










มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ไดประเมินภาวะภัยแลงปนี้วาเปนจุดเสี่ยง 
ตอเศรษฐกิจไทย โดยผลประเมินระบุวา GDP มีแนวโนมลดลง 0.52% และสงผลกระทบปลูกขาวเสียหาย 6.8 
หมื่นลาน และหากรัฐบาลจะเยียวยาใหเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะตองอัดฉีดเงินเขาสูระบบถึง 70,000-100,000 
ลานบาททั้งนี้ตองหามาตรการเยียวยาภาคเกษตรกรรมในชนบท ทั้งกรณีเฉพาะหนาและการแกปญหาที่ยั่งยืน ดวย 
ความเสี่ยงที่มีตอเศรษฐกิจไทย ฉบับนี้จึงนำเรื่องประเมินสถานการณภัยแลงมาเปนรายงานพิเศษ 

และในคอลัมน UTCC Business Poll ยังไดสำรวจถึงความคิดเห็นของเกษตรกร 1,200 คน ทั่วประเทศ พบวา 
ชาวนาสวนใหญ 90% มองวาสถานการณภัยแลงน้ี มีความรุนแรงมากกวาปท่ีผานมา โดยผลผลิตและพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ไดรับความเสียหายคอนขางมาก ซึ่งผลกระทบสวนใหญจะเกิดกับเกษตรกรรายยอยที่มีการทำนานอยกวา 20 ไร 
และสวนใหญเปนการเชาที่นามากกวาเปนเจาของนาเอง 

นอกจากการวิเคราะหเรื่องสถานการณภัยแลงแลว ฉบับนี้ยังไดรับโอกาสเขาสัมภาษณนักธุรกิจชั้นนำ โดย 
คอลัมน People ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก คุณประวิตร จิตนราพงศ เจาของและ CEO บริษัทแบล็คแคนยอน 
(ประเทศไทย) จำกัด ไดมาเผย Roadmap “Black Canyon Coffee” ใน Thai-AEC ตอดวย Economic Review 
กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และตอดวยพันธมิตรอยางสถาบัน ITD 
ไดนำเรื่อง “ความตกลงทางการคาบริการของอาเซียน (AFAS) ในภาคธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส” ตอดวย 
บทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “ประเด็นขาวไทยตองให 
ความสำคัญ ภายใตความตกลง ATIGA” และ China focus กับเรื่อง “สี จิ้นผิง ไดรับคะแนนผูนำเจงสุด (ตอนจบ) ” 
โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“เทคโนโลยี 3D Printing” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย คุณศิริทิพย ศิริปรีชาพงษ จาก “Welcome Beach Pattaya” ตอดวย คุณสาธิต ศิวารัตน กับ 
ธุรกิจเจาะกลุมคนรักแมว “หองน้ำแมวอัจฉริยะ” และ Family Business กับเรื่องราวของสาวบอดี้การดผูสราง 
ธุรกิจครอบครัว “ชมรมตอสูปองกันตัวอรรถยุทธ” พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีไชยะ  และฉบับนี้พบกันศาสตรธุรกิจ 
ครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “คานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values)” และ YEC 
Update พบกับประธาน YEC เมืองตรัง คุณเจษฎา สารสินพิทักษ 

ฉบับสิงหาคมกับหลายหลากเนื้อหาทั้งสถานการณของภัยแลงที่กำลังเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 
บทความและผลวิจัยจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มา 
รวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจทั้งระดับธุรกิจขนาดใหญ กลาง และเล็ก ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสราง 
คุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนว 
การดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic and Busi-
ness Review โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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เรื่องการเปด AEC ผมไมตื่นเตนเทาไหร 
เพราะเรื่องกฎระเบียบรายละเอียดตางๆ

คงไมแตกตางจากที่ทำอยู ยกเวนเรื่องกำแพงภาษี
แตยังเชื่อวาดวยศักยภาพของ Low cost airlines 

จะเปนปจจัยสำคัญในการเคลื่อนยายแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานระดับลาง ซึ่ง
อาจมีกฎเกณฑ มีขอจำกัดเพิ่มขึ้น  

คานิยมหลักของครอบครัว
เกี่ยวของโดยตรงตอธุรกิจครอบครัว 

นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยม
ในรูปแบบที่ตนตองการใหกับทายาทธุรกิจ 

และสมาชิกครอบครัวแลว ยังถายทอดใหกับพนักงาน 
ที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว 

โลกควรจะฟนตัวครึ่งปหลัง 
ตั้งแตปลายไตรมาส 2 นาจะทำให 

การสงออกไทยฟนตัวไปในทิศทางบวก 1-2% 
เพราะเศรษฐกิจไทยฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก 
แตโลกกลับมีความเสี่ยงจากความขัดแยง

