตสาหกรรมยานยนตอยูที่รอย
ละ 7 ตอ GDP (ป 2014 อินเดียมี 
GDP อยูที ่2 ลานลานเหรียญ) และมี 
การจางงานเพิ่มขึ้นเปน 25 ลานคน 

Make in India เปน 
โครงการที่จัดทำขึ ้นโดย
กระทรวงพาณิชย และ 
อุตสาหกรรมของอินเดีย 

มีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ
ของอินเดีย ภายใตการดำเนินงานรวมกัน 
กับ Invest India ซึ่งมีการเปดตัว 
โครงการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 
ที่ผานมา โดยนายนเรนทร โมดี 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่งนโยบายนี้ 
ตองการผลักดันใหอินเดียเปนศูนยกลาง 
อุตสาหกรรม (Hub of Industry) 
เพ ื ่อก อให  เก ิดการจ างงานภายใน 
ประเทศ และดึงเงินลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) 
ซึ่งโครงการ Make in India เปน 
โครงการท่ีใหความสำคัญกับการสงเสริม 
การลงทุนในดานตางๆ ดังนี้

(1) การสงเสริมการลงทุนโดยตรง 
จากตางชาติ (Foreign Direct Invest-
ment: FDI) และการเปลี่ยนอินเดีย 
ใหกลายเปนศูนยกลางการผลิตของโลก

(2) การเสริมสรางการพัฒนาใน 
ประเทศ เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อ 
ตอการลงทุนทำธ ุรก ิจและกระตุ น 
เศรษฐกิจอินเดียและเศรษฐกิจโลก 
ตลอดจนสรางงานใหประชาชนอินเดีย 
อันเปนนโยบายสำคัญของนายโมดี 
โดยเนนการสงเสริมอุตสาหกรรม 25 
สาขา ไดแก ยานยนต ช้ินสวนยานยนต 
อากาศยาน เทคโนโลยีเคมีชีวภาพ การ 
กอสราง อุตสาหกรรมการปองกัน 
ประเทศ เคร่ืองจักร ระบบอิเล็คทรอนิคส 
การแปรรูปอาหาร IT และ BPM 

M

Make in India
กับโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
â´Â

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

25

Driving towards ASEAN+





27

Driving towards ASEAN+



ซึ่งการผลิตลดลงจากป 2556 รอยละ 
20.4 สำหรับประเภทรถยนตที่มีการ 
ผลิตมากท่ีสุดในป 2557 คือ รถกระบะ 
มีจำนวน 1.11 ลานคัน รองลงมา คือ 
รถยนตนั่ง 0.74 ลานคัน และ รถยนต 
เพื่อการพาณิชย 22,551 คัน และรถ 
จักรยานยนตที่มีปริมาณการผลิตมาก
ท่ีสุด คือ รถจักรยานยนตแบบครอบครัว 
ป 2557 มีปริมาณการผลิตจำนวน 1.48 
ลานคัน และรถจักรยานยนตแบบสปอรต 
มีปริมาณการผลิต 358,715 คัน จาก 
ขอมูลจะเห็นไดว าปริมาณการผลิต 
รถยนตทุกประเภทของไทย ในป 2557 
มีปริมาณลดลงจากป 2556

ดานการจำหนายในประเทศ พบ 
วา ในป 2557 มียอดการจำหนาย 
รถยนตในประเทศไทย จำนวน 881,832 
คัน โดยรถยนตท่ีมีปริมาณการจำหนาย 
ในประเทศมากที่สุด คือ รถกระบะ 
รองลงมาคือ รถยนตนั่ง และรถยนต 
เพ่ือการพาณิชย ซ่ึงรถกระบะมีปริมาณ 
การจำหนาย จำนวน 421,498 คัน 
คิดเปนรอยละ 47.8 ในขณะท่ี รถยนต 
นั่ง มีปริมาณการจำหนาย จำนวน 
411,402 คัน คิดเปนรอยละ 46.7 
และรถยนตเพ่ือการพาณิชย มีปริมาณ 
การจำหนาย จำนวน 48,561 คัน 
โดยปริมาณการจำหนายรถยนตใน 
ประเทศทุกประเภทลดลงจากป 2556 
รอยละ 33.3 ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิด 
จากปริมาณการผลิตที ่ลดลงรวมถึง 
ความตองการรถยนตในประเทศลดลง 
ดวย เนื่องจากในป 2555 และ ป 
2556 ปริมาณการจำหนายรถยนตใน 
ประเทศสูงถึง 1.46 ลานคัน และ 
1.33 ลานคัน ตามลำดับ ซึ่งเปนผลมา 
จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ที่ 
ทำให  ความต  อ งการรถยนต  ของ 
ประชาชนสูงข้ึนมากในชวงเวลาดังกลาว 
สำหรับรถจักรยานยนต พบวา รถจักรยานยนต 
แบบครอบครัว มีปริมาณการจำหนาย 

ในประเทศมากที่สุด รองลงมา คือ 
รถจักรยานยนตแบบสกูตเตอร และ 
รถจักรยานยนตแบบสปอรต โดยยอด 
การจำหนายรวมลดลงจากป 2556 
รอยละ 15.11 สำหรับย่ีหอรถจักรยานยนต 
ที่ครองสวนตลาดในประเทศไทยมาก
ที่สุด คือ ฮอนดา มีสวนแบงตลาด 
รอยละ 82.42 รองลงมา คือ ยามาฮา 
รอยละ 11.38 และ ซูซุกิ คาวาซากิ 
รอยละ 1.63 และ 1.69 ตามลำดับ

สำหร ับอ ุตสาหกรรมช ิ ้นส วน 
ยานยนต อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 
จัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่รัฐบาลใหการสนับสนุน เนื่องจาก 
เปนอุตสาหกรรมที ่ม ีบทบาทในการ 
สน ับสน ุนอ ุตสาหกรรมยานยนต  
ซึ่งไทยเปนฐานการผลิตขนาดใหญที ่ 
สำคัญแหงหนึ่งของโลก และมีความ 
สำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ทั้งในสวนที่กอใหเกิดการจางงานเปน
จำนวนมาก และกอใหเกิดการเช่ือมโยง 
ก ับอ ุตสาหกรรมเก ี ่ยวเน ื ่องต างๆ 
พรอมทั้งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถ
ทำรายไดเขาสูประเทศในแตละปเปน
จำนวนนับแสนลานบาท ในปจจุบัน 
โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต มีประมาณ 
1,815 ราย 

โอกาสของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ของไทยใน 
ตลาดอินเดีย

จากนโยบาย Make in India ที่ 
อินเดียกำหนดเปาหมายดานการผลิต
และการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ ้นสวนยานยนตด ังที ่กล าวมา 
รวมถึงการสนับสนุนดานการลงทุนจาก 
ภาครัฐในดานตางๆ อีกทั้งประเทศ 
อินเดียเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด 
ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีประชากร 
กวา 1.28 พันลานคน ซึ่งหมายถึง 
Demand และตลาดการคาขนาด 

ใหญที่นาสนใจมากตลาดหนึ่งของโลก 
แนวโน มการใช รถของคนอ ินเด ีย 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนตเพิ ่มข ึ ้น 
อยางตอเนื่อง มีแรงงานวัยทำงาน 
จำนวนมาก และอัตราคาจางแรงงาน 
ถูก เม่ือเทียบกับประเทศไทย และจาก 
ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวนยานยนตของไทยที่มี รวม 
ถึงจุดแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวนยานยนตของไทยในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปน 
 มีอ ุตสาหกรรมเก ี ่ยวเน ื ่อง 

และสนับสนุนที่เขมแข็ง 
 ช้ินสวนยานยนตไทยมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับใน 
ตลาดโลก
 ผู ผลิตชิ ้นสวนยานยนตของ 

ไทยมีความชำนาญสูงในการผลิต โดยเฉพาะ 
ผูผลิตในระดับ First Tier และ Second 
Tier
 ไทยเป นฐานการผล ิตและ 

สงออกใหแกคายรถยนตชั้นนำของโลก 
สงผลใหอ ุตสาหกรรมยานยนตและ 
ชิ้นสวนของไทยมีความแข็งแกรง 
 แรงงานไทยในอุตสาหกรรม 

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต มีฝมือ 
และความประณีต ซึ่งชวยยกระดับ 
คุณภาพและเพิ ่มมูลคาของชิ ้นสวน 
ยานยนตไดมากขึ้น
 รัฐบาลใหการสนับสนุนการ 

ผลิตในดานตาง  ๆแกอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวนยานยนต
 ไทยและอินเดียเปนคู ค าที ่ 

สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนตและ 
ชิ้นสวนยานยนต

ดังนั้น นโยบาย Make in India 
จึงเปนโอกาสท่ีดี สำหรับอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของไทย 
ในการขยายฐานการผลิตและขยาย 
ตลาดการคาใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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หนังสือพิมพไชนา เดลี่ 
(China Daily) ฉบับวันที่ 

19 ธันวาคม 2557 

ตีพิมพขาวเกี่ยวกับผลการประเมินผูนำ 

ของนานาประเทศไวอยางนาสนใจ 

ผลการลงคะแนนเปนอยางไร เราไป 

ติดตามกัน ...

ทานสีฯ ... ชนะคะแนน ผลการ 
วิจัยสรุปไดวา ทานสี จิ้นผิง (Xi 

Jinping) ประธานาธิบดีและเลขาธิการ 

พรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับคะแนนสูง

สุดในบรรดา 10 ผูนำของประเทศ 

ชั้นนำ โดยทานสีฯ ไดรับคะแนน 7.5 

เต็ม 10 ตามมาดวยทานนเรนทรา โมดี 

(Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีคน 

ใหมที่ติดดินของอินเดีย และทาน 

แองเจลา เมอรเคล (Angela Merkel) 

ผูนำเยอรมัน ซึ่งไดรับคะแนน 7.3 

และ 7.2 ตามลำดับ

ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ 

ใหเติบใหญอยางรวดเร็วไดสรางความ

ประทับใจและนำไปสู ความคาดหวัง 

จากทั่วโลกที่ตองการเห็นจีนเพิ่มความ 

ร ับผ ิดชอบในฐานะประเทศช ั ้นนำ 

โดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนา 

ดังจะเห็นไดวา ทานสีฯ ไดรับคะแนน 

สูงจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย แอฟริกา 

และยุโรปตะวันออก ขณะเดียวกัน 

เมื ่อพิจารณาจากการใหคะแนนของ 

ผูนำชาติตนเองก็พบวา ทานสีฯ ไดรับ 

คะแนนสูงสุด โดยไดรับคะแนน 9 เต็ม 

10 ตามมาดวยประธานาธิบดีวลาดิเมียร 

ปูติน (Vladimir Putin) แหงรัสเซีย 

นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดีย และ 

ประธานาธิบดีเจค็อบ ซูมา (Jacob 

Zuma) แหงแอฟริกาใต

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยัง 

สะทอนวา การเดินทางเยือนตางประเทศ 

ของทานสีฯ นับวาสราง ความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญ ท้ังในแงของการยอมรับ 

และความชื่นชมจากเวทีโลกตอผูนำจีน 

กลาวคือ ภายหลังการเยือนประเทศ 

เหลาน้ัน ประชาชนในประเทศท่ีเก่ียวของ 

ใหคะแนน “ความไววางใจ” ในดาน 

นโยบายภายในและระหวางประเทศ 

และ “การยอมรับในความเปนผูนำ” 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 

นายจี้ จื้อเย (Ji Zhiye) ประธาน 

สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศ

รวมสมัยแหงชาติจีน (China Insti-

tutes of Contemporary Interna-

tional Relations) ไดกลาววา ทาน 

สีฯ “เปนนักเลาเร่ืองในขณะกลาวปราศรัย 

ระหวางการเยือนตางประเทศ และ 

เรื ่องราวเหลานั ้นไดถูกรอยเรียงเปน 

อยางดีจนทำใหผู ฟงรู สึกคุ นชินและ 

หลงเสนห ซึ่งแตกตางจากคำกลาว 

ทางการที่ดูนาเบื่อ

อนี่ง งานวิจัยนี้ไดนำเอาขอมูล 

การสำรวจโดย GMO กิจการวิจัยของ 

ญี่ปุนเมื่อเร็วๆ นี้ ภายใตหัวขอเรื่อง 

“Report of Citizens’ Views of 
10 Key National Leaders” ซึ่ง 
ผูนำของ 10 ประเทศคนอื่น ๆ ถึงทาน 

บารัค โอบามา (Barack Obama) 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานเดวิด คาเมรอน 

(David Cameron) นายกรัฐมนตรี 

อังกฤษ ทานฟรองซัวร ออลลองด 

(Francois Hollande) ประธานาธิบดี 

ฝรั่งเศส ทานชินโซ อาเบะ (Shizo 

Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุน และทาน 

ดิลมา รูสเซฟฟ (Dilma Rousseff) 

แหงบราซิล โดยรวบรวมความเห็น 

จากประชาชนจำนวน 26,000 คน 

จาก 30 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุม 

12 ประเทศในเอเซีย 4 ประเทศใน 

แอฟริกา 4 ประเทศในทวีปอเมริกา 

เหนือและใต 8 ประเทศในยุโรป 

ห

สี จิ้นผิง
ได้รับคะแนนผู้นำเจ๋งสุด (ตอนที่ 1)

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

 ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹ 

 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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ยอดนิยมกันอีกครั้งหนึ่งดีกวา ...

ประวัติท่านสี จิ้นผิง ... 
ความลำบากสร้าง 
คนให้แข็งแกร่ง

ทานสี จิ้งผิงเกิดในตระกูลใหญ 

ท่ีทรงอิทธิพล เพราะบิดาเปนถึงผูบริหาร 

ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตในยุค

กอรางสรางตัว โดยเปนบุตรคนเล็ก 

ของนายสี จงซุน (Xi Zhongxun) 

หนึ่งในผูรวมกอตั้งกองกำลังปฏิวัติใน

มณฑลสานซี (Shaanxi) และเคยเปน 

อดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยทานเติ้ง 

เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) 

ทานสีฯ เปนชาวฮั่น (Han) ที่มี 

พ้ืนเพมาจากอำเภอฟูผิง (Fuping) มณฑล 

สานซี ทานเกิดในเดือนมิถุนายน 2496 

ดังน้ัน ตอนท่ีทานกาวข้ึนมารับตำแหนง 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ประธาน 

คณะกรรมการการทหารกลาง กองทัพ 

ปลดแอกประชาชนจีน และประธานาธิบดี 

ครบสามตำแหนงสำคัญของจีน ก็มี 

อายุยังไมเต็ม 60 ปดี 

ชีวิตในวัยเด็กของทานสี จิ้นผิง 

นับวาทุกขสุขระคนกัน จากเดิมที่ใช 

ชีวิตในวัยเยาวอยางสะดวกสบาย มี 

ตะวันออก และ 2 ประเทศในโอเชเนีย 

ขอมูลที ่รวบรวมไดดังกลาวถูก 

วิเคราะหโดยนายแอนโธนี ซาอิช 

(Anthony Saich) ศาสตราจารยดาน 

ความสัมพันธระหวางประเทศ และ 

ผูอำนวยการศูนยแอชดานการบริหาร

ประชาธิปไตยและนวัตกรรม (Ash 

Center for Democratic Gover-

nance and Innovation) แหง 

สถาบันฮารวารดเคนเนดี้ (Harvard 

Kennedy School) ซึ่งจัดวาเปนหนึ่ง 

ในผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจีนที่มีชื่อเสียง 

เราไปรูจักทานสี จิ้นผิง ผูนำจีน 
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คนขับรถรับสง และศึกษาในโรงเรียน 

ชั้นแนวหนาของประเทศ อยางไรก็ดี 

ในชวงเวลาตอมา โดยที่แนวคิดทาง 

การเมืองของบิดาท่ีแตกตางจากประธาน 

เหมา เจอตุง (Mao Zedong) ทำให 

ทานสี จงซุนไมไดรับความไววางใจ 

และหลุดจากสายอำนาจหลักในที่สุด

ในชวงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม 

ทานสี จิ้นผิงในวัย 16 ปก็ถูกสงตัวไป 

(บางแหลงขอมูลระบุวา สมัครใจไป) 

อาศัยอยูในคายแรงงาน ณ หมูบาน 

เหลียงเจียเหอ (Liangjiahe) มณฑลสานซี 

เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตในชนบท หมูบาน 

ดังกลาวตั ้งอยู ทางตอนใตของนคร 

ซีอาน (Xi’an) ซึ่งนับเปนเขตชนบทที่ 

ทุรกันดารในยุคน้ัน ในชวงเวลาดังกลาว 

ทานไดรวมสรางฝายทดน้ำหลายแหง 

ปร ับปร ุงค ุณภาพบ อหม ักช ีวภาพ 

แกไขปญหาเรื่องการทำกิน และการ 

สัญจรที่ลำบาก ทานใชชีวิตในหมูบาน 

ดังกลาวเปนเวลานานถึง 7 ป และมี 

เรื่องเลากันวา ความลำบากในยุคนั้น 

สะทอนผานอาหารที ่ขาดแคลนและ 

การที่ตองอาศัยกองกอนอิฐตางเตียง

นอนในยามค่ำคืนเลยทีเดียว 

ภายหลังการเสียชีวิตของประธาน 

เหมา เจอตุงไมนาน ทานสีฯ ไดสมัคร 

เขาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ในป 2517 และในวัย 22 ป ทานสี 

จิ ้นผิงไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตอ 

ดานวิศวกรรมเคมี สาขา Basic 

Organic Synthesis ณ มหาวิทยาลัย 
ชิงหัว (Tsinghua University) 

มหาว ิทยาล ัยช ั ้นนำของจ ีนในกร ุง 

ปกกิ่ง ทานกลับไปศึกษาดานทฤษฎี 

ของมารกซ (Marxist Theory) และ 

การศึกษาดานปรัชญาและการเมือง 

ตอที ่สถาบันการศึกษาแหงนี ้อีกครั ้ง 

ในชวงป 2541-2545 และไดรับ 

ปริญญาเอกทางดานกฎหมาย

ในระหวางป 2525 ทานสีฯ เริ่ม 

ทำงานในตำแหนงรองเลขาธิการพรรค 

เมืองเจิ้งติ้ง (Zhengding) เมืองเล็ก ๆ 

ในมณฑลเหอเปย (Hebei) และดำรง 

ตำแหนงเปนเลขาธิการพรรคเมือง 

ดังกลาวในระหวางป 2526-2529 

จากคำสัมภาษณที่ตีพิมพในนิตยสาร

อีลิท ยูธ (Elite Youth) ระบุวา 

สาเหตุสำคัญที่ทานตัดสินใจไปรับงาน

ในเมืองระดับลางเชนนั ้นเปนเพราะ 

ทานตองการตอสูดิ้นรน ทำงานหนัก 

และสรางอะไรที่ยิ่งใหญ แถมยังเอา 

บทเรียนอันขมขื่นในอดีตมาใชใหเปน

ประโยชนในการสรางความเขมแข็ง 

ทางจิตใจ ดังจะเห็นไดจากการให 

สัมภาษณนิตยสารจีนฉบับหนึ่งเมื่อป 

2544 วา “มีดคมตองผานการลับ 
ดวยหินกลา คนแกรงตองผานความ 
ลำบาก”

ทานสีฯ ใชมณฑลฝูเจี้ยนเปน 

ฐานในการไตเตาในอาชีพการงานระยะ

แรก โดยทำงานในมณฑลดังกลาวใน 

ระหวางป 2528-2545 ตั้งแตตำแหนง 

เปนรองนายกเทศมนตรีเมืองเซียะเหมิน 

(Xiamen) เลขาธิการพรรคเมืองหนิงเตอ 

(Ningde) เลขาธิการพรรคนครฝูโจว 

(Fuzhou) ควบตำแหนงประธานโรงเรียน 

พรรคคอมม ิวน ิสต นครฝ ู โจวและ 

ตำแหนงในพรรคคอมมิวนิสต รอง 

เลขาธิการพรรคและผู ว าการมณฑล 

ฝูเจี้ยน (Fujian) 

ในป 2545 ทานไดรับแตงตั้งให 

มาดำรงตำแหนงรองเลขาธิการพรรค

ประจำมณฑลเจอเจียง และกาวขึ้น 

เป นเลขาธ ิการพรรคประจำมณฑล 

เจอเจียง (Zhejiang) ในปตอมา ในป 

2550 ทานสี จ้ินผิงขยับไปรับตำแหนง 

เป นนายใหญของมหานครเซ ี ่ยงไฮ  

(Shanghai) เปนระยะเวลาสั้น ๆ 

ซึ่งนั่นเปนสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งวา

ทานจะกาวขึ้นมาเปนแคนดิเดทผูนำ

จีนในอนาคต กอนเขามารับตำแหนง 

ในกรุงปกกิ ่งในชวงปลายปเดียวกัน 

พร อมได ร ับมอบหมายงานสำค ัญ 

ท่านสีฯ ได้รับคะแนนสูงจากประเทศใน 
ภูมิภาคเอเซีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก 
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากการให้ 
คะแนนของผู้นำชาติตนเองก็พบว่า ท่านสีฯ 
ได้รับคะแนนสูงสุด โดยได้รับคะแนน 9 เต็ม 
10 ตามมาด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปูติน (Vladimir Putin) แห่งรัสเซีย 
นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดีย 
และประธานาธิบดีเจค็อบ ซูมา (Jacob 
Zuma) แห่งแอฟริกาใต้
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มากมาย อาทิ การดูแลการเตรียมงาน 

เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

2551 และพาราลิมปก 2551 และ 

การบริหารความสัมพันธก ับฮองกง 

ซึ่งเคยอยูภายใตอาณัติของอาณานิคม 

อังกฤษมาเปนเวลานาน 

ในป 2550 ทานสี จิ้นผิงก็แหกโผ 

ขึ้นมาดำรงตำแหนงสำคัญ โดยเฉพาะ 

ตำแหนงในคณะกรรมการถาวรประจำ 
กรมการเมือง (Standing Commit-

tee of the Political Bureau of the 

Central Committee) ซึ่งขาววาใน 

ครั้งนั้น พรรคฯ ตองเพิ่มจำนวนที่นั่ง 

ในคณะกรรมการถาวรฯ จาก 7 เปน 9 

ตำแหนงเปนครั ้งแรกเพื่อเปดทางให 

แกทานสีฯ และทานหลี่ เคอเฉียง 

นายกรัฐมนตรีคนปจจ ุบ ันเป นการ 

เฉพาะ นอกจากนี้ยังนั่งควบตำแหนง 

เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรค 

คอมมิวนิสต (CPC Central Com-

mittee) และประธานโรงเรียนพรรค 

คอมมิวน ิสต ประจำคณะกรรมการ 

กลางพรรคฯ (Party School of the 

CPC Central Committee) ในป 

ตอมา ทานสีฯ ก็ไดรับแตงตั้งเปนรอง 
ประธานาธิบดี และรองประธาน 
กรรมการทหารกลาง (Vice Chair-

man of Central Military Commis-

sion) ในป 2553 

ทานสีฯ ก็ไดรับการยอมรับวามี 

จุดแข็งในเรื่องการปฏิรูปการเมืองและ 

การเปดเสรีดานเศรษฐกิจ ดังจะเห็น 

ไดจากการเดินทางไปสักการะรูปปน

ทานอดีตผูนำเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng 

Xiaoping) ในโอกาสแรกภายหลังการ 

รับตำแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต 

และการประกาศยึดมั่นในนโยบายเปด 

กวางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวทาง 

สำคัญที ่สร างความเจริญมาสู  เม ือง 

เซินเจิ้น และขยายไปยังเมืองอื่น ๆ 

ทั่วจีนในเวลาตอมา 

ทานสีฯ ยังใหความสำคัญอยาง 

มากกับการปราบปรามคอรัปชั่น ซึ่ง 

เห็นเดนชัดตั้งแตเมื่อครั้งดำรงตำแหนง 

เลขาธิการพรรคมณฑลเจอเจียง ถึง 

กบัเคยประกาศวาจะไมใชอำนาจหนาท่ี 

เพื ่อแสวงหาผลประโยชนใหต ัวเอง 

และสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐควบคุม 

คูสมรส ญาติพี่นอง และพรรคพวกมิ 

ใหทุจริตเปน อันขาด และทันทีที่กาว 

ข้ึนรับตำแหนงสำคัญดังกลาวก็ประกาศ 

นโยบายและมาตรการใหม ๆ ออกมา 

เปนระลอก อาทิ การปราบปราม 

ทุจริตคอรัปชั่น การปรับโครงสราง 

องคกรของรัฐ การยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชน การลดชองวาง 

ระหวางคนรวยและคนจน และอื่น ๆ 

เราจึงนาจะเห็นการปรับโฉมทางการ 

เมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ของจีนมากมายภายใตการนำของทาน 

ส ี จิ้นผิง ซึ่งคาดวาจะดำรงตำแหนง 

ตอเนื่อง 2 เทอมหรือราว 10 ป

ในดานชีวิตสวนตัว ทานสี จิ้นผิง 

แตงงานครั้งแรกกับเคอ หลิงหลิง (Ke 

Lingling) ลูกสาวของเคอ หัว (Ke 

Hua) อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำ 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ 

แยกทางกันใน 2-3 ปตอมา ในป 

2529 ทานสีฯ ไดพบรักอีกครั้งกับเผิง 
ลี่หยวน (Peng Liyuan) นักรอง 

ลูกทุงสาวสวยช่ือ และตัดสินใจแตงงาน 

กันในปนั้นเอง เผิง ลี่หยวนเกิดในป 

2505 (ปจจุบันอายุราว 50 ป) ม ี

ยศระดับนายพลในกองทัพจีน และ 

นับวาเปน “สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึง” 
ที ่มีบุคลิกและรสนิยมการแตงกายดี 

จนเปนหนึ่งในผูนำดานแฟชั่นที่ทั่วโลก 

กำลังจับตามอง ทานทั้งสองมีลูกสาว 

หนึ่งคนนามสี หมิงเจอ (Xi Mingze) 

ซึ่งมีหนาตาและบุคลิกที่ละมายคลาย

คลึงกับคุณแมเปนอยางมาก ปจจุบัน 

สี หมิงเจอมีอายุราว 22 ป เคย 

ศึกษาตอที ่มหาว ิทยาลัยฮาร วาร ด 

(Harvard University) สหรัฐฯ และ 

ลาสุดกลับมาศึกษาตอที่จีน

ทานสีฯ นิยมการใชชีวิตท่ีเรียบงาย 

โปรดปรานอาหารของส านซ ีและ 

ซานตง (Shandong) ดื่มเหลากับ 

เพื่อนฝูงบางในโอกาสสำคัญ และรัก 

การออกกำล ังกายด วยการว ายน ้ำ 

และปนภูเขา รวมท้ังช่ืนชอบภาพยนตร 

ฮอลลีวูดที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่

สอง และชอบดูกีฬาหลากหลายประเภท 

แถมบางครั้งยังถึงขนาดยอมเขานอน

ด ึกเพ ื ่อรอชมการถ ายทอดสดการ 

แขงขันกีฬาสำคัญ ไมวาจะเปนบาสเก็ตบอล 

และมวย โดยเฉพาะอยางยิ่งฟุตบอล 

จนถูกใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมความ 

สัมพันธระหวางประเทศเฉกเชนเดียว

กับปงปองก็มี ขณะเดียวกัน ขาราชการ 

ระดับสูงและเจาของกิจการเอกชน 

หลายรายก ็พยายามเอาใจทานส ีฯ 

โดยการผลักดันโครงการพัฒนากีฬา 

ฟุตบอลจีน และวาดฝนที่จะเห็น 

“ฟุตบอลจีนจะไปฟุตบอลโลก” ใน 

ชวงที่ทานสีฯ ดำรงตำแหนงผูนำจีน 

กันเลยทีเดียว ฉบับนี้ ผมขอเลา 

ประวัติ ทานผูนำ “สี จิ้นผิง” สวน 

ฉบับหนามาตอดวยเอกลักษณความ 

เปนผูนำของทานในฉบับเดือนหนา
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กาแฟ เปนเครื่องดื่ม (ไม 

รวมแอลกอฮอล) ยอดนิยม 

อันดับ 3 ของโลก รอง 

จากน้ำเปลาและน้ำชา โดยคาดวามี 

ประชากรราว 1,000 ลานคนที่นิยม 

ด่ืมกาแฟทุกเชา ขณะท่ีอีกหลายลานคน 

ดื่มกาแฟมากกวาวันละ 1 แกว ใน 

บรรดาประเทศท่ีนิยมด่ืมกาแฟ ฟนแลนด 

เปนประเทศที่มีปริมาณการดื่มกาแฟ

ตอคนตอวันมากที่สุดในโลก คือ ดื่ม 

กาแฟมากถึงคนละ 2.5 แกวตอวัน 

และจากขอมูลของกระทรวงเกษตร 

สหรัฐฯ พบวา ในชวงป 2553-2557 

ปริมาณการบริโภคกาแฟของโลกเพิ่ม

ขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป โดยสูงถึง 

เกือบ 9 ลานตัน ในป 2557 ซึ่ง 

ส วนหน ึ ่ ง เป นผลจากประชากรใน 

ประเทศแถบเอเชีย อาทิ จีน และ 

อินเดีย ที่มีวัฒนธรรมการดื่มชาเปน 

พื ้นฐานดั ้งเดิมในชีวิตประจำวันเริ ่ม 

หันมานิยมดื่มกาแฟมากขึ้น

เม่ือกลาวถึงกาแฟในตลาดอาเซียน 

หรือตลาด AEC บรรดาคอกาแฟคงนึก 

ถ ึงอ ินโดน ี เซ ีย เป นประเทศแรกๆ 

เนื ่องจากอินโดนีเซียเปนแหลงผลิต 

กาแฟขี้ชะมด หรือที่เรียกวา Kopi 

Luwak ซึ่งไดชื่อวาเปนกาแฟที่แพง 

ท่ีสุดในโลก แตหลายทานคงยังไมทราบ 

วานอกจากอินโดนีเซียจะเปนแหลง 

กำเนิดกาแฟที่แพงที่สุดในโลก รวมถึง 

กาแฟอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงท้ังกาแฟแมนเฮลิง 

(Mangheling) และอันโกลา (Ankola) 

แลว อินโดนีเซียยังเปนแหลงผลิตและ 

สงออกกาแฟรายใหญอันดับตนๆ ของ 

อาเซียนและของโลกดวยเชนกัน โดย 

เปนประเทศผูผลิตและผูสงออกกาแฟ

อันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล 

เวียดนาม และโคลอมเบีย ตามลำดับ 

กาแฟขี้ชะมด หรือ Kopi 
Luwak (Kopi ในภาษาอินโดนีเซีย 

แปลวา กาแฟ สวน Luwak หมายถึง 

ชะมดพันธุหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศ

อินโดนีเซีย) เปนเมล็ดกาแฟที่ผาน 

กระบวนการยอยอาหารของชะมดซึ่ง

กินเมล็ดกาแฟสุกเขาไป และดวย 

กระบวนการหมักในรางกายของชะมด 

ทำใหกาแฟขี้ชะมดมีกลิ่นและรสชาติ

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยมีราคา 

สูงถึงแกวละ 500-1,000 บาท - ที่มา: 

www.manager.co.th

การผลิตและส่งออก 
กาแฟของอินโดนีเซีย

แมอินโดนีเซียจะเปนที่รู จักดีวา 

เปนแหลงกำเนิดกาแฟขี้ชะมดซึ่งเปน

กาแฟราคาแพงที่มีชื ่อเสียงระดับโลก 

แตกาแฟที่อินโดนีเซียเพาะปลูกและ 

สงออกสวนใหญยังเปนกาแฟคุณภาพ

ต่ำและราคาไมสูง โดยราวรอยละ 80 

ของเมล็ดกาแฟที ่ผลิตไดเปนกาแฟ 

โรบัสตาซึ ่งน ิยมนำไปผลิตกาแฟผง 

สำเร็จรูป ขณะท่ีการเพาะปลูกกาแฟเปน 

ธุรกิจที่กระจายรายไดสูกลุมเกษตรกร 

ไดอยางกวางขวาง เน่ืองจากกวารอยละ 

90 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกกาแฟในอินโดนีเซีย 

เปนของเกษตรกรรายยอย สงผลให 

รัฐบาลอินโดนีเซียมุ งพัฒนาการผลิต 

กาแฟในประเทศเพื ่อสรางรายไดให 

แก  เกษตรกรผ ู  เพาะปล ูกกาแฟใน 

อินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนราว 2 ลานคน 

ดวยการตั ้งเปาเพิ ่มผลผลิตตอไรจาก 

120 กิโลกรัมตอไร เปน 240 กิโลกรัม 

ตอไร รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกร 

หันมาเพาะปลูกกาแฟที ่มีคุณภาพดี 

เพิ่มขึ้น เชน กาแฟอาราบิกา ซึ่งพบวา 

ในชวง 10 ปที่ผานมาปริมาณการ 

ผลิตกาแฟอาราบิกาในอินโดนีเซ ีย 

เพิ่มขึ้นจาก 5.7 หมื่นตัน ในป 2548 

เปน 8.7 หมื่นตัน ในป 2558 อีก 

ทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรสรางมูลคา 

เพิ่มใหกาแฟที่เพาะปลูก เชน การ 

เพาะปลูกกาแฟแบบอินทรีย

ป  จจ ุบ ันอ ินโดน ี เซ ี ยม ีพ ื ้ นท ี ่ 

เพาะปลูกกาแฟ ประมาณ 7.5 ลานไร 

มีแหลงเพาะปลูกสำคัญหลายแหง 

ไดแก เกาะ Sumatra เกาะ Java 

เกาะ Papua เกาะ Kalimantan เกาะ 

Sulawesi และ เกาะ Moluccas

โดยผลผลิตในป 2558 คาดวาจะอยูที่ 

0.5 ลานตัน

ก

กรุ่นกลิ่นกาแฟแดนชวา
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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เนื่องจากการดื่มกาแฟตอคนตอปของ

ชาวอินโดนีเซียยังอยูในระดับต่ำ แต 

ในระยะหลังชาวอินโดนีเซียเริ่มหันมา

นิยมดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นมาก ดวยปจจัย 

สนับสนุนหลายประการทั ้งจากการ 

เพิ ่มขึ ้นของกลุมผู บริโภคระดับกลาง

ที่อยูในวัยทำงานซึ่งนิยมสังสรรคและ

รับประทานอาหารนอกบานในชวง 

เวลาหลังเลิกงาน อีกทั้งกลุมผูบริโภค 

ระดับกลางในเมืองใหญยังมีพฤติกรรม 

บริโภคกาแฟตลอดทั้งวัน การรุก 

ทำตลาดอยางจริงจังของผูประกอบการ 

ทั้งในธุรกิจรานกาแฟ กาแฟแบบผง 

พรอมชง และกาแฟพรอมดื่ม (Ready 

to Drink) รวมถึงการเขามาต้ังรานกาแฟ 

จากตางประเทศ (International Coffee 

ธุรกิจร้านกาแฟใน 
อินโดนีเซีย...เติบโต 
น่าจับตา

ในชวงท่ีผานมา แมการผลิตกาแฟ 

ของอินโดนีเซียจะเนนเพื่อการสงออก

เปนสำคัญ และมีการบริโภคกาแฟ 

ในประเทศเพียงรอยละ 20-30 ของ 

ปริมาณกาแฟที่ผลิตได  สวนหนึ่ง 
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Chain) ที่มากระตุนตลาดกาแฟใน 

อินโดนีเซีย ปจจัยดังกลาวสงผลให 

ปริมาณการบริโภคกาแฟตอคนตอป 

ของชาวอินโดนีเซียสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ Association of Indonesia 

Coffee Exporters (AICE) ประเมิน 

การบริโภคกาแฟตอคนตอปของชาว

อินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 

0.9 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2555 

เปน 1.19 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 

2557 และ 1.54 กิโลกรัมตอคนตอป 

ในป 2559 เมื่อประกอบกับจำนวน 

ประชากรอินโดนีเซียที ่มีมากถึงกวา 

200 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ทุกป สงผลใหตลาดกาแฟในอินโดนีเซีย 

เปนตลาดที่นาจับตามอง 

เม ื ่อพ ิจารณาถ ึงประเภทของ 

กาแฟที ่ชาวอินโดนีเซียนิยมบริโภค 

พบวา ปจจุบันกาแฟแบบคั่วครอง 

สวนแบงตลาดราวรอยละ 70 ของการ 

บริโภคกาแฟทั ้งหมดในอินโดนีเซ ีย 

โดยเปนการบริโภคผานรานกาแฟซึ่ง 

ใชกาแฟคั่วในการชง เนื่องจากการ 

นั่งดื่มกาแฟในรานกลายเปนไลฟสไตล 

อยางหนึ่งของชาวอินโดนีเซียทั้งกลุม

วัยรุนและวัยทำงาน ทั้งนี้ จากการ 

ที่ชาวอินโดนีเซียนิยมดื่มกาแฟในราน

มากขึ้นและใชเวลาในรานกาแฟนาน 

ขึ้น ทำใหในชวง 2-3 ปที่ผานมามี 

ผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดราน 

กาแฟสม ั ย ใหม  เ ป  นจ ำนวนมาก 

โดยเฉพาะรานกาแฟในรูปแบบแฟรนไชส 

ซึ่งมักมีกลุมเปาหมายเดียวกัน คือ 

ลูกคาที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูง

ตามเมืองใหญ เพราะตางเล็งเห็นวา 

ธุรกิจรานกาแฟในอินโดนีเซียเปนธุรกิจ 

ที ่ม ีโอกาสเติบโตมากและมีกำไรสูง 

ปจจุบันธุรกิจรานกาแฟสมัยใหมใน 

ประเทศอินโดนีเซียจึงมีการแขงขัน 

คอนขางรุนแรงทั้งจากผูประกอบการ

ในประเทศและผูประกอบการตางชาต ิ

รายใหญที่เขาไปลงทุน

ในสวนของกาแฟแบบผงพรอมชง 

แมมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 30 

แตมีสวนสำคัญในการผลักดันใหมูลคา 

ตลาดกาแฟในอ ินโดน ีเซ ียโดยรวม 

ขยายตัวในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะ 

กาแฟผงพรอมชงแบบ 3 อิน 1 บรรจุ 

แยกซอง เนื่องจากสะดวกในการชง 

และราคายอมเยาสอดคลองกับวิถีชีวิต 

และรายไดของชาวอินโดนีเซียกลุมใหญ 

ทั้งนี้ ชองทางจำหนายที่นาสนใจใน 

การจำหนายกาแฟแบบ 3 อิน 1 

บรรจุแยกซอง คือ รานกาแฟนักปน 

(Bicycle Barista) ซึ่งคนขายจะปน 

จักรยานที่บรรทุกกระติกน้ำรอนและ

กาแฟผงสำเร็จรูปแบบ 3 อิน 1 ไป 

รอบๆ เมือง ผูบริโภคจึงสามารถหา 

ซื ้อกาแฟดื ่มไดง ายแมในชวงที ่การ 

จราจรหนาแนน เพราะลูกคาเพียงแค 

เปดกระจกรถออกมาสั่งซื้อก็จะไดดื่ม

กาแฟรอนๆ ทันที ซึ่งนับวาเปน 

ชองทางที ่เหมาะกับประเทศที่ไดชื ่อ 

วามีเม ืองที ่ม ีรถติดที ่ส ุดในโลกเชน 

อินโดนีเซีย  

ตลาดกาแฟในอินโดนีเซ ียเปน 

ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตไดอีก

มาก ทั้งในแงการเขาไปลงทุนราน 

กาแฟสมัยใหม หรือการสงออกกาแฟ 

ไปอินโดนีเซีย ซึ่งแมอินโดนีเซียจะ 

เปนผู สงออกกาแฟรายใหญของโลก 

แตการบริโภคในประเทศที ่เพิ ่มขึ ้น 

ดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวโนมที่ 

สดใสของการนำเขากาแฟของอินโดนีเซีย 

โดยเฉพาะการนำเขากาแฟคุณภาพดี 

เชน กาแฟอาราบิกา ที่ยังผลิตไดเอง 

ไมมาก หรือกาแฟที่มีประโยชนตอ 

สุขภาพ อาทิ กาแฟผสมโสม ซึ่งเปน 

ที่ตองการมากขึ้นตามกระแสรักสุขภาพ 

ของคนรุนใหม อยางไรก็ตาม สิ่งที่ 

ผ ู ประกอบการท ี ่สนใจทำธ ุรก ิจใน 

อินโดนีเซียควรตระหนักถึง คือ อินโดนีเซีย 

มีมาตรการตรวจสอบสินค านำเข า 

อยางเขมงวด ทำใหกระบวนการนำเขา 

สินคามีหลายขั้นตอนและตองใชเวลา

คอนขางนาน อีกท้ังยังมีการเปล่ียนแปลง 

กฎระเบ ียบด านการค  าบ อยคร ั ้ ง 

นอกจากนี้ อินโดนีเซียเปนประเทศที่ 

มีกฎหมายแฟรนไชสที่เขมงวด และ 

ยังใหความสำคัญมากกับรายละเอียด

ในสัญญา ผูสงออกจึงควรติดตามและ 

ศึกษาขอมูลใหด ีก อนการตัดสินใจ 

สงออกหรือลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
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เมื่อวันอังคารที่ 30 

มิถุนายน 2558 ที่ผานมา 

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา

การพาณิชย หรือ TEPCoT 

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ห อ ก า ร ค  า ไ ท ย 

ไดจัดการบรรยายพิเศษขึ ้นในหัวขอ 

บทบาทเศรษฐกิจไทยตอประชาคม 
อาเซียน โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย 
(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงการตางประเทศ และ 

ปจจุบันทานดำรงตำแหนงประธาน 

คณะมนตรีเพื ่อสันติภาพและความ 

ปรองดองแหงเอเชีย (Asian Peace 

and Reconciliation Council) หรือ 

APRC ซึ่งไดกอตั้งขึ้นโดยมีคณะมนตรี 

ที่ลวนเปนอดีตผูนำและบุคคลสำคัญ

จากหลายประเทศ ซึ่งมีบทบาทใน 

การแก ไขป ญหาความข ัดแย งและ 

ประเด็นขอพิพาทตางๆ อาทิ กรณี 

ทะเลจีนใต และปจจุบันทานไดดำรง 

ตำแหนงประธานสมาคมกฎหมาย 

ระหวางประเทศแหงเอเชีย (Asian 

Society of International Law: 

AsianSIL) อีกหน่ึงตำแหนง การบรรยาย 

ครั ้งนี ้จัดขึ ้นเพื ่อสรางความเขาใจถึง 

บทบาทของเศรษฐกิจไทยที ่จะมีตอ 

ประชาคมอาเซียน และการเปล่ียนแปลง 

อันจะเกิดขึ้นในอาเซียน พรอมทั้ง 

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนมุมมองตอบริบท

ทางการคาการลงทุนในเศรษฐกิจโลก

ปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนอัน 

จะเกิดขึ้น ฉบับนี้นิตยสาร Thailand 

Economic and Business Review 

จึงขอนำประเด็นสำคัญจากการบรรยาย 

มาสรุป ดังนี้ 

สิ่งที่ท้าทายต่อ 
เศรษฐกิจไทย 

ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สุรเกียรต์ิ 

เริ่มการบรรยายดวยการกลาวถึงความ 

ทาทายที่มีตอเศรษฐกิจไทย วาดวย 

พลวัตที่เกิดขึ้นกับโลกมากมาย มีการ 

ปรับเปลี่ยน และในทางเศรษฐกิจเกิด 

โอกาสทางธุรกิจผานตลาดการคาใน 

รูปแบบใหม การรวมมือการคา แตพรอม 

กันนี้ ก็มีเงื่อนไขและขอจำกัดใหมๆ 

มากมายเกิดขึ้นเชนกัน และความ 

ทาทายที่มีตอเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน 

สามารถสรุปเปน 7 เรื่องหลักดวยกัน

1. การเข าส ู ส ังคมผ ู ส ูงอาย ุ 
(Aging society)

2. ตนทุนทางการผลิตเพิ่มขึ้น 
คาแรงเพิ่มแตแรงงานขาด 

3. ระบบการศึกษา (Education 
System)

4. การขาดนวัตกรรม (Innovation) 
5. หนี้ครัวเรือนอยูในระดับสูง
6. ระบบราชการไทย
7. ขอจำกัดจากตางประเทศ 