ระหวาง รัสเซีย และ ยูเครน และโลกตะวันตก 
แมไมรุนแรง แตกอตัวเปนสงครามเย็น

จุดเดนของ Content Marketing
อยูที่การสรางเรื่องราวใหแบรนด
ทำใหเกิดความรูสึกดีกับแบรนด
ดวยการใสเนื้อหาที่ทำใหแบรนด
มีความนาเชื่อถือ ตรวจสอบได
นำไปสูความสนใจในตัวสินคา

ขอตกลง ATIGA ยังไดกำหนดให
ประเทศสมาชิกอาเซียนตองขจัดมาตรการที่มิใชภาษี

หรือ NTB แบงออกเปนสามระยะซึ่งจะตอง
สิ้นสุดในป 2558 เชนกัน ซึ่งถือไดวาจะเปนประโยชน 

ตอขาวไทยที่สามารถสงขาวไปขายไดมากขึ้น 
โดยปราศจากกีดกันจาก NTB เพราะสองประเทศ

อาเซียนที่มีการใช NTB มากที่สุดคือ 
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

แมวาจะมีภาระหนักอึ้ง
ในการนำพาประเทศและประชาชน

ชาวจีนกวา 1,300 ลานคนใหอยูดีกินดีและ
มีความสุขเพิ่มขึ้นรออยูขางหนา แตทานสี จิ้นผิง

ในวัย 60 ปเศษ ก็ยังเปยมไปดวยพลังกายและพลังใจ
ที่พรอมจะทุมเทความสามารถและความตั้งใจทั้งหมด

ใหกับประเทศจีนอยางสุดความสามารถ ดังคำกลาวที่วา 
“เรื่องสวนรวม เล็กแคไหนก็สำคัญ เรื่องสวนตัว 

ใหญแคไหนก็เปนเรื่องรอง”
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เผย Roadmap “Black Canyon Coffee” ใน Thai - AEC

ประวิทย์
จิตนราพงศ์

วิสัยทัศน์ 22 ปีท่ีผ่านมา
คุณประวิทย จิตนราพงศ นักธุรกิจ 

คนดัง เจาของ และ CEO บริษัท 

แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 

ไดเปดเผยถึง ความสำเร็จทางธุรกิจ 

กับ การแผขยายธุรกิจรานกาแฟ บน 

จุดยืนที่แตกตาง Coffee & Restau-

rant กับ 280 สาขาในประเทศไทย 

กับสมรภูมิหลัก ไดแก ศูนยการคา 

ชั้นนำ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 

ทาอากาศยาน และสถานีบริการ 

น้ำมัน ปตท. พารทเนอรสายแข็ง สวน 

Roadmap ในอาเซียน เปดแลว 50 

สาขา ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน 

โดยเฉพาะที่เมียนมาร จากเดิมมีสาขา 

เดียวจะปรับพื้นที่ใหมหลังเจาเดิมหมด 

สัญญา เผยตอนนี้ไดผูรวมทุนเจาใหม 

และทำเลใหม เตรียมเผยโฉมใหม 

อีกครั้งเร็วๆนี้ พรอมขยายตออีก 2 

สาขาภายในปนี้ สวนกัมพูชา เตรียม 

จะเปดสาขาที่ 4 ที่เสียมเรียบ  

มุมมองตลาดในอาเซียน 
เผยตลาดที่มีอนาคตในอาเซียน 

คือ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก 

ขนาดของประเทศ และจำนวนประชากร 

รองลงมาคือ พมา และเขมร สวน 

เวียดนาม และบรูไน ยังไมมีสาขา ขณะน้ี 

อยูระหวางการพูดคุยกับหางสรรพสินคา 

หากเปนไปดวยดี เวียดนาม จะเปน 

ประเทศถัดไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง 

การสำรวจทำเลที่เหมาะสม กอน 

ตัดสินใจวา จะลงทุนเอง หรือจะขาย 

แฟรนไชสเหมือนสาขาอื่นๆ โดยเล็ง 

บรูไน เปนที่สุดทายในอาเซียนที่จะ 

ขยายตอไป

ท ี ่ผ  านมาการขยายสาขาของ 

แบล็คแคนยอนในตางประเทศ จะเนน 

การขายแฟรนไชสทั้งหมด ยกเวนที่ 

เขมรเปนแหงแรกที่คุณประวิทยควัก

กระเปาลงทุนเองสาขาละ 5 ลานบาท 

เพื่อเปดในหาง AEON MALL และ 

สถานีบริการน้ำมันอีก 4 แหง รวม 

เงินลงทุน 25 ลานบาท และเตรียม 

เรื่องการเปิด AEC ผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะ 
เรื่องกฎระเบียบรายละเอียดต่างๆ คงไม่แตกต่าง 
จากที่ทำอยู่ ยกเว้นเรื่อง กำแพงภาษี แต่ยังเชื่อว่า 
ด้วยศักยภาพของ Low cost airlines จะเป็น 
ปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์ 
มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น  

·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÁÃÀÙÁÔ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÃŒÒ¹¡Òá¿ ·Õè¹ÑºÇÑ¹¨ÐÃØ¹áÃ§ ¹Ó¸§â´Â¤‹ÒÂμ‹Ò§ªÒμÔÂÑ¡É�à¢ÕÂÇ·Õè 