หากพิจารณาแลวแตละประเด็น

ความทาทายนั ้น มีผลกระทบตอ 

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ อาทิเรื่อง 

นวัตกรรม ดร.สุรเกียรติ์ บอกวาเรายัง 

ขาด Venture Capital ที่เขาไปรวม 

ลงทุนใน local technology หาก 

ศ ึกษาเร ื ่องการเก ิดข ึ ้นของธ ุรก ิจ 

SMEs ในประเทศอิตาลี สวิสเซอรแลนด 

เติบโตนี้มาจาก local business ใน 

สวนของตนทุนการผลิตมีแนวโนมสูง

ขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยคาแรงที่เพิ่มขึ้น 

แตปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ แรงงานขาดแคลน 

สวนเรื่องระบบราชการนั้น เปน 

การยากท ี ่จะปร ับกระบวนการใน 

กระทรวงหลักๆ อยางกระทรวงการคลัง 

กระทรวงพาณิชย แตกระทรวง ทบวง 

ท่ีเปน Functional นาจะปรับกระบวนการ 

ได โดยเปนหนาท่ีของหัวหนากระทรวง 

หัวหนาทบวง ที่ดำเนินการสั่งการเพื่อ 

ใหเกิดความคลองตัวและสอดคลอง 

กับการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น 

และในเร ื ่องของการต ัดส ินใจของ 

ภาครัฐ Streamline ระบบราชการ 

จะทำอยางไรที ่ทำใหขาราชการกลา 

ตัดสินใจ ตัวอยางเชน ปญหาการเงิน 

กรีซ หากเกิดมีปญหาในเร็ววันนี้ ภาค 

ราชการตองบอกไดวา จะมีการดำเนินการ 

อยางไร การดำเนินการในการตัดสินใจ 

กี่วัน พรอมกันนี้ ระบบราชการควร 

สรางความคลองตัว มีความยืดหยุน 

(Flexibility) ของระบบ เพื่อการ 

ทำงานแบบ collectively ไดมากขึ้น 

ม

บทบาทเศรษฐกิจไทย
ต่อประชาคมอาเซียน
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สังคมนิยม (Socialist) มากอน มาเลเซีย 

กับฟลิปปนส เคยมีปญหาขอพิพาท 

กัน ซึ่งเห็นไดวามีความขัดแยงเชิง 

อุดมการณคอนขางเยอะ 

อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ 

ASEAN เกิดขึ้นมาดวยการคอยเปน 

คอยไปดวยเหตุผลหลายๆ อยางดวยกัน 

กลุ มอาเซียนจึงไดกอตัวขึ ้นมาอยาง 

ชาๆ อยูดวยกัน 40ป แตอาเซียนเรา 

เพิ่งมามีกฏบัตรอาเซียน และนี่คือ 

เสนหอาเซียน ที่ไมเหมือนการรวม 

กลุมของภูมิภาคอ่ืน และ ASEAN สราง 

ความสบายใจใหกับทุกฝาย ทุกกลุม 

สวนประเทศไทย เราเองก็เขากับทุกฝาย 

ตอมาอาเซียนไดกำหนด 3 เสาหลัก 

หรือเปนขอตกลงกันวาอาเซียนเราจะ

ทำอยู 3 เรื่องใหญๆ คือ ประชาคม 

การเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) และประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community) 

ในเสาของเศรษฐกิจ Economic 

Community การเริ่มตนในการเจรจา 

เปดเสรี ไดมีการเร่ิมตนจากสินคา และ 

ตอมาเปนเร่ืองบริการ เพราะการบริการ 

มีความสำคัญกวาคา จึงหยิบยกเขามา 

ในการเจรจา ตอมาเปนเร่ืองการลงทุน 

เรื่องแรงงานที่มีทักษะ และ เรื่องของ 

ตลาดทุน สามารถสรุปเปนลำดับได 

ดังนี้ 

1. Free flow of goods

2. Free flow of services

3. Free flow of Investment 

4. Free flow of skilled labor

5. Free-er flow of capital 

ซึ่งสวนของ Free-er flow of 

capital ตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศ 

อาเซียน ไดเช่ือมโยงตลาดหุนในอาเซียน 

เขาดวยกัน เรียกวา ASEAN Stars 

ซึ่งประกอบดวยหุนชั้นดี ระดับบลูชิพ 

ในตลาดหลักทรัพยกลุ มประเทศใน 

อาเซียน สวนธนาคารแหงชาติแตละ 

ประเทศไดตกลงกัน จัดทำธุรกรรม 

การเงินที ่เช ื ่อมโยงกันที ่สามารถทำ 

ธุรกรรมไดทั่วอาเซียน

สิ่งท้าทายของ 
ASEAN 

หากดูแผนท่ีโลกแลว ประเทศไทย 

เราอยูตรงกลางของตรงกลาง ซึ่งจะ 

เปนการเชื ่อมตอใหกับประเทศตางๆ 

อยางไรเมื ่อเรามีจุดแข็งแลวในดาน 

ภูมิศาสตรนี้แลว สิ่งที่เปนความทาทาย 

ของประเทศไทย คือการเดินหนาตอไป 

ของประเทศ ประเทศไทยเราตองอยู 
ในตำแหนงของ ‘คนขับ’ ตลอดเวลา 
เปน “Driver” ท่ีจะบังคับทิศทางของ 
เรื่องทั้งหมด 

ประชาคมการเมืองความมั ่นคง 

อาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community) เรื่องนี้รวมถึง สิทธิ 

มนุษยชน ประชาธิปไตย ความรวมมือ 

ดานภัยพิบัติ เปนความทาทายของ 

ASEAN ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

ในอาเซียน จะทำใหเกิดขึ้นไดอยางไร 

ดานสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศสมาชิก 

ยังมีระดับสิทธิมนุษยชนที่แตกตางกัน 

และดานภัยพิบัต ิ ในชวงที่เกิดภัยพิบัต ิ

ในภูมิภาคจะเปนการดียิ่ง หากทราบ 

วาแตละประเทศมีสิ ่งใดที ่ชวยเหลือ 

ได และหากสามารถทำรายการแตละ 

ประเทศมีอะไรบางเปนรายการกลาง

จะทำให  เก ิดความรวดเร ็วในการ 

ชวยเหลือ แตในอดีตไมสามารถดำเนินการ 

เนื ่องดวยปญหาเรื ่องคาใชจายอันจะ 

เกิดข้ึนวา ประเทศใดจะเปนผูรับผิดชอบ 

อยางเรื ่องบางเรื ่องที ่เขามาเชนเรื ่อง 

หีบหอ เร่ืองประมง ก็เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของ 

กับหลายกรม หลายกระทรวง ซ่ึงแตละ 

ที ่แตละกระทรวงก็มีกฎหมายที ่เปน 

รายกระทรวง ควรจะกลับมาดูเรื่อง 

ความยืดหยุนของระบบ เพื่อแกปญหา 

ใหกับประเทศ และที่กลาวมาถึงความ 

ทาทาย คำถามคือ เรารองรับ สิ่งที่ 
พูดมาทั้งหมดหรือเปลา ?

ปจจุบันนี้เศรษฐกิจโลก มีความ 

ออนไหวมาก วันนี้ก็คงทราบผลของ 

กรีซ ปจจุบันเครื่องจักรของเศรษฐกิจ 

ไทยตอนนี้เหลือ 2 ตัว คือ ทองเที่ยว 

กับ น้ำมัน และยังพบกับปญหาตางๆ 

อีก อาทิ เรื่อง IUU ที่ตอนนี้ก็สามารถ 

debate ไดวา เปนเรื่องการเมืองเขา 

มาแทรก รายงาน Trafficking in 

Persons (TIP) ซึ่งสงผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจ อยูในระดับใดเทาไหร ยัง 

ไมทราบ แตระดับจิตวิทยา ใช! สง 

ผลกระทบแนนอน ปญหา ICAO เปนตน 

การกำเนิด ASEAN 
แลวมาดูที ่บริบทระดับอาเซียน 

ตอนนี้ ในเวทีการคาโลก ไมไดคุยกัน 

เรื่อง ASEAN แตตอนนี้ พวกเขากำลัง 

คุยเรื่อง RCEP (Regional Compre-

hensive Economic Partnership) 

หรือ ASEAN บวกไปอีก 6 ประเทศ 

ไดแก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน อินเดีย 

เกาหลีใต และนิวซีแลนด และหาก 

ยอนไปในอดีตการรวมตัวของ ASEAN 

นั้นเกิดขึ้นดวยสาเหตุหลักๆ ดังนี้ ใน 

อดีตเพ่ือตอตานคอมมิวนิสต ลัทธิโดมิโน 

ที่เขามามีอิทธิผลในสมัยกอน และ 

เพื่อหาเวทีปรองดองใหแกประเทศใน

กลุม ซึ่งในอดีตประเทศในอาเซียน 

มีความขัดแยงกันไมนอย ประเทศ 

สิงคโปรเองของมีอุดมการณแนวรวม
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คาใชจาย 

นอกจากนี้ การมุงมั่นดำเนินการ 

ตามพันธกรณีของอาเซียนยังเปนความ 

ทาทายของประเทศสมาชิกในอาเซียน 

และประเทศสมาชิกยังขาดความเขาใจ 

วา 3 เสาหลักและมีความเชื่อมโยงกัน 

ไดอยางไร ยิ่งไปกวานั้นประเทศยัง 

ขาดความรูสึกการเปนเจาของ ASEAN 

และในเรื่องของ ASEAN Affairs 

ปจจุบันนี้อาเซียนยังขาดแนวทางรวม

ในการประกาศจุดยืนเวลาเกิดประเด็น 

ทางการเมืองสังคมที่สงผลตออาเซียน

และโลก อาเซียนใชเวลาในการดำเนิน 

การรวมเดือนในการประกาศจุดยืน 

และความทาทายของอาเซียนอีกเรื่อง

หนึ่งคือ ระหวางการเปน Rule-

based community กับ ASEAN 

Way community เวลาประชุมระดับ 

อาเซียน หากสังเกตจะพบวาเวลามี 

กฎ มักไมเกิด แตเวลาไมมีกฎ กลับ 

เกิด บางคร้ังบางโปรเจคเกิดข้ึนระหวาง 

การรับประทานของผูนำ ที่ไมใชการ 

ประชุมที่เปนทางการ 

จุดแข็งของอาเซียน 
หากพิจารณาถึงจุดแข็งของอาเซียน 

ไมเพียงแตภูมิศาสตรของอาเซียนที่มี

ความเช ื ่อมโยงก ับโลกเป นจ ุดเด น 

ดวยบริบทของอาเซียนนั ้นมีจุดแข็ง 

อีกหลายประการ เชน การรวมตัว 

กันของกลุมประเทศสมาชิกที่รวมกัน 

ไดจริง และใครๆ ก็อยากมาประชุม 

กับอาเซียน อาเซียนมีความเปนผูใหญ 

โครงสรางของอาเซียนที ่มีความเปน 

มิตรกับทุกคน ไมมีกำแพงที่กั้นสูงเกิน 

ไป เศรษฐกิจอาเซียนเปนที่สนใจของ 

ประเทศมหาอำนาจ ฝงจีนมีสนใจที่ 

จะมารวมกับอาเซียน เพื่อเปน rebal-

ance สวนฝงอเมริกาก็อยากใหอาเซียน 

เปน buffer กับจีน 

ประชากรในอาเซ ียนรวมแลว 

600 ลานคน ประกอบดวยหลายเช้ือชาติ 

และอาเซียนไดผานประสบการณความ 

ขัดแยงและไดเรียนรู ถึงความขัดแยง 

ในอดีต ความมั่นคงของอาเซียน และ 

รัฐบาลในประเทศอาเซียนสรางความ

สบายใจให ก ับมหาอำนาจท ุกฝ าย 

และเปนสมาชิกของทุกกลุมในโลก 

ความพร้อมของไทย 
เมื่อกลับมาดูความพรอมของไทย 

รายการท่ีเสมือนเปน checklist ตรวจ 

ดูความพรอมของประเทศไทยมีดังนี้

1. องคความรูของแตละประชาชน 
ประชาชนมีความรูความเขาใจถึงการ 

เชื่อมโยงของ 3 เสาหลักประชาคม 

อาเซียนหรือไม และเขาใจถึงขอตกลง 

ที่กระทบตอภาครัฐ เอกชน ขอตกลง 

ใดที่ประเทศไทยผูกพัน และขอตกลง 

ที่กระทบตอภาคเอกชน เชน ขอตกลง 

ยอมรับรวม (MRA) ในคุณสมบัติ 

นักวิชาชีพของอาเซียน 

2. องคความรูเร่ืองเพ่ือนบานอาเซียน 
เราควรรู พัฒนาการและแนวโนมการ 

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และตองทราบวา ใครเปนใคร 

ทัศนคติและรสนิยม และกฎหมายที่ 

สำคัญของแตละประเทศในอาเซียน

3. การเตรียมความพรอม ความ 

พรอมของภาครัฐเปนอยางไร และ 

ภาคเอกชนเปนอยางไร

4. ยุทธศาสตร การร วมวาง 

ยุทธศาสตรกับอาเซียน ไมวาจะเปน 

ในกลุ มของประเทศลุ มแมน ้ำโขงมี 

ความพรอมหรือไม 

5. การเมือง ความสัมพันธกับ 

ประเทศเพื่อนบานตองรักษาระดับอยู

ในระดับที่ดี และตองหาทางออกให 

กับปญหาที ่มีตอประเทศเพื ่อนบาน 

เชนกรณีโรฮิงญา และปญหาอันเนื่อง 

มาจากเศรษฐกิจ เชน กรณีเรื่องการ 

ประมง ที่มีตอประเทศอินโดนีเซีย 

โอกาสทางเศรษฐกิจ 
ของไทย จากความ 
เปลี่ยนในเอเชียและ 
อาเซียน

โอกาสที ่ เก ิดข ึ ้นจากแนวโน ม 

ใหญบนโลก (Global Mega trend) 

ไม ว  าจะเป นเร ื ่องส ังคมผ ู ส ู งอาย ุ 

(aging society) การเติบโตของชน 

ชั้นกลาง การเติบโตของสังคมเมือง 

(urbanization) การลดลงของทรัพยากร 

และการเปลี ่ยนแปลงสภาวะอากาศ 

ความก าวหน าทางเทคโนโลย ีและ 

นวัตกรรม จะสรางโอกาสทางธุรกิจให 

แกหลายธุรกิจท่ีมีอยูเดิมและท่ีจะเกิดข้ึน

โอกาสที ่ เก ิดจากความรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน อาทิ ยุทธศาสตร 

ความร วมม ือทางเศรษฐก ิจอ ิรวด ี- 

เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) โอกาส 

จาก Japan-Mekong Cooperation 

และ US-lower Mekong coopera-

tion และ Chiang Mai initiative 

multilateralization ท่ีทำหนาท่ีเหมือน 

IMF แตอาเซียน ปจจุบันมีทุนสำรอง 

อยูที ่ USD 240 billion และยังมี 

แผนการตั้ง Asia bond fund ขึ้นมา 

เพ่ือกระตุนอุปสงค และ RCEP (Regional 

Comprehensive Economic Partner 

ship) และ FTAAP (Free Trade 

Area of the Asia-Pacific) เปน 

อนาคตที่เริ่มเกิดขึ้น 

มาดูยุทธศาสตร์ 
ของจีน

จากอาเซ ียน มาดูท ี ่ประเทศ 

มหาอำนาจอยางประเทศจีน วาเขาได 

เตรียมยุทธศาสตรความพรอมอยางไร

บาง 
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1. ย ุทธศาสตร สร อยไข ม ุก 
(string-of-pearls) เปนยุทธศาสตร 

เป นเก ี ่ยวก ับการขยายอำนาจทาง 

เศรษฐกิจ คู  ไปก ับการตั ้งฐานกอง 

ลาดตระเวนทางทหารเพื่อคุมกันความ 

ปลอดภัยตลอดเสนทางการคา และ 

ปกปองเสนทางขนสงพลังงานของจีน 

โดยจีนทยอยรุกคืบออกไปสรางฐาน 

อำนาจทางทะเลในด ินแดนหลาย 

ประเทศริมชายฝง และเปนการสงทอ 

ขนสงกาซธรรมชาติและทอน้ำมันจาก

พมาเขาสูจีน ซึ่งเปนประตูหลังงานที่ 

จะชวยใหจีนเชื่อมโยงออกสูทะเลทาง

ดานมหาสมุทรอินเดีย

2. ยุทธศาสตร 2 มหาสมุทร 
(Two Ocean Policy) ขางหนึ่ง 

มหาสมุทรอินเดีย อีกขางมหาสมุทร 

แปซิฟก โดยมีอาเซียนอยูตรงกลาง 

ความสำเร็จของยุทธศาสตร 2 มหาสมุทร 

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อจีนกับอาเซียนมี

ยุทธศาสตรรวมกัน เปนการแสดงออก 

ของความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางจีน

กับอาเซียน ความรวมมือรอบอาว 

เปยปู (Beipu Gulf Cooperation) 

ที่จีนพูดถึง 1 แกน 2 ปก โดย 1 แกน 

มาจากหนานหนิง กวางสี ลงมา 

สิงคโปร สวน 2 ปก แบงเปน ปกซาย 

คือ ประเทศลุมแมน้ำโขง ไดแก พมา 

ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

และสิงคโปร และปกขวา ไดแก 

เวียดนาม บรูไน ฟลิปปนส และ 

อินโดนีเซีย 1 แกน 2 ปก ก็ดี 

หรือการพัฒนายูนนานในเร ื ่องการ 

เช่ือมโยงทางกายภาพก็ดี ลวนเก่ียวของ 

กับประเทศอาเซียนทั้งสิ้น การพัฒนา 

ที่เรียกวาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต 

(North – South Economic Corri-

dor, NSEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก – ตะวันตก (East – West 

Economic Corridor, EWEC) ก็ดี 

เหลานี้เปนผลประโยชนสำคัญของจีน 

ซ่ึงเก่ียวของกับอาเซียน 5 – 7 ประเทศ 

ดวยกันทั้งสิ้น

3. New silk road : Paki 
stan-china เสนทางสายไหม คือ 

ยุทธศาสตรท่ีจีนพยายามสรางเครือขาย 

เชื ่อมโยงระบบโครงสรางพื ้นฐานที ่ 

รวมถึงการเชื่อมทอน้ำมัน รถไฟ ออก 

ไปทางมหาสมุทรอินเดีย โดยเชื่อม 

จากทาเรือกวาดัร (Gwadar) ที่จีนได 

ลงทุนในปากีสถานสูประเทศจีน ซึ่ง 

ยุทธศาสตรน้ี จะเช่ือมโยงเขากับเอเชียกลาง 

เอเชียใต และตะวันออกกลาง และ 

การควบคุมทาเรือกวาดัร ทำใหจีนมี 

ที่ยืนอยางมั่นคงในพื้นที่ทะเลอาหรับ 

และเปนเส นทางสำคัญสำหรับการ 

ขนสงน้ำมันของโลก และชวยยน 

ระยะทางและคาใชจายไดมากสำหรับ

การขนสง 

4. การจัดตั้ง Asia Infra-
structure Investment Bank 
(AIIB) เพื่อใหเงินกูแกประเทศกำลัง 

พัฒนาในภูมิภาคเอเชียใชในการลงทุน 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชนการ 

คมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค 

ตางๆ ซึ่ง AIIB นี้เขามามีบทบาท 

เปนแหลงเงินทุนอีกแหงเพิ ่มเติมให 

กับภูมิภาคได และเพื่อยกบทบาทของ 

ตนเองในองค กรระหว างประเทศ 

อยาง ADB เกิดขึ้นโดยญี่ปุนเปนผู 

ริเริ่ม และธนาคาร AIIB จีนถือหุน 

มากสุด 25%

5. ย ุทธศาสตร ทางการเง ิน 
ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชน 

จีนไดประกาศแตงตั้งธนาคาร ICBC 

ใหเปน Clearing Bank เพื่อทำหนาที่ 

ชำระดุลเงินหยวน นอกเหนือจากการ 

ชำระเงินผานธนาคารตัวแทนตางประเทศ 

(Corresponding Bank) ซึ่งจะเพิ่ม 

โอกาสการเขาถึงสภาพคลองเงินหยวน 

ในประเทศจีนไดโดยตรงอีกชองทาง 

และเปนอีกยุทธศาสตรทางการเงิน 

ของจีนที่เงินหยวนจะเขามาแทนที่สกุล 

เงินดอลลาร และในเรื่องตลาดทุน จีน 
ยังมีการดำเนินการเชื ่อมโยงตลาด 
หลักทรัพยฮองกง กับ เซี่ยงไฮ

ส วนยุทธศาสตรของอเมริกา 
ยังคงเดินหนา “การปรับสมดุลใหม” 

(rebalance) โดยการปกหมุด (pivot) 

หัวกลับมาเนนหลักใหความสำคัญแก

ภูมิภาคเอเชีย 

กลไกการลดความ 
ตึงเครียดในภูมิภาค

ปจจุบันการทำงานของคณะมนตรี 

เพื่อสันติภาพและความปรองดองแหง

เอเชีย (Asian Peace and Recon-

ciliation Council) หรือ APRC ซึ่ง 

ไดกอตั ้งขึ ้นโดยมีคณะมนตรีที ่ล วน 

เปนอดีตผู นำและบุคคลสำคัญจาก 

หลายประเทศ ไดมีบทบาทในการ 

แกไขปญหาความขัดแยงและประเด็น

ขอพิพาทตางๆ ซึ่งเปนกลไกหนึ่งใน 

การลดความตึงเครียดในภูมิภาค โดย 

มีหลักการวาไมแทรกแซง เนนการ 

ดำเนินการทางการทูตที่ไมเปนทางการ 

ดำเนินการเมื่อไดรับการรองขอ และ 

จะตองไดรับความเห็นชอบ ซึ่งปจจุบัน 

ไดดำเนินการแกไขปญหาเรื ่องทะเล 

จีนใต

ท ั ้งหมดนี ้ เป นประเด ็นท ี ่ท าน 

ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย 

ไดใหมุมมองตอความทาทายที่อาเซียน 

และประเทศไทยจะมีตอการเปลี ่ยน 

แปลงของเศรษฐกิจโลก
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ใครที่ทำหอพัก ตองหัน 
มาดูนี่หนอยนะครับ

กฎหมายหอพักใหม 
สดๆ รอนจากเตา สนช. 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อ 
22 เมษายน 2558 อีก 120 วันจะ 
มีผลบังคับเปนกฎหมายใหชาวหอพัก
ทั่วราชอาณาจักรไดลิ้มรส

ทานขงเบงนับนิ้วหลายรอบแลว 
ฤกษดีตกวันที่ 20 สิงหาคมนี้กฎหมาย 
หอพักใหมจะออกฤทธิ์

มาลองดูรายละเอียดเจากฎหมาย 
หอพักใหมกันหนอยครับ

หอพักจะแบงเปน 2 ประเภท 
ครับ คือ หอพักสถานศึกษา กับ 
หอพักเอกชน

ทั้งสองแบบตางกันที่คนทำครับ 
แบบแรกสถานศึกษาเปนคนทำหอ 
เอง สวนแบบหลังคนทำคือเอกชน 
ทั่วไปที่ไมใชสถานศึกษา

แตทั ้งสองแบบตองขออนุญาต 
และไดรับใบอนุญาตจึงจะทำได ไมงั้น 
เรียก “หอเถื่อน” 

วันนี ้เราจะมาวากันเฉพาะเรื ่อง 
“หอพักเอกชน” หอสถานศึกษาไมเก่ียว 

อยางที่บอก จะทำหอตองไดใบ 
อนุญาต ไดแลวก็อยูยาวไปเลย 5 ป 
ถายังไมเบื่อกอนครบ 5 ป ก็ขอตอ 
ใบอนุญาตได

ยังไมครบ 5 ปดี บังเอิญเชา 
วันหนึ่งลูกหลานตองพาเจาของหอไป
พบหมอ 

หลังหมอตรวจอาการก็ออกมา 
บอกวา ไมพบอาการบาดเจ็บภายใน 
และภายนอก 

ยกเวนอาการเดียว “ไมหายใจ” 
แบบนี้ลูกหลาน (ทายาท) ถายัง 

อยากจะทำหอตอ ตองยื่นขอรับโอน 
กิจการหอพัก ถาเงียบฉี่ไมมีใครเดิน 
ไปหานายทะเบียนเลยจนครบ 180 วัน

ใบอนุญาตก็จะหมดลมหายใจตาม 
เจาของหอครับ

ตรงนี้ผูจัดการมรดก หรือทายาท 
ของเจาของหอตองระวัง...

เปนหนาที่ผูจัดการมรดก หรือ 
ทายาทตองค ืนเง ินค าเช าล วงหนา 
หรือเงินประกันที่เรียกเก็บไวแกผู พัก
ดวย ผาง... ผาง... 

แมไมอยากทำตอ แตคนพักเขา 
เดือดรอนแนถาไมไดเงินคืน

ถาเงินมีการคืนคงราบเรียบไมมี
อะไรใหสะดุด แตไอตรงที่ไมมีเงินนี่ 
สิจะทำยังไง...

คงเดือดรอนผูจัดการมรดกหรือ
ทายาทขายทรัพยสมบัติของเจาของ 
หอเอาเงินมาคืน แลวถาทรัพยสินก็ 
ไมมี หรือมีไมพอ แลวถาทายาทไม 
ยอมกล้ำกลืนควักเงินตัวเองมาจาย 
คืนละจะทำไง

เอิ่ม... อันนี้กฎหมายไมไดบอก 
ไวดวยสิ 

ตามกฎหมายมรดก ทายาท 
ไมตองรับผิดในหนี้ของเจามรดกเกิน 
กวาทรัพยมรดกที่ทายาทไดรับมา 

จะใหคนพักไปฟองศาลลมละลาย 
อะไรแบบนั้น ผมวาคงไมมีคนพัก 
คนไหนขยันขนาดนั้นนะครับ 

คงมีหลายคนอยูที่ สวดมนตและ 
กรวดน้ำใหเจาของหอ ยกใหไปใชบน 
สวรรค  

เอ... หรือจะเดินขบวนไปย่ืนหนังสือ 
ใหทานประยุทธใชมาตรา 44 

อืม... ปลอยใหทานแกปญหา 
บานเมืองจะดีกวาไหม แคเร่ืองจับปลา 

โรฮิงญาก็ทำทานแกไปเยอะละ
แมโลกจะเปดกวางยอมรับเพศที่ 

สาม บางประเทศถึงกับรับจดทะเบียน 
สมรสคนเพศเดียวกัน แตกฎหมาย 
หอพักใหมน่ียังแบงแค หอพักชาย และ 
หอพักหญิงเทานั้น

ไมมีหอพักสีรุง... แตคงไมหาม 
ถาหอไหนจะทาสีรุง หรือใชสีรุงเปน 
สัญลักษณ

เมื่อแบงชัดเปะแบบนี้ จะรับคน 
เขาหอพักก็ตองดูใหดี หอพักชายก็ 
ตองรับชายเทานั้น สวนหญิงโนนไป 
อยูหอพักหญิง 

ถาปลอยหญิงชายอยูปนกันไปหมด 
คุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทีนี้พวกเพศที่สามทำไง อันนี้นา 
เห็นใจ บางทีมันดูยากมากครับ บาง 
คนสวยจนหญิงเงิบ... แตจริงๆ ชาย 
ทั้งดุน หรือบางคนเปนหญิงหลอจน 
เข็ดฟน ถารับเขาผิดหอจะเกิดอะไรข้ึน

มองในแงของเขาก็นาเห็นใจครับ 
เคยเห็นบอยในเรื่องเขาหองน้ำ ถาจะ 
ใหเขาตรงตามเพศที่แทจริง เผลอๆ 
จะยิ่งวุนวาย หรืออยางตอนคัดเลือก 
ทหารที่มีใหเห็นทุกป นาเห็นใจ... นา 
เห็นใจ...

ถารับพวกนี้เขาพักหอผิดประเภท 
ตองติดคุกหรือปรับดวยเปลา... ถาพูด 
ใหใจชื่นก็นาจะไมตองครับ ถาเราขาด 
เจตนาที่จะฝาฝนกฎหมาย หรืออาจ 
เกิดเพราะความสำคัญผิดได

แตอาจไมงายอยางนั้น กอนรับ 
ใครเขาพักตองดูและจดเลขบัตรประจำ 
13 หลักของคนนั้นดวย จึงตองรูตอง 
เห็นแนวา... ท่ีมาขอเชาหอน่ันนะ หญิง 
หรือชาย

หอพักตองมีผูจัดการหอพักครับ 
และตองไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการ 
หอพักดวย จะนึกตั้งใครมาเปน 
ผูจัดการหอพักซี้ซั้วไมไดครับ

ตองดูประวัต ิผ ู จ ัดการหอดวย 
ถาเคยมีประวัติอาชญากรรมยาวเปน
หางว าวเก ี ่ยวก ับความผ ิดทางเพศ 
ความผิดตามกฎหมายคุ มครองเด็ก 

ค

หอสุขใจ
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อันที ่จริงก็ไมควรรับมาเปนผู จัดการ 
หอตั้งแตตนแลว 

เจาของหอถามีประวัติยาวเยื้อย
แบบนี ้ก็ไมมีทางไดใบอนุญาตมาทำ 
หอพักเหมือนกัน

ดังนั ้นจะเลือกแตงตั ้งใครเปน 
ผูจัดการหอพักตองดูใหดี แตถาหาที่ 

ไวใจไมได เจาของหอควบสองตำแหนง 
เลยก็ไดครับ แตก็ตองขอใบอนุญาต 
เปนผูจัดการหอพักอีกตำแหนงดวย

แต... ถาเจาของหอเปนชายแต 
ทำหอพักหญิง แบบนี้จะมาขอเปน 
ผูจัดการหอพักดวยไมไดครับ เขา 
บังคับไววาถาเปนหอพักหญิง ผูจัดการ 

กฎหมายว  าด  วยการป องก ันและ 
ปราบปรามการคาประเวณี กฏหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการ 
คามนุษย กฎหมายวาดวยการพนัน 
หรือยาเสพติด

เอิ่ม... ถาประวัติยาวแบบนี้ หมด 
สิทธิเปนผูจัดการหอพัก เขาไมอนุญาต 
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หอตองเปนหญิงดวย
อันนี้เลยไปถึงคนดูแลหอพักหญิง 

ก็ตองเปนหญิงดวย
สวนหอพักชาย อะแฮม... ฟรีสไตล 

โลด จะมีผูจัดการหอ หรือคนดูแลหอ 
เปนหญิง เปนชาย หรือคนเพศสภาพ 
ไมชัดเจนก็ได กฎหมายไมกำหนด 
รายละเอียดไวครับ

ดูเหมือนกฎหมายไมคอยเปนหวง 
คนพักที่เปนชาย แหะ... แหะ... อัน 
ที่จริงเดี ๋ยวนี ้อันตรายของชายก็มีไม 
นอยนะครับ

หนาที ่สำคัญที ่ผู จัดการหอมัก 
จะพลาดกัน คือ การทำทะเบียนของ 
ผูพัก 

กฎหมายบอกวา ถาทำสัญญา 
เชากับคนพักใหม หรือเลิกสัญญา 
เชา ตองสงทะเบียนใหนายทะเบียน 
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ทำ 
สัญญา หรือวันที่เลิกสัญญาเชาครับ

ถามีคนเขาออกบอยๆ นี่ แค 7 
วันจะทำทันหรือ งานงอกแน... 

ถาไมทำหรือทำไมทัน โดนปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทไดสบายๆ

จะใหใครเขาพักนี่ ตองทำสัญญา 
เชาเปนหนังสือตามแบบที่กำหนดเอา
ไวดวย จะไปรางสัญญาเองแบบคน 
เชาเซ็นไปบีบคอไปดวย เอาเปรียบ 
ผูพักสุดๆ นี่ ตอไปนี้ทำไมไดละ ไมเชื่อ 
นี่ปรับไมเกินหาหมื่นบาท

แมคงจะมีคนหาทางเลี่ยง หาจุด 
โหวแตก็ถือเปนเร่ืองดีท่ีคุมครองคนพัก

ทำใหนึกถึงสำนักงานคณะกรรมการ 
คุ มครองผู บร ิโภคที ่ควบคุมส ัญญา 
หลายประเภทโดยกำหนดรายละเอียด 
และเงื่อนไขของสัญญาใหเอาไปใชเลย 
สงส ัยส ัญญาเช าหอพ ักจะอารมณ 
ประมาณเดียวกัน

ตอนทำสัญญา มักจะเก็บเงินคาเชา 
หอลวงหนา หรืออาจเก็บเงินประกัน 
ความเสียหายไวดวย เก็บมากเก็บนอย 
ก็แลวแตแตละหอ อาจไมเทากัน

แตตอนนี้เงินคาเชาลวงหนาเก็บ
ไดไมเกินสามเดือนครับ และใหหัก 
เปนเงินคาเชาสามเดือนสุดทาย

หมายความวา สามเดือนสุดทาย 
ผูพักไมตองจายคาเชา... คงตัดปญหา 
เรื่องคืนลาชา เพราะสวนใหญตอนนั้น 
คนเชาเขาก็ยายไปท่ีอ่ืนแลว คงวุนวาย 

นาดูถาตองกลับมาจัดการเรื่องนี้
ถาเจาของหอหัวหมออางวาเอา 

ไปหักโนนหักนี่ หรือหักเปนเงินคาเชา 
เดือนอื่นๆ แทนแลว อันนี้จะมีปญหา 
เล็กนอย

ปญหากับเจาของหอ... กฎหมาย 
ไมจับไปติดคุกครับ สบายใจได แค 
ปรับไมเกินหนึ ่งแสนบาทเทานั ้นเอง 
จะลองดูไหมละ...

สวนเงินประกันนั้น จะเรียกได 
แคเดือนเดียวเทานั้น 

แตแคนี้ก็นับวาโหดเลือดกระฉูด
แลว คาเชาลวงหนาสาม เงินประกัน 
อีกหนึ่ง รวมกันเปนสี่เดือน แถมยังมี 
คาเชาของเดือนแรกอีกละ ขอเศราแปบ

ในทางตรงขาม ถาเลิกเชากอน 
ครบกำหนด เจาของหอกินฟรีเงิน 
คาเชาลวงหนาสามเดือนน้ันไดเลยครับ

สวนเง ินประกันความเสียหาย 
ชื่อก็บอกโตงๆ ดังนั้น จะหักเปนคา 
เสียหายไดก็ตอเมื ่อมีความเสียหาย 
เกิดขึ้น ถาไมมีก็หักไมได แตไมวาจะ 
หักได หักไมได หรือหักแลวถายังมี 
เงินประกันเหลืออยู ตองคืนครับ...

ตองคืนในวันที่สัญญาเชาสิ้นสุด
ลง จะหนวงจะเหนี่ยวไวหาวันสิบวัน 
หรือดองเปนเดือนไมไดครับ

กฎหมายบอกใหต องคืนในวัน 
สัญญาสิ้นสุด... เทานั้น

ถาเจาของหอจะแถโยกโยไดไหม 
ไดครับ จะโยกโยกี่วันก็ทำไดเอาแบบ 
ที่สบายใจเลย ไมมีโทษจำคุกอะไรแค 
ปรับจิ๊บจอย ไมเกินหมื่นบาทและ 

ปรับตออีกวันละไมเกินพันบาทจนกวา 
จะคืน ก็แคนั้น ฮา...

เรื่องความโปรงใสนี่แทรกเปนยา
ดำเขาไปในทุกเรื่องจริงๆ รวมทั้งเรื่อง 

หอพักนี่ดวย
ระเบียบหอพักนี่ตองแปะไวเปด 

เผยในที ่เห็นงายในหอพักเพื ่อความ 
เขาใจชัดเจน จะมาโมเมไมได ใน 
ระเบียบอยางนอยตองบอกเรื ่องการ 
รับผูพัก อัตราคาเชา คาเชาลวงหนา 
เงินประกัน และคาบริการอื่นๆ ที่ 
เรียกเก็บ เวลาเขาออกหอพัก หลักเกณฑ 
ในการเยี่ยมผูพัก การไปพักที่อื่นเปน 
การช่ัวคราว การปฏิบัติในการอยูรวมกัน 
ของผูพัก ชื่อผูประกอบการหอพัก 
และผูจัดการหอพัก เวลาทำการของ 
หอพัก เปนตน

เปนไงครับ กฎหมายหอพักใหม 
ตองปรับตัวกันเยอะไหม 

ถึงตอนนี้ 30 วันที่เขายอมให 
หอพักเก าที ่ เป นหอเถื ่อนมายื ่นขอ 
อนุญาตหมดไปแลว หอเถื่อนที่วาถา 
ไมอยากโดนเลนงานก็คงตองปดหอไป  

ถ  าย ื ่ นขอไปแล  วก ็ เบา ใจ ได  
ชวงนี ้แมยังไมไดใบอนุญาตก็ยังเปด 
หอไปเรื่อยๆ

สวนหอที่เคยไดใบอนุญาตไปแลว 
ใบอนุญาตเกายังใชไดจนกวาจะสิ ้น 
อายุ 

อืม... ทำหอพักน่ีกฎเกณฑรายละเอียด 
เยอะเหมือนกัน

แถมทำไมถูก ขาขางหนึ่งยังแหย 
เขาไปในตาราง โทษปรับก็เยอะเหลือเกิน

แตคิดอีกแง กฎเกณฑเหลานี้ก็ 
เพื ่อใหล ูกหลานของเราอยู หอพัก 
อยางสบายใจ พอแมผูปกครองก็เบาใจ

นี่ไง... “หอสุขใจ”

ทำหอพักนี่กฎเกณฑ์รายละเอียดเยอะเหมือนกัน
แถมทำไม่ถูก ขาข้างหนึ่งยังแหย่เข้าไปในตาราง 
โทษปรับก็เยอะเหลือเกิน แต่คิดอีกแง่ กฎเกณฑ์ 
เหล่านี้ก็เพื่อให้ลูกหลานของเราอยู่หอพักอย่าง 
สบายใจ พ่อแม่ผู้ปกครองก็เบาใจ น่ีไง... “หอสุขใจ”
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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



ถาเราถือหุ นสักตัวหนึ ่ง 
ในทุกๆสิ้นป เราจะไดรับ 
รายงานประจำป หร ือ 

Annual Report ซึ่งถาเปนสัก 3-4 
ปกอน มักจะมาในรูปของหนังสือเลม 
หนาๆขางในมีสีสันสวยงาม แตชวง 
หลังๆมานี้ มักมาในรูปของซีดีเสีย 
มากกวา รายงานประจำปน้ันใหขอมูล 
ท่ีเปนประโยชนอยางมากในการวิเคราะห 
สภาพการเงินของกิจการหนึ่งๆ เพื่อ 
ใหเราตัดสินใจวาจะถือหุน หรือเลือก 
ลงทุนในตราสารชนิดตางๆที่ออกโดย
กิจการนั้นๆหรือไม เราสามารถแบง 
เนื้อความในรายงานประจำป ไดออก 
เปนสองสวนใหญๆ สวนแรกคืองบ 
การเงิน และสวนที่สองเปนขอมูลเชิง 
คุณภาพ ไดแก รายงานและการ 
วิเคราะหตางๆจากฝายบริหาร

ถ าเปร ียบกิจการเป นร างกาย 
ของเรา งบการเงินก็คลายกับรายงาน 
สุขภาพที ่บอกสภาพรางกายของเรา 
ในวันนี้และอดีตที่ผานมา นักบัญช ี
จัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อสรุปผลรายการ 
บัญชีที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา โดย 
ใชมาตรฐานการบัญชีเปนหลักในการ
จัดทำ งบการเงินจึงเปนการนำเสนอ 
ขอมูลทางการเงินของกิจการอยางมี 
แบบแผน และแตละกิจการก็จัดทำ 
อย ู บนบรรท ัดฐานท ี ่ ใกล  เค ียงก ัน 
จุดมุงหมายของงบการเงิน คือ เพื่อ 
ใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล 

การดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ 
กิจการ ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุม
ตางๆ และยังแสดงถึงผลการบริหาร 
งานของฝายบริหารวาดูแลทรัพยากร
ของกิจการ ไดบรรลุวัตถุประสงคของ 
กิจการหรือไม อยางไร

กิจการหนึ่งๆจะจัดทำงบการเงิน
อะไรบางนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของ 
กิจการ อยางไรก็ตามบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยที่ออกตราสารหนี้ 
(เชน หุนกู) หรือ ตราสารทุน (เชน 
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ) ใหเราเลือก 
ลงทุนกันนั้น ทุกบริษัทเปนกิจการที่ 
กรมพ ัฒนาธ ุ รก ิจการค  า เร ี ยกว  า 
“ก ิจการท ี ่ม ีส วนได  เส ียสาธารณะ 
(Publicly Accountable Entities: 
PAEs)” และตองจัดทำงบการเงิน 
ฉบับสมบูรณตามมาตรฐานการบัญชี 
เรื่องการนำเสนองบการเงิน โดยงบ 
การเงินฉบับสมบูรณ ประกอบดวยหา 
สวนประกอบคือ งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันส้ินงวด งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับงวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สวนของเจาของสำหรับงวด งบกระแส 
เงินสดสำหรับงวด และหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน ตัวเลขในงบการเงิน 
เหลานี้ตองแสดงเปรียบเทียบกับงวด
กอนเสมอดวยนะคะ และตองจัดทำ 
ขึ้นในทุกๆไตรมาสคะ 

งบการเงินแตละงบบอกขอมูลที่

แตกตางกัน งบแสดงฐานะการเงิน 
(Statement of Financial Position) 
หรือที่เดิมเราเรียกกันวางบดุล แสดง 
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด 
วันหนึ่ง วามีสินทรัพย หนี้สินและ 
สวนของเจาของเทาไร สินทรัพยคือ 
ทรัพยากรที่มีศักยภาพที่จะกอใหเกิด
กระแสเงินสดในอนาคต การจะไดมา 
ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ ยอมตองมีแหลง 
ที่มาของเงินทุน และแหลงที่มาของ 
เงินทุนมีเพียงสองแหลง คือ จากการ 
กูยืม หรือติดคางผูอื่น (หนี้สิน) และ 
จากทุนของเจาของเอง (สวนของ 
เจาของ) สินทรัพยจึงเทากับ (ดุลกับ) 
หนี้สินบวกดวยสวนของเจาของเสมอ 
เดิมทีเราจึงเรียกงบแสดงฐานะการเงิน 
วางบดุล 

งบที่สองงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(Income Statement and State-
ment of Comprehensive Income) 
โดยรวมงบกำไรขาดทุนบอกถึงผลการ
ดำเนินงานของกิจการสำหรับงวดบัญช ี
ท่ีผานมา โดยแสดงรายไดและคาใชจาย 
ถารายไดมากกวาคาใชจาย ผลที่ได 
คือกำไรสำหรับป ตรงกันขามถารายได 
นอยกวาคาใชจาย ผลที่ไดคือขาดทุน 
สำหรับป แตท่ีมีคำวาเบ็ดเสร็จตอทาย 
เปนเพราะสวนประกอบอีกสวนหนึ่ง 
ของงบท่ีเรียกวา กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
อื่นซึ ่งเกิดจากรายไดและคาใชจายที่ 
ยังไมเขาเกณฑการรับรูตามมาตรฐาน

ถ

มีอะไรในรายงานประจำปี
The Annual Report – and what underlies it
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กอนที ่จะดูงบการเง ินทั ้งห าส วนที ่ 
กลาวมาแลว เราตองดูรายงานผูสอบ 
บัญชีไดรับอนุญาตซึ ่งปะหนางบการ 

เงินไวดวยนะคะ เพราะรายงานผูสอบ 
บัญชีไดรับอนุญาตเปนรายงานที่ผูสอบ 
บัญชีแสดงความเห็นตอความถูกตอง
ของงบการเงิน จึงมีผลตอความนาเช่ือถือ 
ของงบการเงินคะ

อยางไรก็ตามงบการเงินเปนสิ่งที ่
เกิดข้ึนแลวในอดีต ถึงแมผลประกอบการ 
ในอด ีตจะม ีส วนช วยพยากรณผล 
ประกอบการในอนาคต ถาหากเรา 
จะวิเคราะหสภาพการเงินของกิจการ
หนึ ่งๆเพื ่อตัดสินใจลงทุนกับอนาคต 
ของกิจการ เราจำเปนตองศึกษาขอมูล 
เชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจดวย
คะ ดวยเหตุนี้สวนประกอบอีกสวน 
หนึ ่งของรายงานประจำปจึงมีความ 
สำคัญไมแพงบการเงิน สวนประกอบ 
อ่ืนของรายงานประจำป ซ่ึงเรียกโดยรวม 
วาขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก สารจาก 
ผู บร ิหารก ิจการซ ึ ่งม ักสร ุปผลการ 
ดำเน ินงานในช วงป ท ี ่ผ านมาและ 
กลาวถึงแผนการในอนาคต วิสัยทัศน 
และพันธกิจขององคกร ลักษณะของ 
ธุรกิจและสถานการณการแขงขันใน 
ตลาด แผนกลยุทธของกิจการ ความรู 
และประสบการณ  ของผ ู  บ ร ิ หาร 
รวมถ ึงรายงานการควบค ุมภายใน 
การกำกับดูแลที่ดีภายในองคกร และ 
รายงานที่บงบอกถึงการมีสวนรวมใน
การชวยเหลือสังคมและสิ ่งแวดลอม 
ของกิจการ ขอมูลเหลานี้ประกอบกัน 

จะชวยใหเราตอบคำถามไดวา กิจการ 
มีความยั่งยืนแคไหน และสภาพการ 
เงินของกิจการจะเปลี ่ยนแปลงไปใน 

ทิศทางใด เรียกไดวารายงานประจำป 
ทุกวันนี ้ควบรวมขอมูลทางการเง ิน 
และขอมูลที ่ไมใชประเด็นการเงินมา 
ไวในชุดเดียวกัน ซึ่งทำใหนักลงทุน 
มองเห็นธุรกิจไดชัดเจนยิ่งขึ้นคะ และ 
ถาเรายังไมไดเปนผูถือหุน แตสนใจที่ 
จะเลือกลงทุนกับกิจการใด เราสามารถ 
หารายงานประจำปของบริษัทเหลานั้น 
ไดจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย เว็บไซตสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) หรือเว็บไซตของ 
บริษัทนั้นๆ ซึ่งบริษัทมักจะจัดไวใน 
สวนนักลงทุนสัมพันธ หรือ Investor 
Relations คะ 

กำไรที่ดีอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ 
กิจการตองมีศักยภาพที ่จะกอกำไร 
นั้นไดตอไป และทำใหเติบโตงอกงาม 
มากข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ันในการจะวิเคราะห 
กิจการหนึ่งๆ เราตองดูงบการเงินทั้ง 
หาสวนและวิเคราะหปจจัยเชิงคุณภาพ 
ควบคูกันไป ขอมูลท้ังสองสวนน้ีประกอบ 

กันเปนรายงานประจำป 

ข้อมูล
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: http:// 

www.dbd.go.th
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: http://www.set.or.th
3. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

: http://www.fap.or.th/

การบัญชี แตมีผลกระทบทำใหสวน 
ของเจาของเพิ่มขึ้น หากนำงบกำไร 
ขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาจัดทำในงบเดียวกัน เราเรียกรวม 
วางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของเจาของ (Statement of Changes 
in Equity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในสวนของเจาของวาในระหวางรอบ
บัญชีที ่ผานมาสวนของเจาของมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เชนมีการ 
เพิ่มทุนหรือออกหุนสามัญเพิ่ม ทำให 
สวนของเจาของเพิ่มขึ้น กำไรในแตละ 
งวดก็จะทำใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น
นะคะ เพราะกำไรยอมเปนของเจาของ 
กิจการ กำไรจากแตละงวดจึงถูกสะสม 
ไวเปนกำไรสะสมในสวนของเจาของ 
จนกวาจะมีการจายเงินปนผล ซึ่ง 
เปนการแบงสรรกำไรใหกับเจาของ 
การจายปนผลจึงทำใหสวนของเจาของ 
ลดลง เปนตนคะ

งบสุดทาย งบกระแสเงินสด (State 
ment of Cash Flow) แสดงถึงการ 
เปลี่ยนแปลงของเงินสด วาในระหวาง 
รอบบัญชีท ี ่ผ านมามีการไดมาและ 
การใชไปของเงินสดเทาไร จากอะไรบาง 
โดยจัดหมวดหมูการไดมาและการใช 
ไปของเงินสดเปนสามกิจกรรม คือ 
กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ 
กิจกรรมจัดหาเงิน

ถึงแมงบทั้งสี่จะเปนหัวใจของงบ
การเงิน ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน ผล 
การดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ 
กิจการ งบการเงินจะสมบูรณไมไดหาก 
ขาดที่มาที่ไปของตัวเลขที่แสดงอยูใน
งบการเงินท้ังส่ี งบการเงินฉบับสมบูรณ 
จ ึงต องม ีส วนประกอบที ่ห าซ ึ ่ งค ือ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สวนนี้ 
เปนสวนที ่ระบุมาตรฐานการบัญชีที ่ 
ใชเปนเกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ และขอมูล 
และคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบตัวเลข 
ที่แสดงอยูในงบการเงินคะ สุดทาย 

กำไรที่ดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ กิจการต้องมี 
ศักยภาพที่จะก่อกำไรนั้นได้ต่อไป และทำให้เติบโต 
งอกงามมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในการจะวิเคราะห์ 
กิจการหนึ่งๆ เราต้องดูงบการเงินทั้งห้าส่วนและ 
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไป ข้อมูลทั้ง 
สองส่วนนี้ประกอบกันเป็นรายงานประจำปี
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หากกล าวถ ึงเร ื ่องการ 
พัฒนาบุคลากร บางองคกร 
คงนึกถ ึงการใหการฝ ก 

อบรม ใหความรู จัดเปนกิจกรรมระยะ 
สั้น แตเคยสังเกตหรือไมวาผลลัพธ 
ที่เกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร และตามที่ 
คาดหวังหรือไม หากกลับไมเปนอยาง 
ที่คาดหวัง จริงหรือไมที่พนักงานผาน 
การอบรมไปไดสักพัก พฤติกรรมของ 
พวกเขากลับไมสามารถปรับเปลี ่ยน 
ไดมากนัก บางคนพฤติกรรมยังคงเปน 
เหมือนเดิม แลวอะไรคือทางออกสำหรับ 
องคกร... 

นักวิชาการ เชน Peter M. 

Senge (1990) ศาสตราจารยจาก 

Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) ไดความเห็นในเรื่อง 

การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมคนไววา 

“People don’t resist change but 

they resist being changed” 

ซึ ่งหมายความวา “คนทั ่วไปไมได 

ตอตานการเปล่ียนแปลง แตเขาเหลาน้ัน 

ตอตานการถูกเปลี่ยนแปลง” นั่นก็คือ 

พวกเขามีความสบายใจในการอยู ใน 

บริเวณที่เรียกวา Comfort zone 

และนักวิชา Steinburg (1992) ได 

ใหความเห็นวา “You can’t moti-

vate people: people motivate 

themselves” น่ันคือ “คุณไมสามารถ 

จูงใจใครใหทำอะไร เขาเหลาน้ันตางหาก 

ที่ตองจูงใจตัวเอง” และ Beer (1997) 

กลาววา โครงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

เหลานี ้ลมเหลวเพราะเราไมสามารถ 

เปลี่ยนพฤติกรรมของคนได ทางออก 

ที่ดีขององคกร คือ ควรสรางความ 

ตองการสำหรับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

แลววิธ ีใดที ่จะพัฒนาบุคลากร 

โดยการสรางความตองการท่ีพึงปรารถนา 

Dave Ulrich (2010) ไดใหสูตรของ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร วา 

สูตรในการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเปน 

คนเกง หรือ Talent สามารถทำโดย 

การคนหาสมรรถนะ (Competence) 

ท่ีเปนจุดแข็ง สมรรถนะการนำ (Leadership) 

โดยใหความใสใจกับปจจ ัยที ่ทำให 

บุคลากรม ีความร ักและผ ูกผ ันก ับ 

องคกร (Commitment / Engage-

ment ) และหาโอกาสใหบุคลากรได 

แสดงความสามารถในการทำงานอยาง 

เต็มที่  ซึ่งกลาวโดยสรุปการพัฒนา 

บุคลากรเพื ่อมุ งใหทุกคนไดร ับการ 

พัฒนาเพื่อเปนคนเกงนั้น ประกอบ 

ดวย 3Cs: Competence * Com-

mitment * Contribution 

แลวจะทำอยางไรตอไป ในการ 

ประยุกตใชสูตรนี้ ตัวอยาง หากคุณ 

เปนผูจัดการมีทีมงาน และตองการ 

พัฒนาบุคลากรในทีมงาน เริ่มจากการ 

วิเคราะห สมรรถนะ (Competence) 

บุคลากรแตละคน ซึ่ง Competence 

ห

พัฒนาคน
กับสูตร Talent Management: 3Cs

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

อารดา มหามิตร

สูตรของการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ว่า 

สูตรในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น คนเก่ง หรือ 

Talent สามารถทำโดยการค้นหาสมรรถนะ 

(Competence) ที่เป็นจุดแข็ง สมรรถนะการนำ 

(Leadership) โดยให้ความใส่ใจกับปัจจัยที่ทำให้ 

บุคลากรมีความรักและผูกผันกับองค์กร 

(Commitment / Engagement ) และหาโอกาส 

ให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการทำงาน 

อย่างเต็มที่
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ความหมายตอการทำงานในตำแหนง

ของเขา ซึ่งสามารถสรุปสูตร 3Cs ตาม 

ภาพดานบน

เม่ือพิจารณา competence แลว 

ใหพิจารณาความใสใจของบุคลากร 

ประกอบดวย วาเขามีความรักและ 

ผูกผันกับองคกร มีความเต็มใจในการ 

ทำงานหนักเพื่อองคกร (Commit 

ment / Engagement) เพียงใด 

หลังจากนั้น เมื่อวิเคราะหแลวใหระบุ 

วาบุคลากรในทีมของทาน คนไหนที่ 

มีทั้ง Competence * Commit-

ment * Contribution หากคนไหนที่ 

มีความสามารถสมรรถนะดีเลิศ และ 

ขาด commitment วิธีการพัฒนา 

บุคลากรคนนี้ คือ Counseling 

สอบถามถึงปญหา อะไรที่เขาตองการ 

ทำ หาโอกาสใหเขาไดแสดงความสามารถ 

แตหากมี Commitment มีใจและมี 

ความใสใจตอองคกร แตความสามารถ 

สมรรถนะในการทำงาน วิธีการพัฒนา 

บุคลากรกลุมนี้ คือ Coaching โคช 

วิธีการทำงานใหแกเขา ถามถึงปญหา 

ที่เขากำลังเผชิญอยู ชวยหาหนทาง 

แกไขใหกับเขา และเปาหมายคือ ผลักดัน 

ใหบ ุคลากรทุกคนตองเขาไปสู ส ูตร 

3Cs : Competence* Commit-

ment * Contribution คือมีสมรรถนะ 

มีความรักความใสใจตองานและผูกผัน 

กับองคกร อีกทั้งการทำงานนี้ยังสราง 

โอกาสและสรางคุณคาใหแกตัวเขา 

อ้างอิง 
Beer, M. 1997. The Transformation 

of Human Resource Function: Resolving 
the Tension Between a traditional Admin-
istrative and a New Strategic Role. 
Human Resource Management 36 (1): 
49-56

“A Talent Formula.” Human Capital 
Review. http://www.humancapitalreview. 
org/content/default.asp?Article_ID=536

นี้หมายถึงความสามารถในการทำงาน 

ประกอบดวย ความรู (knowledge) 

ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) 

และ คุณลักษณะ (Attribute) ของ 

บุคคล ซึ่งจำเปนตอการปฏิบัติงานใน 

ตำแหนงของเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และในตัวคน 1 คน เราสามารถ 

วิเคราะหสมรรถนะโดยแบงเปน 3 

เรื่องคือ สมรรถนะหลักจุดแข็ง (Core 

Competency) ของเขามีอะไรบาง 

เขามีสมรรถนะในการบริหาร (Managerial 

Competency) หรือยัง ซึ่งประกอบ 

ไปดวย ภาวะผูนำ การบริหารจัดการ 

การสื่อสาร การแกไขปญหา และ เขา 

ความรูทักษะเฉพาะทาง (Technical 

Competency) สำหรับการทำงานใน 

ตำแหนงนั้นเพียงพอหรือไม สวน 

Commitment หมายถึงความเต็มใจ 

ในการทำงานหนักใหกับทีมและองคกร 

และ Contribution คือ พวกเขาพบ 
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“เจ้เล็ก” มาจากชื่อคุณแม่ ที่นำมาตั้งเป็นชื่อ 
น้ำพริกแกง ที่ขายอยู่ตามตลาดสด เป็นกะละมัง 
และตักขายตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ 
เริ่มแรกตั้งอยู่ที่ ตลาดสุชาติ ย่านรังสิต คลอง 3 
ประกอบกับนำไปปรุงอาหารให้ มรว.ถนัดศรี 
สวัสดิวัฒน์ นักชิมชื่อดังแห่ง เชลส์ชวนชิม 
ปรากฏว่า ท่านถูกใจมาก นอกจากได้รับประกาศนียบัตร 
เชลส์ชวนชิมแล้ว ท่านให้ไอเดียว่าควรใช้ชื่อที่ 
เฉพาะเจาะจง จึงกลายมาเป็นชื่อ “น้ำพริกแกง 
เจ้เล็ก คลองรังสิต”

ว
Ç§¡ÒÃ SMEs ä·ÂμŒÍ§¨ÒÃÖ¡äÇŒà»š¹μÑÇÍÂ‹Ò§Ç‹Ò “¸ØÃ¡Ô¨¹éÓ¾ÃÔ¡ä·Â” ̈ Ò¡ÃŒÒ¹¢ÒÂ¹éÓ¾ÃÔ¡Â‹Ò¹¤ÅÍ§ÃÑ§ÊÔμ 

ã¹ ª×èÍ “à¨ŒàÅç¡”Â‹Ò¹ÃÑ§ÊÔμ¤ÅÍ§ÊÒÁ ¡çÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¾Ñ²¹Òμ ‹ÍÂÍ´ä´Œ ¨¹áμ¡äÅ¹ �à»š¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ 

¼ÅÔμÀÑ³±� ̈ Ò¡¹éÓ¾ÃÔ¡á¡§ ä»ÊÙ‹ «ŒÍÊ»ÃØ§ÃÊ áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³±�à¾ÔèÁÃÊªÒμÔ¹Ò¹Òª¹Ô´ â´Â¨Ø´à»ÅÕèÂ¹à¡Ô´¨Ò¡ 

¤ÇÒÁ¡ÅŒÒ·Õè¨ÐÊÃŒÒ§áºÃ¹´ � “à¨ŒàÅç¡” ¢ÇÑÞã¨áÁ‹ºŒÒ¹ä·Â ãËŒ¡ÅÒÂà»š¹áºÃ¹´ �ÊÒ¡Å “J-Lek” â´Â»ÃÑºË¹ŒÒμÒ 

á¾¤à¡¨¨Ôé§ãËÁ‹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÊªÒμ Ô·Õè¶Ù¡ã¨μÅÒ´áμ ‹»ÃÐà·È à»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃºØ¡«Ø»à»ÍÃ �ÁÒÃ �à¡çμ 

ªÑé¹¹Óã¹ÁØÁμ ‹Ò§æ ¢Í§âÅ¡ â´Â»˜¨¨ØºÑ¹ÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍ§μÅÒ´ãËÞ‹ ÍÒ·Ô ÂØâÃ» ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐ·ÑèÇâÅ¡¹ÑºÊÔº»ÃÐà·È 

»‚Å‹ÒÊØ´àμÔºâμ´ŒÇÂÂÍ´¢ÒÂÊØ´ÊÇÂ¶Ö§ 330 ÅŒÒ¹ ¨Ò¡à»‡Ò 300 ÅŒÒ¹ áÅÐ»‚¹ÕéÂÑ§μÑé§à»‡Òáºº·Ç¹¡ÃÐáÊàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ 

´ŒÇÂÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¨Ðμ ŒÍ§áμÐ 1,000 ÅŒÒ¹ºÒ·ÀÒÂã¹ 5 »‚¹Ñº¨Ò¡¹Õé à¼Ââ©ÁË¹ŒÒ¼ÙŒÍÂÙ‹àº×éÍ§ËÅÑ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¤ÃÑé§¹Õé 

à¢Ò¤×Í¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ ÇÑÂ 36 »‚ ¤Ø³»̃ÞÞÒ¾Å ̈ Ô¹´ÒÇÃÒ¹¹·� ËÃ×Í “âº” ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ·ÑèÇä» ºÃÔÉÑ· K.R.S.Spicy 

Food Co.,Ltd.

ผลิต จนตอมาเริ่มคับแคบ จนตองยาย 

มาซื้อตึกแถว ราคาเริ่มตน สามแสน 

กวาบาท ปรากฏวา สินคาขายดีมาก 

จนสามารถผอนหมดภายใน 1 ป

“คุณแมมีความคิดวา อยากให 
ลูกคาไดช ิมเครื ่องแกงหลายชนิดที ่ 

ปรุงขึ้นมาชาย จึงเกิดการขยายธุรกิจ 
เปนรานขายขาวแกง โดยนำพริกแกง 
ที่ผลิตขึ้นเองมาปรุงทุกชนิด โดยเปด 
ขายที่ตลาดรังสิต และหางเซ็นทรัล 

ลาดพราว เปนการออกบูธขายสินคา 
โดย 80% ก็ยังขายเคร่ืองแกงสดเปนหลัก”

ย้อนอดีตที่มาของ 
น้ำพริก เจ้เล็ก

“เจเล็ก” มาจากชื่อคุณแม ที่นำ 

มาตั้งเปนชื่อ น้ำพริกแกง ที่ขายอยู 

ตามตลาดสด เปนกะละมัง และตัก 

ขายตามน้ำหนักที่ลูกคาตองการ เริ่ม 

แรกตั้งอยูที่ ตลาดสุชาติ ยานรังสิต 

คลอง 3 ประกอบกับนำไปปรุงอาหาร 

ให มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน นักชิม 

ชื่อดังแหง เชลสชวนชิม ปรากฏวา 

ทานถูกใจมาก นอกจากไดรับประกาศนียบัตร 

เชลสชวนชิมแลว ทานใหไอเดียวาควร 

ใชชื่อที่เฉพาะเจาะจง จึงกลายมาเปน 

ช่ือ “น้ำพริกแกง เจเล็ก คลองรังสิต”  
และไดเพิ่มชองทางการขายสงกระจาย 

ไปตามตลาดตางๆ ไดแก ตลาดไท 

ตลาดรังสิต ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาด 

บางแค จากอดีตเคยใชบานเปนโรงงาน 

หนุ่มไทยใจถึง พาแบรนด์ไทย J-Lek
ครองตลาดซุปเปอร์ฯ ระดับโลก

ปัญญาพล จินดาวรานนท์
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สงออกเต็มตัวไปยังอังกฤษ และยุโรป 

เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานอาหาร

สากล BRC และ IFS ไดเดินทางออก 

บูธงานแสดงสินคาตางๆ ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ รวมกับภาครัฐ และ 

เอกชน เนนการโปรโมทกับกลุมธุรกิจ 

การคาตางๆ (Trading company) 

ในยุโรป ออสเตรเลีย และเนนธุรกิจ 

การสงออกคิดเปนสัดสวนตอตลาดใน

ประเทศ 88% : 12% ดวยยอดขาย 

ที่พุงขึ้นเปน 200 ลานบาท

ระยะทางพิสูจน์ม้า 
สถานการณ์พิสูจน์คน

จากที่กำลังดำเนินธุรกิจไปไดดวย 

ดี ก็เกิดเหตุการณอุทกภัยใหญ ถลม 

บานเรา โดยเฉพาะเขตรังสิต เมื่อป 

2554 สงผลใหธุรกิจยอดลดลงไป 

เหลือเพียง 160 ลานบาท เพราะ 

ปญหาทั้งการผลิต และการขนสงที่ 

ติดขัด จากปญหาที่เกิดขึ้น ยิ่งเปนแรง 

ขับใหทำงานหนักขึ้น โดยตองรักษา 

คุณภาพการผลิตมาเปนอันดับแรก 

เนื ่องจากการสงออกสวนใหญอยู ใน 

รูป OEM จำเปนตองเนนเรื่องความ 

ปลอดภัย และการรักษาฐานเดิมและ 

การขยายฐานลูกคาเปนเรื ่องสำคัญ 

ท่ีมุงเนนเปนพิเศษ เพ่ือพลิกสถานการณ 

ใหกลับคืนมาโดยเร็ว

“เราเนนความซื่อสัตย ใหความ 
เคารพลูกคาที่เปนผูจัดจำหนาย จะ 
ไมคุยตรงกับซุปเปอรมารเก็ต เนน 
ความยืดหยุนสูง เนื่องจากโรงงานยัง 
ไมใหญมากจึงสามารถอะลุมอลวยให

ลูกคา โดยไมตองมี minimum order 
และการเดินทางเยี ่ยมลูกคาเปนสิ่งที ่
สำคัญที่เรายึดถือตั้งแตลูกคารายแรก 
และทุกรายที่ตองดูแลกัน ลูกคาใน 
ยุโรปมีประชากร 200 ลานคน เรา 
ก็ตองดูแลเรื่องการพัฒนารสชาติเพื่อ
ใหถูกปากลูกคาเปนสำคัญ”

สู่การยอมรับการเป็น 
สินค้า Fair Trade จาก 
เยอรมันบริษัทแรก 
ในประเทศไทย

ความพิเศษของสินคากลุ มที ่ได 

รับรองใหใชตรา Fair Trade คือ 

การที่เงินรายไดจากขายสินคาบางสวน 

จะถูกสงกลับไปใหเกษตรกรผู ปลูก 

ถ ึ งแม ส ินค  าจะราคาส ู งกว  าปกต ิ 

แตก็เปนที่ยอมรับของผูซื ้อที่เล็งเห็น

ประโยชน ท ี ่ จะตกไปถ ึง เกษตรกร 

โดยไมมีสวนของคนกลาง เค.อาร.เอสฯ 

เปนผูริเริ่ม และเปนบริษัทแรกใน 

ประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่ไดรับเครื่องหมาย Fair Trade ใน 

กลุมสินคาน้ำพริกแกง และน้ำจ้ิมตางๆ 

ปจจัยที่ไดรับรางวัลเนื่องจาก บริษัทฯ 

ไดทำ Contract farming กับ 

เกษตรกรผูปลูกวัตถุดิบสงใหบริษัทฯ 

ที่อ.กัณฑรารมย จ.ศรีษะเกษ การที่ 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับเคร่ืองหมาย 

Fair Trade ถือเปนจุดขายที่แตกตาง 

จากคูแขง ที่จะสรางการยอมรับจาก 

ซุปเปอรมารเก็ตชั้นนำซึ่งเปนชองทาง

จำหนายหลักในนานาประเทศ

ที่มาของกลยุทธ์ 
บุกเบิก เจ้เล็ก สู่ J-Lek

ตอนที ่คุณโบเรียนอยู ที ่อ ังกฤษ 

และเคยทำงานในซุปเปอรมารเก็ตชื่อ

ดังอันดับ 2 ในอังกฤษ ไดพบเห็น 

สินคาไทยวางขายในซุปเปอรมารเก็ต

ชั้นนำหลายแหง จึงจุดประกายไอเดีย 

และหาขอมูลวา สินคาไทยของ เจเล็ก 

มีความเปนไปไดที่จะ Go inter แต 

การจะทำใหส ินคาเปนที ่ยอมรับใน 

ตลาดตลาดประเทศ จึงเปนที่มาของ 

การศึกษาวา การจะสงออกสินคาไป 

ในกลุม ยุโรป และอังกฤษได จะตอง 

ทำอยางไร และไดพบวา สินคานั้น 

ตองไดรับรองมาตรฐาน อาหารสากล 

เพ่ือการสงออก BRC (British Retailer 

Consortium) และ IFS (International 

Food Standard) จึงเปนที่มาของ 

การนำสินคาเขาขอรับรองคุณภาพดาน 

อาหาร เชน OTOP, GMP, HACCP 

ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

โดยตั้งแตป 2542 ไดริเริ่มกอตั้ง 

ธุรกิจในรูปบริษัท ชื่อ เค.อาร.เอส. 

สไปรซี่ฟูดส จำกัด (K.R.S.Spicy 

Food Co.,Ltd.) และกอตั้งโรงงาน 

แหงแรก บนพื้นที่ 4 ไร เพื่อผลิตซอส 

และน้ำจิ้มตางๆในรูปแบบอุตสาหกรรม 

และเริ่มสงออกในป 2548 ไปยัง 

ประเทศแรกคือ สวีเดน ภายใตแบรนด 

J-Lek ซ่ึงผานการพัฒนาแบรนดสินคา 

และแพคเกจจิ ้งจนมีความทันสมัย 

และเปนสากลแลว ในปแรกสามารถ 

ทำยอดขายไดถึง 13 ลานบาท และใน 

ป 2549 จึงไดเดินหนามุงเปาการ 
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ยอดขายพุ่งขึ้นในปี 
ถัดไป และเน้นตลาด 
ในประเทศเพิ่มขึ้น

ในป 2555 ท่ีบริษัทฯ รับเคร่ืองหมาย 

Fair Trade นับเปนปท่ีเกิดปรากฎการณ 

ยอดขายกลับข้ึนอีกคร้ัง ดวยยอด 220 

ลานบาท และ 250 ลานบาทในป 

ถัดมา ขณะน้ันมีจำนวนสินคาประมาณ 

10 SKUs ในขณะท่ีตลาดในประเทศไทย 

ภายใตแบรนด เจเล็ก ไดทำการขยาย 

สินคากวา 14 SKUs เพื่อเนนการวาง 

จำหนายในซุปเปอรมาร เก ็ตชั ้นนำ 

อาทิ Tesco, 108 shop, Max Value, 

Villa Market และTops เปนตน โดย 

สินคาที ่จำหนายในประเทศก็ไดร ับ 

ความสำคัญในเรื่องการปรับรูปลักษณ 

บรรจุภัณฑใหดูทันสมัย สอดคลองกับ 

Lifestyle ผูบริโภคในปจจุบัน รวมถึง 

การพัฒนาสินคาใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ 

เพิ่มแนวรบตลาดในประเทศที่จะสราง 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
จากบริษัทขนาดเล็ก ดวยพนักงาน 

เพียง 7 คนในชวงเริ่มตน สูจำนวน 

พนักงาน 330 คนในปจจุบัน การ 

ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายเดียวกัน 

สิ่งที่สำคัญคือ พนักงาน หรือ ลูกนอง 

ตองเขาใจและรับรูทิศทางขององคกร  

ดังนั้นพนักงานที่นี่จะรับรูยอดขายของ 

บริษัททุกเดือน มีการใหสวัสดิการที่ 

ดีท่ีสุด ไมวา จะเปนการดูแลเร่ืองอาหาร 

สุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ 

อนาคต ตลอดจนบุตรธิดา ของพนักงาน 

ก็จะไดร ับการดูแลใหทุนการศึกษา 

ทั้งนี ้เพื ่อทำใหพนักงานมีความสุขใน 

การทำงาน และสรางผลผลิตงานให 

ดีที่สุด เพื่อรวมกันไปใหถึงเปาหมาย 

ที่วางไว

ความเขมแข็งใหมากขึ้น โดยผานการ 

สรางเซลสทีมในแตละภาคท่ัวประเทศ

“เพื ่อรองรับการขยายธุรกิจทั ้ง 
ในประเทศ และตางประเทศ บริษัทฯ 
ไดทำการขยายโรงงานแหงใหม เพื่อ 
ผลิตสินคา เครื่องแกง น้ำแกงพรอม 
ปรุง และอาหารสำเร็จรูปพรอมทาน 
(Ready to Eat) สำหรับปอนตลาด 
ตางประเทศ สวนในประเทศจะผลิต 
อาหารประเภทน้ำจิ้มเพิ่มขึ้น ถึงแมวา 
เศรษฐกิจในยุโรป และเศรษฐกิจโลก 
ที่เปนตลาดใหญจะยังไมคอยดี แตผม 
มองวา เปนโอกาส เพราะคนสวนใหญ 
ที่เคย Eat out ทานขาวนอกบาน จะ 
หันมาปรุงทานเอง Eat in มากขึ้น ทำ 
ใหปนี้เรามั่นใจวา ยอดขายนาจะอยูที่ 
350 ลานบาท และเรามุงเปาอีก 5 ป 
ขางหนาเราจะตองทำยอดขายใหได 
1,000 ลานบาท”
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“จุดเด่นของเรา คือ การดูแลคนไข้ด้วยใจ ให้ความ 
อบอุ่นกับน้อง ดูแลสวัสดิภาพ ใส่ใจในรายละเอียด 
ต่างๆ หนาวไป ร้อนไป ก็ดูแลเป็นอย่างดี ให้น้อง 
ไม่เครียด เกิดความไว้วางใจ มีผลทำให้อัตราการ 
หายป่วยดีขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนคนไข้ถึง 70-80 
case ในวันธรรมดา วันเสาร์ อาทิตย์ มีจำนวน 100 
case ขึ้นไป เชื่อว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็น 
โดยเฉพาะยิ่งน้องหมา น้องแมว ได้รับการ treat 
ว่า เป็นลูก ยังไงพ่อแม่ทุกคนก็ต้องดูแลเขา 
เป็นอย่างดี ”

ร
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“ÅÙ¡ÃÑ¡” ÂÍ´¹ÔÂÁ ÅÓ´Ñºμ Œ¹ æ áÅÐºÒ§¤¹¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅÂÔè§¡Ç‹Ò “ÅÙ¡”·Õèà»š¹¤¹«ÐÍÕ¡ ¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ 

âÃ§¾ÂÒºÒÅÊÑμÇ�¤ÃºÇ§¨Ã àª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ äÁ‹ä´Œ§‹ÒÂ ¶ŒÒã¨äÁ‹ÃÑ¡ áÅÐ¢Ò´·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·Õè´ÕÁÒ¡¾Í 
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เทคโนโลยีมหานคร จากนั้นจึงเขา 

ดูแลธุรกิจโรงพยาบาลสัตวสวนหลวง

ของครอบครัว

“แรกๆ คุณพอก็ใหเปนผูชวย 

ท่ัวไป ดูแลเร่ืองยา ซ่ึงขณะน้ันมีจำนวน 
คุณหมอเพียง 7-8 ทานเทานั้น โดย 

โรงพยาบาลนี้ตั้งมาได 7-8 ปแลว 
พอคุณพอ คุณแมเห็นวา ทำไดรับบทบาท 
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น เชน ดูแล 
สตอกยา สินคา accessories และ 

เปนตัวแทนไปประชุม โดยตัวเองไดนำ 
ประสบการณ ความรูในการบริหารงาน 

แบคกราวน์ 
คุณหมอนักวิศวฯ

สพ.ญ.ณพวรรณ กิจพาณิชย หรือ 

หมอตุม ปจจุบันดำรงตำแหนงผูจัดการ 

โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง ในยาน 

สวนหลวง ร.9 คุณหมอเปนบุตรสาว 

ของ รศ.ดร.ณรงค กิจพาณิชย อาจารย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน และคุณแม คือ อาจารย 

พันทิพา กิจพาณิชย อาจารยประจำ 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน เชนกัน สวนคุณหมอตุม 

จบการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 

จาก University of Nottingham 

สหรัฐอเมริกา เคยทำงานดานวิศวกร 

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู นาน 3 ป 

จ ึ ง ห ั นม า เร ี ยนปร ิญญาตร ี ด  า น 

สัตวแพทยศาสตร จากมหาวิทยาลัย 

คุณหมอ นักวิศวฯ กับศาสตร์บริหาร
โรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรเพื่อก้าวสู่ผู้นำ

สพ.ญ.ณพรรณ กิจพาณิชย์
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ซาวน เอ็กซเรย โรคผิวหนัง ทั้งนี้เพื่อ 

สรางจุดเดนที่เหนือกวาคูแขงที่อยูใน

ยานเดียวกัน และยานใกลเคียง จน 

โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง เปนเจาแรก 

ท่ีใหบริการ ไดครอบคลุมโรคตางๆ มาก 

ที่สุด เปรียบเทียบกับแหงอื่นที่เนน 

การรักษาดานอายุรกรรมท่ัวไปเทาน้ัน 

“นอกจากการตอบรับจากลูกคา

มากท่ีสุดคือ เร่ือง Image ท่ีโรงพยาบาล 

สามารถตอบสนองโรคตางๆ ท่ีพบ แมวา 

จะเปน Level ที่ซับซอน แตเราก็ 

สามารถใหบริการการรักษา จบครบ 

ในที่เดียว ถามวา ตั้งเปาวาจะทำอะไร 

อีก คงตองการทำใหโรงพยาบาลสัตว 

สวนหลวง สามารถใหบริการพรอมทั้ง 

ทางดานแพทยผูเช่ียวชาญ และเคร่ืองมือ 

พรอม และมีประสิทธิภาพ การบริการ 

ท่ีดี อยางนอยครอบคลุมความตองการ 

มากท่ีสุดถึง 80% เพ่ือกาวจากโรงพยาบาล 

สัตวขนาดกลาง สูขนาดใหญ ตอไป 

เรายังมีแผนจะขยายการบริการดาน 

การรักษาโรคตา จะเพ่ิมจำนวนเคร่ืองมือ 

แพทย และการศัลยกรรม ใหครอบคลุม 

ทุกศัลยกรรม ภายในไมเกิน 5 ป เรา 

จะเพ่ิมไซสธุรกิจ เพ่ือกาวข้ึนเปนโรงพยาบาล 

ขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียง และมีขีดความ 

สามารถในการวินิจฉัยไดในทุกโรคที่ 

เกิดขึ้น”

ทำไมสถานพยาบาลจึง
ขยายตัวรวดเร็ว ใน
2 ปีที่ผ่านมา

คุณหมอตุม ไดเปดเผยวา เมื่อ 2 

ปที่ผานมา ที่มีการขยายตัวของทั้ง 

โรงพยาบาล และคลินิก เพิ่มปริมาณ 

ข้ึนมาก ก็เพราะวา สังคมปจจุบัน อัตรา 

การมีบุตรของครอบครัวเริ ่มนอยลง 

สัตวเลี้ยงจึงเขามาแทนที่ ไดรับการ 

เลี้ยงดูดุจลูก คนทุมเทใหกับการดูแล 

รักษามาก เทียบกับสหรัฐอเมริกา จำนวน 

สัตวเลี้ยง และโรงพยาบาลรักษาสัตว 

ยังไมเยอะเทา หมายความวา สัตวเล้ียง 

บางกลุ มยังไดร ับการดูแลไมทั ่วถ ึง 

สัดสวนของสัตวที ่คนนิยมนำมาเลี้ยง

ดู ไดแก 55% เปนสุนัข 40% เปนแมว 

และ 5% เปนสัตวเลี้ยงอื่น ๆ ซึ่ง 

ประกอบดวย พวก Pocket Pet สัตว 

เลี้ยงขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งสอดคลอง 

กับ Lifestyle ของคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจำกัด 

มากข้ึน อาทิ คอนโดมิเนียม อพารทเมนท 

เปนตน สังเกตไดจากบานพักอาศัย 

ท่ีมีพ้ืนท่ี ยกตัวอยางจากยานสวนหลวง 

ร. 9 บานพักสวนใหญมีเน้ือท่ีมาก สัตวเล้ียง 

ตัวจะใหญมาก

สภาพการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ 
แข่งกันรุนแรงแค่ไหน

สวนใหญไมไดแขงกันเรื่องราคา

คารักษา แตละแหงจะมีการคิดราคา 

โดยเฉพาะดานบุคคลเมื ่อครั ้งทำงาน 
เปนวิศวกรในโรงงาน มาชวยงานได 
เยอะมาก นำระบบคอมพิวเตอรเขา 
มาชวยในการทำงาน การบริหารจัดการ 
บุคลากรสงเสริมใหเกิดความรักในงาน 
ที่ทำ มีการแบงหนาที่ชัดเจน การวาง 
Job description ของแตละแผนก 
เพื่อลดความซ้ำซอน จุดนี้เองที่ทำให 
คุณหมอ และพนักงาน มีการพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความพรอมใน 
การใหบริการ จึงเปนขอไดเปรียบ ที่ 
มาเติมเต ็มเร ื ่องการบริหารจัดการ 
เนื่องจากสวนใหญคุณหมอจะเนนเรื่อง 
การรักษาพยาบาล และเทคนิค”

ธุรกิจเติบโตตามลำดับ
เมื่อคุณภาพการรักษาสัตวเลี ้ยง

ดี มีการบริหารงานที่ดี บริการรวดเร็ว 

สงผลใหธุรกิจพุงขึ้น มีจำนวน Case 

ตอวัน เพิ่มขึ้นไมต่ำวา 20% คุณหมอ 

ตุมจึงเดินหนาขยายธุรกิจ ตอเนื่อง 

ทางดานคลีนิคเฉพาะทาง และคลินิก 

พิเศษ ลงทุนเคร่ืองมือในรักษาประมาณ 

4-5 ลานบาท จัดหาสัตวแพทยผูเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง อาทิ โรคตา โรคหัวใจ 

ระบบประสาท สัตวเล้ียงพิเศษ อัลตรา 
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ที่หลากหลายมาก ซึ่งจริงๆแลวควร 

มีราคากลาง สำหรับพื้นที่เขตกรุงเทพ 

ราคาไมใชปญหาใหญ แตจะเปนปญหา 

เรื่อง Service เครื่องมือ หรือ แพทย 

มากกวา เร่ืองท่ีนาแปลกคือ ยาประเภท 

เดียวกัน ราคายาของสัตว จะแพงกวา 

ยาคน เปนเทาตัว เพราะสวนใหญตอง 

นำเขาจากตางประเทศ

ในสภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันเป็นอุปสรรค 
กับธุรกิจหรือไม่

ในชวงเศรษฐกิจฟองสบู ธ ุรกิจ 

เราไมมีผลกระทบ แตยังไมแนใจใน 

รอบตอไป ไมเฉพาะเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ 

ในชวงนี้ยังมีเรื่องเปดเทอม ทำใหมี 

การพูดค ุยวางแผนบางเหม ือนก ัน 

เพื ่อเตรียมรองรับสภาวะเศรษฐกิจ 

คนไขดวยใจ ใหความอบอุนกับนอง 
ดูแลสวัสดิภาพ ใสใจในรายละเอียด 
ตางๆ หนาวไป รอนไป ก็ดูแลเปน 
อยางดี ใหนองไมเครียด เกิดความ 
ไววางใจ มีผลทำใหอัตราการหายปวย 
ดีขึ้น ปจจุบันมีจำนวนคนไขถึง 70-80 
case ในวันธรรมดา วันเสาร อาทิตย 
มีจำนวน 100 case ขึ้นไป เชื่อวา 
เร่ืองสุขภาพเปนเร่ืองจำเปน โดยเฉพาะ 
ยิ่งนองหมา นองแมว ไดรับการ treat 
วา เปนลูก ยังไงพอแมทุกคนก็ตอง 
ดูแลเขาเปนอยางดี ”

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว เปน 

ธุรกิจที่นาสนใจ โดยสรุปการแขงขัน 

คงเน นการแข งข ันก ันเองในแต ละ 

location เปนหลัก เพราะเนนเรื่อง 

ความสะดวกของครอบครัวของนองๆ 

เปนหลัก โดยราคาคาบริการไมใช 

ปญหาใหญอีกตอไป

ชวงนี ้การขยายธุรกิจจะหยุดไปกอน 

เครื่องมืออยูตัวแลว ดังนั้นจึงเนน 

Maintenance เพ่ิมบริการใหมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

เพ่ือกลับมาใชบริการซ้ำ เนนการส่ือสาร 

กับลูกคามากขึ้น อาทิ บริการ SMS 

ใหความรู เนนความรวดเร็ว Fast 

Track ไมตองรอพบแพทยนาน เพราะ 

โรงพยาบาลมีความพรอมดวยจำนวน

แพทยประจำ 13 คน และแพทย Part 

Time Doctor 5-6 คน พรอมทั้งเปด 

ใหบริการ 24 ชั่วโมง จำนวนผูชวย 

แพทย 30 คน กระจายตามแผนก 

ตางๆ โดยเฉพาะคุณหมอจะทำหนาที่ 

จัดยาใหเอง แมแต Cashier ก็สามารถ 

ใหคำอธิบายเรื่องการใชยา ชวยแบง 

เบาภาระของแพทยได

“จุดเดนของเรา คือ การดูแล 
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จากเดิมที่เราผลิตเพื่อส่งออก
เพิ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เรามองว่า น่าจะถึงเวลา 
ที่เราจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง 
จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บสัมภาระ 
สำหรับจักรยาน
แบรนด์ Vincita ภาษาอิตาลี แปลว่า ชัยชนะ  

อ
ÍÕ¡Ë¹Öè§¸ØÃ¡Ô¨·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ ÁÒáÃ§á«§·Ò§â¤Œ§ μÒÁ¡ÃÐáÊÎçÍμÎÔμ Ë¹Öè§ã¹ ECO LIFE ¡Ñº ¡ÕÌÒ»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ 

¹Ñè¹¤×Í Accessory μ‹Ò§ æ ·ÕèμÒÁÁÒ¡Ñº¡ÒÃ»̃›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ÀÒÂãμŒáºÃ¹´� Vincita ·Õèä´ŒáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ 

ÁÒ¨Ò¡à¾× èÍ¹ªÒÇÍÑ§¡ÄÉ·Õ è¡ÓÅÑ§ËÒáËÅ‹§¼ÅÔμ ¨¹μ ‹ÍÁÒä´Œ¡ÅÒÂà»š¹ÊÔ¹¤ŒÒËÅÑ¡·Õ è·ÓÃÒÂä´Œ§ÒÁ 

¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒáÃ¡¤×Í ¡ÃÐà»‰Ò¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ¼ÙŒª‹ÇÂá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÊÑÁÀÒÃÐ ¢Í§¹Ñ¡»˜›¹ ¨Ò¡áºÃ¹´ �àª×éÍªÒμ Ôä·Â 

·ÕèàÃÔèÁμŒ¹¼ÅÔμáºº OEM ä»·ÑèÇâÅ¡ ¡‹Í¹¨ÐÊÃŒÒ§áºÃ¹´�¢Í§μ¹àÍ§ àÃÔèÁμŒ¹¨ÑºμÅÒ´ã¹»ÃÐà·È ¨¹μÔ´ÍÑ¹´ÑºÂÍ´¹ÔÂÁ 

â´ÂÁÕ¤Ø³ÍÔÈÃÒÀÒ ÊÔ§ËàÊ¹Õ “à¨Á” (Gem) ÊÒÇ¹ŒÍÂ¹Ñ¡¡ÒÃμÅÒ´ à»š¹¼ÙŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊØ¢ä»¾ÃŒÍÁæ ¡Ñº 

¡Ô¨¡ÃÃÁ»̃›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹·Õèà¸ÍÃÑ¡

กระเปาเก็บสัมภาระติดกับจักรยาน 

คุณพอจากชวยหาผูผลิต ตัดสินใจ 

เปนหันมาเปนผูผลิตเอง เพราะเห็น 

โอกาสการเต ิบโตในตลาดการผลิต 

ในลักษณะ OEM สงไปขายยังตลาด 

หลักในยุโรป ซึ่งวงการจักรยานเติบโต 

ไดรับความนิยมมาก โดยเร่ิมแรกสงออก 

จำนวน 5,000 – 6,000 ใบ ตอเดือน 

ตอมาจึงขยายโรงงานผลิตเปนจริงเปน 

จัง ขณะที่ลูกคาชาวอังกฤษรายนี้ยัง 

คงเปนคูคากันอยู แตยอดออเดอรลด 

ลงเพราะถูกสินคาจีนตีตลาด จึงมอง 

หาตลาดใหม เพิ่มขึ้น อีกปจจัยคือ 

ผลกำไรตอหนวยที่คอนขางต่ำ จำเปน 

ตองเนนขายสินคาในปริมาณสูงขึ้น

“จากเดิมที ่เราผลิตเพื ่อสงออก 

เพิ่งเมื่อ 5 ปที่แลว เรามองวา นาจะ 
ถ ึงเวลาท ี ่ เราจะม ีแบรนด เป นของ 
ตัวเอง จึงเปนท่ีมาของผลิตภัณฑกระเปา 
เก็บสัมภาระสำหรับจักรยาน แบรนด 
Vincita ภาษาอิตาลี แปลวา ชัยชนะ 
โดยเริ่มแรกขายแบรนดของเรา 10% 
จากยอดขายท้ังหมด ตอมาจึงเพ่ิมยอด 
เปน 50% จากยอดขายทั้งหมด จะ 

ปจจุบันแบรนด Vincita เดิน 

ทางมาถึงปที่ 26 กับความชำนาญ 

และประสบการณที ่เชี ่ยวชาญในการ 

ผลิตกระเปาสำหรับจักรยานหลากหลาย 

ชนิด พรอมนำเขา Accessory จาก 

ตางประเทศ ลาสุดกระเปารุนกันน้ำ 

ของ Vincita แบรนดไทยดังไกลไป 

ควารางวัล Taipei Design Award 

นองเจมจึงมีแผนจะขยายตลาดดวย 

แบรนด Vincita ไปยังตางประเทศ 

ใหมากขึ้นเรียกวา ที่ไหนมีจักรยาน 

ที่นั่นตองมีแบรนด Vincita 

ที่มาของธุรกิจ
ธุรกิจ Vincita เปนธุรกิจครอบครัว 

ที่มีอายุ 30 ป กอตั้งโดยคุณพอ 

คุณแม ของคุณอิศราภา สิงหเสนี 

เดิมครอบครัวทำธุรกิจผลิตยางจักรยาน 

สงออก จนวันหนึ่งมีลูกคาชาวอังกฤษ 

มาถามหาแรงงานฝมือ เพื่อผลิต 

กับธุรกิจมาแรง
กระเป๋านักปั่น แบรนด์ Vincita

อิศราภา สิงหเสนี
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แลว ปจจุบันมีการแตกไลนไปถึง 9 

ประเภท ไดแก 

กระเปาหนาแฮนด 

กระเปาติดเฟรม

กระเปาใตอาน

กระเปากันน้ำ

กระเปาแพนเนียร

กระเปาทัวรริ่ง

กระเปาวางบนตะแกรง

กระเปาเดินทาง

และอุปกรณสำหรับจักรยานอ่ืนๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่กำลัง

ฮิตคือ กระเปาเก็บจักรยานพับ ท่ีสามารถ 

พกพาไปไดทุกที่ และกระเปากันน้ำ 

ชื่อรุน Saminyak21 ที่ไดรับความ 

นิยม และควารางวัล Taipei Cycle 

D&I Award 2015

“เปาหมายทางการตลาด คุณ 
เจม ตั้งเปาวา แบรนด Vincita จะ 
เปนแบรนดอันดับ 1 ของกระเปาเก็บ 
สัมภาระสำหรับจักรยาน ของประเทศไทย 
และจะใหความสำคัญกับกิจกรรมทาง
การตลาด ควบคูไปกับการใชจักรยาน 
เพ่ือการทองเท่ียว สวนตลาดตางประเทศ 
กระเปาสำหรับจักรยานพับจะมีการ 
ขยายไลน เพ่ิมดีไซนใหหลากหลายข้ึน”

ประกบนักปั่น เกาะติด 
เทรนด์กิจกรรม

เนื ่องจากสินคามีความเกี่ยวพัน

กับจักรยาน ดังนั้นการจัด Promo-

tion Event หรือ Co- Promotion 

Event จึงเปนกิจกรรมสวนสำคัญ 

สำหร ับการขยายตลาดในประเทศ 

และสราง Brand Awareness ให 

แพรหลาย โดยกิจกรรมที่ Vincita 

รวมจัดไดแก กิจกรรมรายการใหญ 

Car Free Day งาน A Day Bike Fest 

และงานท่ีเพ่ิงจัดผานไปนับเปนกิจกรรม 

คืนกำไร และจัดข้ึนเพ่ือตอบแทนลูกคา 

คืองาน Vincita Ride & Seek Trip 

ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี

ทุกธุรกิจย่อมต้อง 
ผ่านอุปสรรค

คุณเจมไดกลาวท้ิงทายวา ท่ีผานมา 

ก็มีปญหา อุปสรรคบางจากเรื่อง การ 

ลดคาเงินของสหรัฐฯ มีผลใหลูกคา 

พยายามขอตอรองลดราคาสินคา แต 

บริษัทฯ ไมสามารถทำไดเนื่องจาก 

สินคาสงออก กำไรสวนตางจะต่ำอยู 

แลว ก็ตองพยายามทำความเขาใจกับ 

ดีลเลอร ทำใหยอดการสั่งซื้อลดลงไป 

บาง แตยังคาดหวังตั้งเปาวา ปนี้ยอด 

ขายนาจะเติบโตกวาปที่ผานประมาณ 

10% หากเศรษฐกิจโลกไมเคลื่อนไหว 

ไปมากกวานี้

พวกเราขอรวมเปนกำลังใจให 
Vincita แบรนดไทย ผงาดไกลใน 
ตลาดทั ่วโลกสำเร็จตามหวังไวทุก 
ประการ

เนนทำการตลาดคูขนานทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ โดยในประเทศแบรนด 
Vincita ถือวา เปนแบรนดสินคาคุณภาพ 
ที่เปนผูนำตลาด ดังนั้นยอดที่โตขึ้นก็ 
มาจากตลาดทั้งสองสวน” 

สัญญาณการเติบโต 
ทางธุรกิจ

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจมา

จาก การปนจักรยานบูมมากขึ้น มีทั้ง 

กิจกรรมการแขงขัน การสงเสริมของ 

ภาครัฐใหหันมาปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

ตลอดจนมีการเพิ่ม Bike lane ใน 

ถนนทั่วไป ตลาดบูม คูแขงก็เพิ่มมาก 

ขึ้นตามไปดวย ทำอยางไรที่จะปกปอง 

Market share ไวใหไดดังนั้นเมื่อคุณ 

เจม เขามาดูแลทางดานการตลาดทั้ง 

ในประเทศ และตางประเทศ โดยเฉพาะ 

ตลาดในประเทศ นอกจากจะเนน 

ชองทางการขายผานดีลเลอรเปนหลัก 

แลว ยังเพิ่มชองทางการขายผาน ทาง 

ออนไลน และ Social media ตลอด 

จนขายตรงให End user ที่เปนนักปน 

ในขณะที่ตลาดตางประเทศนอกจาก 

OEM แลว ขณะนี้ไดขยายดีลเลอร 

แบรนด Vincita แลวที่ เกาหลี 

เวียดนาม มาเกา อังกฤษ รัสเซีย และ 

อินเดีย และตอไปจะเดินหนาแสวงหา 

ดีลเลอรในประเทศตางๆท่ัวโลกอีกดวย

วิวัฒนาการของ 
ผลิตภัณฑ์

เริ่มแรกจากกระเปาเก็บสัมภาระ 

สำหรับนักปนจักรยาน ที่เนนคุณภาพ 
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ค
คานิยมครอบครัวมีอิทธิพล 

ตอการขับเคลื ่อนธุรกิจ 

ครอบครัว ซึ่งรูปแบบ 

คานิยมและวัฒนธรรมที ่มีความเปน 

อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปน

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่มีตอผล

สำเร็จและสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว การ 

สรางค าน ิยมจ ึงควรมีกำหนดไว ใน 

แผนการสืบทอดธุรกิจเพื ่อใหทายาท 

และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ธำรง 

รักษาคานิยมที่ดีงามของครอบครัวที่

กำหนดมาจากผูกอตั้ง และควรแบง 

รับเอามุมมองใหมๆ เพื่อปรับคานิยม 

ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ค่านิยมครอบครัว 
คืออะไร  

หากจะใหคำจำกัดความ คำวา 

คานิยม (Values) นั้น คานิยมคือ 

เจตคติและความเชื ่อที ่ม ีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมและการกระทำของคนหรือ

กลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผน

ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมได 

รับการยอมรับก็จะถายทอดทั้งในคน 

รุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซึ่งจะ 

ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องใน

ชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)[1]

สวน คานิยมครอบครัว (Family 

Values) มีลักษณะที่ใหความสำคัญ 

กับสิ่งที่ครอบครัวตองการ ซึ่งเปนสิ่ง 

ที่เกิดจากความคิด มุมมอง ความเชื่อ 

รวมกันของสมาชิกในครอบครัว เพื่อ 

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก

ในครอบคร ัวให สามารถอาศ ัยอย ู  

รวมกันไดอยางมีความสุข สำหรับ 

คานิยมธุรกิจ (Business Values) 

มีล ักษณะที ่ ให ความสำคัญกับการ 

บริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความ 

ตองการที่เปนเปาหมายรวมกันของผู

มีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดำเนินงานเพื ่อ 

สรางผลตอบแทน การเติบโต และ 

ความสำเร็จใหกับธุรกิจ[2] ทั้งคานิยม 

ของธุรกิจและครอบครัวน้ัน จะแตกตาง 

กันและมีล ักษณะเฉพาะตามแตละ 

ครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและ

คานิยมธุรกิจ ลักษณะของคานิยม 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business 

Values) จึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนา 

ของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ที่จะสง 

ผลตอความสำเร็จของครอบครัวและ

ธุรกิจครอบครัว โดยคานิยมของธุรกิจ 

ครอบครัวควรจะมีการกำหนดรวมกัน

และมีเปาหมายสอดคลองกัน เพื่อจะ 

ไดสรางสรางรากฐานในการกำหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอ 

เกิดเปนระบบคานิยม (Value Systems) 

ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบ 

คาน ิยมจากคนร ุ นหนึ ่งไปส ู คนร ุ น 

ตอไป [3]

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The 
Powers of Values in 
the Family Busi-
ness)

คาน ิยมมีบทบาทตอความคิด 

ความรูสึก และการแสดงออกทาง 

พฤติกรรมของคน โดยกระบวนการ 

เกิดคานิยมตางๆ มาจากความเชื่อ 

และการมีศรัทธาในสิ่งที ่ตนพิจารณา

ค่านิยมธุรกิจครอบครัว
(Family Business Values)

â´Â
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แลววาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไว 

และแสดงออกโดยการกระทำออกมา

ตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมใน 

ทางธุรกิจ เปนเสมือนพื้นฐานของการ 

ประพฤติปฏิบ ัต ิของบุคคลโดยตรง 

การวางแนวทางของระบบคาน ิยม 

ระหวางตัวบุคคลและธุรกิจ ควรเช่ือมโยง 

ลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยม 

ครอบครัว และคานิยมธุรกิจ เพื่อให 

เกิดความสอดคลองกัน การวางแผน 

ธุรกิจท่ีดีจึงจำเปนตองมีนโยบายกำหนด 

คานิยม เพ่ือสรางแนวทางการประพฤติ 

ปฏิบ ัต ิท ั ้งต ัวบ ุคคลและธ ุรก ิจไปสู  

ความสำเร็จทั้งในครอบครัวและธุรกิจ

ครอบครัว  โดยคานิยมจะสงผลตอ 

ธุรกิจครอบครัว[2] ดังนี้

1. สร างแก นของว ัฒนธรรม 
องคกร Laying the bedrock for 
corporate culture): ธุรกิจจะเติบโต 

ได ผูนำธุรกิจควรสรางคานิยมของ 

ธุรกิจครอบครัว ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อน 

ในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการ 

กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

แผนการบริหารจ ัดการเช ิงกลยุทธ  

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑ 

การตัดสินใจ การจัดการนโยบายกำหนด 

คานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สำคัญ 

ตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพื ่อการตัดสินใจ 
(Providing a template for 
decision-making): คานิยมทำหนาท่ี 

เปนแบบแผนการจัดการสำหรับการ 

ตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธุรกิจจะตัดสินใจผานกรอบของคานิยม 

และพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพ 
สูงสุดในการทำงาน (Inspiring top 
performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทำงาน บาง 

องคกรที ่กำหนดเปาหมายเพื ่อหวัง 

ผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศน 

หรือเปาหมายที ่ต องการในอนาคต 

สวนใหญองคกรที่ประสบความสำเร็จ

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

มักจะมีคานิยมที่เนนการสรางแรงจูงใจ 

โดยการพ ัฒนาความสามารถและ 

สนับสนุนพนักงานใหม ีส วนรวมใน 

การวางแผน ตัดสินใจ ซึ่งสามารถ 

สรางความกระตือรือรนในการทำงาน 

ทำใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจตอ

งานที่รับผิดชอบ และมีความรูสึกวา 

เปนสวนหนึ่งขององคกร รวมถึงการ 

ผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมร ับแรงกดด ันและม ี 
มุมมองในระยะยาว (Supporting a 
patient, long-term view): ธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีมุมมองระยะยาวมากกวา 

ระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้ง 

ตองการรักษาความเปนเจาของธุรกิจ

เอาไวใหกับรุนลูกหรือรุนหลาน จึง 

เปนสิ่งที่ทำใหผูกอตั้งตองวางแผนการ 

ลงทุน เปาหมายการเติบโต และกลยุทธ 

การจ ั ดกา ร ในระยะยาวอย  า งม ี 

ประส ิทธ ิภาพมากกว าจะนำธ ุรก ิจ 

เขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาติธุรกิจครอบครัวมีความ

ระมัดระวังในการดำเนินงานอยู แลว 

ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและ

การเมืองแตธุรกิจครอบครัวจะไดรับ 

ผลกระทบเพียงเล็กนอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ 

จึงเปนการวางแนวทางปฏิบัติงานให

ทุกคนในองคกรดำเนินงานไปสูความ

สำเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ 
(Contract trust): คานิยมครอบครัว 

ไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และ 

ผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูได 

จากความเปนน้ำหนึ ่งใจเดียวกันใน 

ครอบครัว ความมุงม่ัน และความซ่ือสัตย 

ที่มีตอธุรกิจ ทำใหธุรกิจครอบครัวมี 

ชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับ 

ความไววางใจ ทำใหผูถือหุนภายนอก 

และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ มี 

การวางแนวทางของระบบค่านิยมระหว่างตัวบุคคล 
และธุรกิจ ควรเช่ือมโยงลักษณะค่านิยมเฉพาะบุคคล 
ค่านิยมครอบครัว และค่านิยมธุรกิจ เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องกัน การวางแผนการธุรกิจท่ีดีจึง 
จำเป็นต้องมีนโยบายกำหนดค่านิยม เพ่ือสร้าง 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจ 
ไปสู่ความสำเร็จท้ังในครอบครัวและธุรกิจครอบครัว
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แนวโนมที ่จะยอมรับกับความเสี ่ยง 

ยอมเส ียสภาพคลองระยะส ั ้นเพ ื ่อ 

เป  าหมายของธ ุ รก ิ จ ในระยะยาว 

คานิยมจึงเปนเครื่องมือชวยสรางความ 

ส ัมพ ันธ ความไว วางใจและพ ันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที ่มีตอผู  

ถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที ่ทาทายและ 
แปลกใหม (Challenging conven-
tional thinking): คานิยมไมไดถูก 

กำหนดจากเพียงความเชื่อเดียว แต 

จะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและเรียน 

รูจากประสบการณ ซึ่งเปนสิ่งที่สราง 

ความรู ส ึกทาทายกระตุ นใหจ าของ 

เกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตน 

เองเพื่อจะหาวิธีการดำเนินธุรกิจใหได 

ผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื ่อเปลี ่ยนแปลง 
(Adapting to change): เม่ือสถานการณ 

เปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรมเดิม 

ไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไก 

ขับเคลื ่อนจากรูปแบบหนึ่งสู คานิยม 

วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ทำใหเจา 

ของธุรกิจตองกลาตัดสินใจที ่จะเดิน 

หนาไปในทิศทางใหมที ่ย ังไมเคยไป 

ซึ่งจะนำไปสูการสรางนวัตกรรมและ 

โอกาสความกาวหนาของธุรกิจ

8. แผนกลยุทธดีข้ึน (Improving 
strategic planning): คานิยมหลัก 

เปนแนวทางที่ชวยหลีกเลี่ยงเหตุการณ 

หรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จที่

ผานมา ทำใหมีการเรียนรูใหมๆ มี 

มุมมองที่กวางขึ้น และนำไปสูการ 

พัฒนากลยุทธในการตัดสินใจท่ีรอบคอบ 

และเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบร ิ หาร เช ิ งกลย ุ ทธ  
(Executing strategy): การกำหนด 

แผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยม 

ของเจาของธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงาน 

ในองคกร ชวยนำกลยุทธไปสูการปฎิบัติ 

ดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และ 

เขาใจใชกลยุทธนั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่ง 

คานิยมเปนตัวชวยทำใหพนักงานเกิด

ความรักและแรงจูงใจในการทำงาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Forging strategic alliances): จุดแข็ง 
ของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 

เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย 

และความจงรักภักดีตอครอบครัวและ

ธุรกิจ การรักษาช่ือเสียงของครอบครัว 

และความสัมพันธกับผู มีสวนไดเสีย 

คนอื่นๆ การดำเนินธุรกิจดวยความ 

ซื่อสัตย โปรงใส ทำใหผูมีสวนไดเสีย 

ภายนอกธุรกิจครอบครัวมีความไว 

วางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการ 

สรางมิตรทางการคา และความเช่ือถือ 

ดังกลาวไดรับการถายทอดจากผูบริหาร 

ที่เปนเจาของรุ นหนึ ่งสู ทายาทธุรกิจ 

อีกรุนหนึ่งตอไป

11. การสรรหาและการธำรง 
รักษาพนักงาน (Recruiting and 
retaining employees): ครอบครัว 

ที่มีคานิยมการใหความเคารพ และ 

ใหเกียรติ ซ่ึงกันและ จะมองเห็นคุณคา 

ของพนักงานและยอมรับความแตกตาง 

ของแตละคนในองคกร ซ่ึงเปนกลยุทก 

หนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความ

จงร ักภักดีและอยู ก ับองคกรนานๆ 

คนท่ีกำลังหางานทำมักจะมองหาองคกร 

ที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสม 

กับตนเอง ซึ่งคนเหลานี้มีแนวโนมที่ 

จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน 

12. ทำใหบรรลุเปาหมายของ 
องคกร (Lending meaning to 
work): ธุรกิจครอบครัวท่ีมีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการ 

ทั้งแกลูกคารวมถึงพนักงานในองคกร 

โดยการสรางคานิยมรวมที ่ม ุ งเน น 

หลักการมีสวนรวมและพนักงานเปน

ศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษา 

และการพัฒนาแกพนักงาน คานิยม 

รวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนัก 

ถึงเปาหมายขององคกรและมีการทำงาน 

ตามกรอบเดียวกัน เพื่อใหงานและ 

องคกรบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
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ตอมาถูกเรียกชื่อเพี้ยนจาก หลิว มา 

เปน หลุยส และเปนชื่อ “โจหลุยส” 

เหมือนชื ่อนักมวยแชมปโลกสมัยนั ้น 

ในที่สุด เมื่อครอบครัวมีโรงละครเพื่อ 

ใชแสดงโชว จึงตั้งชื่อวา “โจหลุยส 

เธียเตอร” ต้ังอยูท่ีสวนลุม ไนทบาซาร 

ตอมาประสบปญหาการเงินหลายครั้ง 

จนไดร ับการอนุเคราะหจากคนไทย 

ชวยเหลือ เขาชมการแสดง จึงผาน 

วิกฤตมาได ลาสุดไดรับรางวัลชนะเลิศ 

การแสดงชุดประกวดหุนโลกที่ประเทศ 

ฝรั่งเศส หลังจากสวนลุมไนทบาซา 

หมดสัญญาเชาจึงไดรับความอนุเคราะห 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ใหเปดการแสดงและ 

ถายทอดความรูใหนักศึกษาในรายวิชา 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร และมี 

โครงการที่สรางโรงละครถาวร ที่ 

เอเชีย ทีค อีกครั้ง

บทพิสูจน์ 
ของคุณพิสูตร ทายาท 
“โจหลุยส์”

คุณพิสูตร ยังเขียวสด เปนบุตรชาย 

คนโต จากทั้งหมด 4 คน ของ ครูสาคร 

ยังเขียวสด ลูกๆทุกคน คุณพิสูตรบอก 

วา ครอบครัวเรียนมาในแนวศิลปะ 

ทุกคน ในฐานะพี่คนโตจึงมีแนวคิดที่ 

จะไปหาประสบการณทางศิลปะและ

ธุรกิจในตางประเทศ ที่ขึ้นชื่อทางดาน 

ศิลปะ จึงเริ่มตนที่ฝรั่งเศส ประกอบ 

กับมีเพื่อนเปนนักบริหาร ทำใหมี 

โอกาสเขาไปแสดง ในงานหุนโลก 

หลังจากนั ้นไดฟอรมทีมกับเพื ่อนๆ 

ตระเวนแสดงหุนละครเล็กไปทั่วยุโรป 

เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย จึง 

นำความรูและประสบการณที่ได มา 

ริเร่ิมกอต้ังโรงละคร “โจหลุยส เธียเตอร” 

ใหมีการบริหารงานเต็มรูปแบบในเชิง

ธุรกิจ ที่สวนลุมไนทบาซาร

ย้อนอดีต “โจหลุยส์”
โจหลุยส หรือ นาฎยศาลาหุน 

ละครเล็ก เปนคณะการแสดงละคร 

เล็ก หรือ หุนกระบอก ของอาจารย 

สาคร ยังเขียวสด หรือ “โจหลุยส” 

และครอบครัว ไดจัดใหมีการแสดงตอ 

สาธารณะ ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2528 

เพื ่อเปนอนุรักษศิลปะการแสดงและ 

การทำหุนของไทย สมเด็จพระเจาพี่ 

นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร พระราชทาน 

ชื่อโรงละครโจหลุยสวา “นาฎยศาลา 

หุนละครเล็ก” และไดทรงเปนองค 

อุปถัมภ “มูลนิธินาฎยศาลา หุนละครเล็ก”

ที่มาของชื่อ “โจหลุยส” เพราะ 

สมัยเด็ก ครูสาครปวยหนักบิดามารดา 

จึงยกใหเปนลูกพระ ตั้งชื่อแกเคล็ดวา 

“หลิว” เมื่อโตขึ้นฝกหัดโขน ละคร 

และลิเก จนโตไดตระเวนแสดงไปกับ 

บิดา ซึ่งครูสาครมักแสดงเปนตัวตลก 

ทายาท “โจหลุยส์” ผู้สืบทอดศิลปะ
บนถนนสายธุรกิจ

พิสูตร ยังเขียวสด

¹ŒÍÂ¤¹¹Ñ¡·Õè¨ÐäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§ªÑé¹ÊÙ§ ·ÕèÁÕª×èÍμÔ´»Ò¡¾Ç¡àÃÒªÒÇä·ÂÇ‹Ò ËØ‹¹ÅÐ¤ÃàÅç¡ “â¨ËÅØÂÊ�” 

ËÃ×Í ª×èÍÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃÇ‹Ò “¹Ò®ÂÈÒÅÒËØ‹¹ÅÐ¤ÃàÅç¡ ËÃ×Í ËØ‹¹¡ÃÐºÍ¡ ¢Í§ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÒ¤Ã ÂÑ§ 

à¢ÕÂÇÊ´ à¨ŒÒ¢Í§ª×èÍ “â¨ËÅØÂÊ�” ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒà¾×èÍÊÃŒÒ§¨Ò¡¡ÒÃÂÍÁÃÑº¢Í§ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÒ¤Ã 

ÁÒËÅÒÂÊÔº»‚ ¡çÁÒ¶Ö§·ÒÂÒ·ÃØ‹¹ÅÙ¡·Ñé§ 4 ¤¹·Õèà»š¹ÅÙ¡äÁŒËÅ‹¹ãμŒμŒ¹ Ê×º·Í´ÁÒã¹·Ò§ÈÔÅ»Ð·Ø¡¤¹ áμ‹ÈÔÅ»Ð¹Ñé¹μŒÍ§ 

ÍÂÙ‹ÃÍ´áÅÐÊÒÁÒÃ¶·ÓÃÒÂä Œ́ãËŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¡ÒÃáÊ´§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ Ë¹·Ò§ Ö̈§äÁ‹ä´ŒâÃÂ´ŒÇÂ¡ÅÕº¡ØËÅÒº ÊÓËÃÑº 

¤Ø³¾ÔÊÙμÃ ÂÑ§à¢ÕÂÇÊ´ ¾Õè¤¹âμ¡Ñº¡ÒÃ¹ÓÈÔÅ»ÐÁÒàª×èÍÁâÂ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ áÅŒÇÍÐäÃ¨ÐÁÒ¡‹Í¹ÁÒËÅÑ§ ¡Ç‹Ò¨ÐÁÕÇÑ¹¹Õé ÇÑ¹·Õè 

¹Ò®ÂÈÒÅÒ ËØ‹¹ÅÐ¤ÃàÅç¡ “â¨ËÅØÂÊ�” ¡ÓÅÑ§¨Ð¡ÅÑºÁÒ¼§Ò´ÍÕ¡¤ÃÑé§·Õè Asiatique ¤Ø³¾ÔÊÙμÃμŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�ã¹ 

¡ÒÃËÒÊ‹Ç¹¼ÊÁÃÐËÇ‹Ò§ “ÈÔÅ»Ð” áÅÐ “¸ØÃ¡Ô¨” ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃãËŒä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ä´Œ áÅÐá¹Ç¤Ô´¹Õé¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃãËŒÊÁÒªÔ¡ã¹ 

¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐã¹¤³ÐÂÍÁÃÑº ¹‹ÒμÔ´μÒÁ¨ÃÔ§æ ¤Ð ¢ÍºÍ¡

น
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จุดแข็ง ดานแรกคือ การสรางความ 

เขาใจใหไปในทิศทางเดียวกัน ในหมู 

สมาชิกครอบครัว และชาวคณะ เพราะ 

ทุกคนรักศิลปะ แตไมเขาใจธุรกิจ การ 

ตลาด เน่ืองจากคุณพิสูตร มีประสบการณ 

มากที่สุด จึงทำหนาที่เปนผูนำในการ 

ปรับกลยุทธการเดินตอไปขางหนาของ 

โจหลุยส จากบทเรียนที่ผาน นำไปสู 

กาวตอไปจะใหธุรกิจมาขับเคล่ือนศิลปะ 

“ดวยความเชื่อวา หุนละครเล็ก 
จะสามารถเขาไปนั ่งในใจคนไทยได 
โดยเนนเรื่องความละเอียดออน ผม 
นำระบบการทำงานมาตรฐานเขามา 
จับ มีการทำพลอตเรื่อง วาด Story-
board ทุกอยางดูเหมือนจะดี แต 
บางครั้งศิลปะกับธุรกิจก็ไมไปดวยกัน 
บางทีการใชการตลาดนำหนา ก็ทำให 
ศิลปะเสียหมด งานไมมีคุณภาพ ชวง 

ที่ผานมา ถือเปนบทเรียนใหเรากลับ 
มาทบทวนหาบาลานซใหม ระหวาง 
การรักษาศิลปะไมใหเสีย และธุรกิจที่ 
จะหลอเลี้ยงใหสมาชิกอยูได กวาเรา 
จะพบทางออกก็ตองใชเวลาถึง 3 ป”

เม่ือพบทางออก “ศิลปะ” 
ต้องนำ “ธุรกิจ”

เมื ่อเปลี่ยนจุดออนใหกลายเปน
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เราเกิดมาในวงการการแสดง คุณปู่เป็นมหาดเล็ก 
ในวัง คุณพ่อก็เป็นนักแสดงละคร ลิเก เราเป็นรุ่น 
ลูก ต้องรักษาสมบัติล้ำค่านี้ให้ดีที่สุดไม่ให้สูญหาย 
คุณพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่า ต้องรักษาศิลปะที่ท่าน 
สร้างมาให้ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมเด็จพระพ่ีนางฯ 
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ท่านรับสั่งให้เราต้องสู้ 
การอนุรักษ์ยากกว่าการรักษา คำรับสั่งของ 
พระองค์ท่าน และพ่อ ถือเป็นกำลังใจให้เราต้องสู้ 
ต่อไป ถึงตายก็หยุดไม่ได้

อยางไร โดยคงความสำคัญของศิลปะ 

เปนหลัก จากจุดนี้จึงกลายเปนจุด 

เปลี่ยนให หุนละครเล็กโจหลุยส มี 

ความชัดเจน ลงตัว จนสามารถเดิน 

หนาตอมาอยางงดงาม กับกาวใหมที่ 

เอเชียทีค สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม 

ของชาวไทย และตางชาติ

ปรับอดีต และปัจจุบัน 
ให้มีความพอดี

คือกาวใหมของ คุณพิสูตร และ 

โจหลุยส เมื่อคนพบความพอดี ความ 

บาลานซ ระหวางศิลปะ และธุรกิจ 

คุณพิสูตร จึงมองหาชองทางในการ 

นำศิลปะหุนละครเล็ก นำเสนอแกกลุม 

เยาวชนคนรุนใหม เพื่อปลูกฝงแนว 

ความคิดทางศิลปะใหแกเยาวชนคน 

รุนใหม ในขณะเดียวกันก็มองหาผู 

สืบทอดศิลปะมารวมคณะฯ โดยนำ 

การแสดงเขาสูสถาบันการศึกษา เริ่ม 

จากโรงเรียน ของ กทม. 400 แหง ใน 

ชื่อโครงการ “จากบทเรียนมาเปนตัว 

อักษร จากตัวอักษรมาเปนการแสดง” 

เปนการสาธิตการแสดง การเวิรคชอป 

สอนเชิดหุน เขียนบทละคร ซึ่งผล 

ตอบรับจากเด็กๆดีเกินคาด ไดทั้ง 

เลือดใหมเขามาเสริมทีม และยังไดรับ 

อนุมัติงบประมาณใหตอโครงการกับ

ทางกทม.ปนี้เปนปที่ 2 นอกจากนี้ยัง 

มีการจัดตั้งชมรมหุนละครเล็กโจหลุยส 

ท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาอีกดวย

“ปจจุบันเราไดทีมนักแสดงรุ น 
ใหมๆ มาเสริมคณะกวา 30 คนแลว 
เราปรับอดีต กับ ปจจุบันใหมีความ 
พอดี ผสมผสานระหวางศิลปะดั้งเดิม 
กับ ศิลปะประยุกตเขาดวยกัน ซึ่งผล 
ตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ เราเริ่มวางตัวผู 
สืบทอดเจตนารมณตอไวแลว ถึง 3 

คน เปนสมาชิกในครอบครัว 1 คน 
และภายนอก 2 คน เราเนนงาน 
อนุรักษศิลปะ ในขณะเดียวกันศิลปะ 
ก็ตองเลี้ยงคนใหอยูได”

ฟ้าหลังฝน 
งดงามเสมอ

ปจจุบัน คุณพิสูตร กำลังดำเนิน 

งาน โรงละครแหงใหม ดวยเงินลงทุน 

กวา 15 ลานบาท ที่เอเชียทีค โดย 

โรงละครแหงนี้มีจุดขาย คือ เปนโรง 

หุนละครเล็กของไทยโรงแรก และ 

โรงเดียว ที่เปนใชเทคนิคสมบูรณแบบ 

เปน 4D ผูชมสามารถสัมผัสไดถึงการ 

เคลื่อนไหวของดิน น้ำ ลม ไฟ เสมือน 

อยูในเรื่องราวที่แสดง พรอมทั้งลงทุน 

จัดสรางหุนละครใหมทั้งหมด ใหมี 

ความละเอียดสวยงามในแบบศิลปะ 

สมัยอยุธยา มีการลงทุนระบบแสง สี 

เสียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Highlight 

Show คือ ชุดการแสดงเรื่อง “มัสยา 

อวตาร” จะมีการนำระบบ 4D พรอม 

เทคนิค Hologram แสงสีเสียง มา 

เพิ่มอรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น โดย 

จะมีการเปดการแสดงในเร็วๆ นี้ ชวง 

แรกจะเปดการแสดงวันละ 1 รอบ 

ราคาบัตรสำหรับคนไทย 600-800 

บาท และนักทองเที่ยวตางชาติ 1,200 

บาท สถานที่จุผูชมได 100 คนตอรอบ

“เราเกิดมาในวงการการแสดง 
คุณปูเปนมหาดเล็กในวัง คุณพอก็เปน 
นักแสดงละคร ลิเก เราเปนรุนลูก ตอง 
รักษาสมบัติล้ำคานี้ใหดีที่สุดไมใหสูญ
หาย คุณพอสั่งไวกอนตายวา ตอง 
ร ักษาศ ิลปะท ี ่ท  านสร างมาให  ได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมเด็จพระพี่นางฯ
ทรงเปนองคอุปถัมภ ทานรับสั่งใหเรา 

ตองสู การอนุรักษยากกวาการรักษา 
คำรับสั่งของพระองคทาน และพอ ถือ 
เปนกำลังใจใหเราตองสูตอไป ถึงตาย 
ก็หยุดไมได”

ขอบอกวา คอลัมน Family Business 

ฉบับนี้นาประทับใจอยางที่สุด และ 

คนไทยโชคดีท ี ่จะมีศ ิลปะดีด ีเช นนี ้ 

โดยผูสืบทอดท่ีมีฝมือ และอดทนบากบ่ัน 

เชนนี้ เก็บรักษาศิลปะหุนละครเล็ก 

ไวใหช่ืนชมกันตอไป ฝากถึงเราคนไทย 

ก็ตองชวยกันสนับสนุน ชวยกันอุดหนุน 

ศิลปะเพื่อใหผูสืบทอดการแสดงอยูได

ดวยเชนกัน
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เปนเวลาถึง 50 ป โดยปจจุบัน คุณบิ๊ก 
คือ ทายาทรุน 2 ที่ยังคงสืบทอดราน 
เสียงทิพยบุคเซ็นเตอร และมีการปรับปรุง 
อยูตลอดเวลาตามยุคสมัย

“คุณพอเริ ่มตนธุรกิจจำหนาย 
หนังสือ เปนเอเยนตสงหนังสือพิมพ 
และนิตยสารภายในจังหวัด เริ่มตน 
คุณพอปนจักรยานไปสงหนังสือ หา 
สมาชิกเอง ตอมาสมาชิกเพ่ิมข้ึน ธุรกิจ 
เจร ิญเต ิบโตข ึ ้นจนม ีท ีมงานด ูแล 
ปจจุบันเราเอเยนตรายใหญสุดของ 
ภูมิภาค อีกธุรกิจคือ ราน เสียงทิพย 
การดโฟน เนื่องจากผูบริหาร นสพ. 
เดลินิวส ไดสัมปทานงานน้ี และกระจาย 
ใหเอเยนตเปนตัวแทนจำหนาย จึง 
เปนกาวแรกที่เขามาทำธุรกิจในวงการ 
ส่ือสาร ประเภทบัตรโทรศัพท บัตรเติมเงิน 
ทั้งการขายสง เปนดีลเลอร และขาย 
ปลีก กอนจะขยายสินคาเปนซิมการด 
เติมเงินออนไลน”

ผ่าแผนธุรกิจฝ่าพิษ 
เศรษฐกิจ

ธุรกิจรานหนังสือ และรานการด 
โฟน เปนเสมือนมรดกที่คุณพอสงตอ 
ใหรุนลูกสืบทอดและดูแล แมวาสภาวการณ 
แข งข ันในโลกธ ุรก ิจจะร ุนแรงข ึ ้น 

โดยเฉพาะธุรกิจรานหนังสือ ซึ่งมีคาย 
หนังสือรายใหญเขามาเปดในจังหวัด 
โดย ใช  ช  อ งทางห  า งสรรพส ินค  า 
ประกอบกับชวงนี ้เปนชวงขาลงของ 
หนังสือ ที่ตองตอสูกับโลกดิจิทัล ทำ 
ใหรานหนังสือด้ังเดิมอยาง เสียงทิพยฯ 
อยูนิ่งไมได ตองปรับปรุงตัวใหทันโลก 
ที่เปลี่ยนไป

“พี่ๆนองๆ ตองหันมาชวยธุรกิจ 
ที่บาน นองสาวผมจบจากจุฬาฯ ลอง 
ทำวิจัยรานหนังสือในจังหวัดพิษณุโลก 
พบวา เกินครึ่งเลือกซื้อหนังสือที่ราน 
เสียงทิพยฯ เพราะมีหนังสือหลากหลาย 
กวา เรามีจุดขายชัดเจน คือ ตอบสนอง 
ผูอานหลากหลายวัย ตั้งแต เด็ก ไป 

ทำความรู้จักคุณบิ๊ก 
และเสียงทิพย์ ฯ 
แห่งเมืองพิษณุโลก

เ ด ิ ม หล ั ง จ า ก เร ี ย น จบด  า น 
สถาปตยกรรมศาสตร คุณบิ๊ก เคย 
ทำงานเปนสถาปนิกในบริษัทแหงหนึ่ง 

ในกรุงเทพ นาน 5-6 ป กอนจะถูก 
เรียกตัวกลับมา เนื่องจากคุณพอปวย 
หนัก และเสียชีวิต คุณบิ๊กจึงตองรับ 
ชวงดูแลธุรกิจ ครอบครัวตั้งนพรัตน 
ซึ่งคุณพอกอตั้งจากรานขายและซอม
วิทยุทรานซิสเตอร กอตั้งขึ้น ที่ 
จ.พิษณุโลก ในชื่อ “เสียงทิพย” ยุค 
น้ันวิทยุทรานซิสเตอร เปนสินคาแฟช่ัน 
ที่ฮิตมากในสมัยนั้น ตอมาเมื่อความ 
นิยมเสื่อมถอยไปตามยุคสมัย คุณพอ 
จึงปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม โดยเริ่มจาก 
การขายหนังสือเล็กๆ นอยๆ วางหนา 
ราน จนปรับเปลี่ยนเปนรานหนังสือ 
ในชื่อ “เสียงทิพย บุคเซ็นเตอร” ได 
สำเร็จ ในป 2509 จนถึงปจจุบันนับ 

อ

นิติพันธ์ ตั้งนพรัตน์
จากประธานกลุ่มลูกเจ้าสัว
สู่ประธาน YEC พิษณุโลก
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จนถึงรุนพอแม หนังสือเรียน คูมือ 
เตรียมสอบ เราวางตัวเปนหนังสือคู 
เมืองพิษณุโลก”

เดินหน้าแผนธุรกิจ
50 ปีเสียงทิพย์ 
บุ๊คเซ็นเตอร์

ถึงแมเศรษฐกิจปจจุบันจะมีผล 
กระทบตอการตัดสินใจใชงบประมาณ 
กอนโตในการปรับปรุงธุรกิจ เพื่อรับ 
การครบรอบ 50 ป ของเสียงทิพย 
บุคเซ็นเตอร จากเดิมวางงบประมาณ 
ไว 50 ลานบาท แตเปนความจำเปนที่ 
ธุรกิจจะหยุดนิ่งไมได คุณบิ๊กจึงตัดสิน 
ใจแบงเฟสการปรับปรุง โดยเฟสแรก 
ใชงบประมาณกอนแรก 15 ลานบาท 
ระยะ 2 ป ปรับปรุงรานบางสวน 
ใหเปน Community Lifestyle เพิ่ม 
section ใหม ในกลุม stationary 
Lifestyle เพ่ิม Workspace รานกาแฟ 
โดยนำเทคโนโลย ี เข ามาเสร ิมเพ ื ่อ 
อำนวยความสะดวกในการทำงาน 
และวางแผนเพิ่มสิทธิประโยชนใหแก
สมาชิก เพื่อขยายฐานสมาชิกใหเพิ่ม 
ขึ้น ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 3,000 คน 
คิดเปนสัดสวนตอลูกคาทั่วไป 50:50

ก้าวสู่ตำแหน่ง ประธาน 
YEC พิษณุโลกคนแรก

เดิมคุณบิ๊กมีความสัมพันธอันดี 
กับกลุมหอการคาจังหวัด จนไดรับเชิญ 
ใหเขารวมเปนกรรมการหอการคาฯ 
เมื่อ 3-4 ปที่ผานมามีแนวความคิดใน 
เรื่อง การเปดกวางใหคนรุนใหมเขา 
มาชวยสรางความเปล่ียนแปลงใหวงการ 
ในชื่อกลุม YEC นอกจากนี้คุณบิ๊กยัง 
เปนประธานกลุมลูกเจาสัว กลุมทายาท 
นักธุรกิจการคาภายในจังหวัด ตอมา 
ทานประธานหอการคาจังหวัดเล็งเห็น 

ความเหมาะสมจึงแตงตั้งให คุณบิ๊ก 
เปนประธาน YEC พิษณุโลกคนแรก

“หลังจากผมไดร ับการแตงตั ้ง 
ผมไดรวบรวมสมาชิกจาก กลุมลูก 
เจาสัว 10 กวาคน กลุมเพื่อนๆ และ 
กรรมการหอการคาจังหวัด จนจำนวน 
สมาชิกเริ่มแรกไดเกือบรอยคน โดย 
มีกลุมที่มาเปนคณะทำงาน 50 คน”

นโยบายหลักของ YEC
YEC จังหวัดพิษณุโลกไดรวมกัน 

กำหนดนโยบายหลักของ YEC ประกอบ 
ดวย

1. โครงการ CSR ที่ทาง YEC 
คิดขึ้น โดยเริ่มจากกิจกรรมชวยเหลือ 
สังคม ที่สมาชิก YEC สามารถทำงาน 
รวมกัน โดยเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ 
อาทิ การทาสี ไปจนถึงการเปลี่ยน 
หลังคาใหแกโรงเรียนที่ขาดแคลน จน 
ปจจุบันภารกิจเริ่มใหญขึ้น

2. กิจกรรมชวยงานหอการคา 
จังหวัดฯ โดยรับนโยบายจากหอการคา 
จังหวัดฯมาสานตอ อาทิ งานลาสุดคือ 
งานเทศกาลโคมไฟ “งวนเซียว” ซึ่ง 
ประกอบดวย งานแสดงสินคาของ 
ภาคเหนือตอนลาง และกิจกรรมสันทนาการ 
ตางๆ YEC เรามีบทบาทในการรวมคิด 
Theme concept งาน และภาพรวม 
ของงานทั้งหมด จนกลายเปนงานใน 
รูปแบบใหม ท่ีไมเคยมีมากอน ประกอบ 
ดวยการทำ PR การตลาด เปนตน 
ทำใหงานคึกคักมีคนรวมงานมากขึ้น
กวาที่ผานมา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของกลุม 
YEC ไดแก โครงการปายของดี เมือง 
พิษณุโลก แจกใหแกรานอาหาร รานคา 
ของฝาก และธุรกิจตางๆ เพื่อกระตุน 
ใหรานคาเกิดการพัฒนา มีความ Pro 
Active มากข้ึน รวมถึงการจัดกิจกรรม 

Co-Promotion ของธุรกิจภายในกลุม 
YEC เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุน 
ทางการคาระหวางกัน

จากวาระประธาน YEC 
สู่วาระรองประธาน 
หอการค้าจังหวัด

แมวาระของการเป นประธาน 
YEC คนแรก ของพิษณุโลกหมดลง แต 
วาระใหมในฐานะรองประธานหอการคา 
จังหวัดพิษณุโลกไดเริ่มขึ้นแลว ใน 
ขณะเดียวกันการมองหาผู ส ืบทอด 
นโยบายการเปนประธาน YEC คนตอไป 
โดยการคัดสรรจากสมาชิก YEC ที่ 
active และมีความเหมาะสม ซึ่งได 
เรียบรอยแลว ไดแก เลขากลุม YEC 
พิษณุโลกนั่นเอง ซึ่งการแตงตั้งได 
ดำเนินการ ผานการเห็นชอบ จาก 
ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก 
เรียบรอยแลว

“ผมอยากฝากถึงชาว YEC พิษณุโลก 
ผมอยากเห็นบทบาทของคนรุ นใหม 
ใหมากขึ้น ควรกลาคิด กลาทำ ชวย 
จุดประกายไอเดียใหม เพื่อทำให YEC 
พิษณุโลกมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น   และ 
ปจจุบันหลายธุรกิจกำลังมีการเปลี่ยน
ผานจากธุรกิจรุ นพอ-แมไปสู ร ุ นลูก 
จึงอยากเห็นความเปลี ่ยนแปลงไปสู  
สิ ่งที ่ด ีข ึ ้นและสรางประโยชนใหแก 
จังหวัดตอไป”
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 
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ผูติดตอ
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เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู  (Address)

ที่อยู  (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั ้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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