ÃØ¡Ë¹Ñ¡ã¹¡ÅØ‹Á¾ÃÕàÁÕèÂÁ ã¹¢³Ð·ÕèμÅÒ´ä·ÂË¹ÕÅ§μÅÒ´¡ÅÒ§ áÅÐÅ‹Ò§ â´ÂÁÕà¨ŒÒμÅÒ´ “Black Canyon 

Coffee” à»š¹¼ÙŒ¹Ó áÅÐ¤ÃÍ§μÅÒ´ÁÒ¡Ç‹Ò 22 »‚ Œ́ÇÂá¹Ç¤Ô´¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Õèà¢ŒÁá¢ç§ áÅÐÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � 

¢Í§¤Ø³»ÃÐÇÔ·Â� Ô̈μ¹ÃÒ¾§È� ¡Ñº 280 ÊÒ¢Òã¹»ÃÐà·È 50 ÊÒ¢Òã¹ÍÒà«ÕÂ¹ àμÃÕÂÁà´Ô¹Ë¹ŒÒàμçÁμÑÇà»�´ÊÒ¢Òà¾ÔèÁ 

ã¹»ÃÐà·È áÅÐÍÒà«ÕÂ¹ÍÕ¡à·‹ÒμÑÇ ÃÑº AEC à¼ÂàμÃÕÂÁáμ‹§μÑÇ¹Ó¸ØÃ¡Ô¨à¢ŒÒÃÐ´Á·Ø¹μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �ã¹àÃçÇÇÑ¹¹Õé à¾×èÍ 

ÊÃŒÒ§·Ø¹·Õèá¢ç§á¡Ã‹§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨

ท
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นิสิตนักศึกษาท่ีสามารถไปหาประสบการณ 

ในตางแดนได ยกเวนเชฟ และคุณภาพ 

อาหาร ท่ีจะมีการอบรมเปนระยะ เร่ือง 

ของการเคลื่อนยายสินคาไทย ตอนนี้ 

มีคนไทย ที่ไปตั้งรกราก และทำธุรกิจ 

เปน Importer นำเขาสินคาไทย 

ตั้งแตระดับเล็ก และกลาง มากขึ้น 

ในพมา และมีลูกหลานนักธุรกิจที่มา 

เรียนตอในประเทศไทย เมื่อกลับบาน 

ก็ไปชวยธุรกิจที่บาน และนำเขาสินคา 

ไทย ทำใหมีแหลงวัตถุดิบในแตละ 

ประเทศเพียงพอ

สภาพการแข่งขัน และ 
ข้อจำกัด สำหรับการ 
ดำเนิน ธุรกิจในอาเซียน

1. ภาษา คนไทยท่ีชำนาญ ภาษา 

ที่ 3 ในอาเซียน ยังมีนอยมาก เมื่อ 

เทียบกับ ชาวลาว เมียนมาร กัมพูชา 

ท ี ่อยากเร ียนร ู ภาษาไทยมากกว า 

อยางอาชีพบาริสตา ไมใชปญหาใหญ 

เพราะเราใหมาฝกในประเทศไทย

2. คูมือเรื่องภาษี กฎระเบียบ 

แตละประเทศ มีกระบวนการ และ 

รายละเอียดปลีกยอยเยอะ เพ่ือปกปอง 

ธุรกิจของตนเอง อาทิ การนำเขา 

สินคาในประเทศอินโดนีเซีย จะนำเขา 

ตรงไมไดตองผานทาเรือสิงคโปร กอน 

ทำใหตนทุนเพิ่มขึ้นจากคาขนสง

3. การจัดต้ังบริษัท ในตางประเทศ 

มีความยากงายตางกัน ปจจุบันมีการ 

แตงตั้งงายขึ้น อยางการเสียภาษีสูง 

มากในประเทศกัมพูชา ไมวาจะเปน 

ภาษีบุคคลธรรมดา หรือภาษีการคา

4. การจดสิทธิบัตรสำคัญมาก 

หากคนไทยจะเข าไปทำธ ุรก ิจใดๆ 

ควรรีบไปจดตั้งแตเนิ่นๆ

อนาคตทางธุรกิจไทย 
ในอาเซียนปี ‘59

ถึงแมวา เศรษฐกิจภายในประเทศ 

ยังไมดี ภายนอกก็แย แตขอดีของคนไทย 

ในความยากลำบาก ยังมีขอดีที่ชาว 

ตางชาติยังเชื่อมั่น เรื่อง การทองเที่ยว 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค 

มีความพรอมเพื่อการสงออก อาทิ 

การขนสงทางเรือ ทางอากาศ และ 

ทางรถยนต หากรัฐบาลจริงจังในการ 

ลงทุนปรับปรุงสนามบินภายในประเทศ 

รถไฟ high speed train จะยิ่งทำให 

การขนสงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท เขาถึงทุกพื้นที่ ทุกหมูบาน 

มีระบบ 3G แมจะมีปญหาเร่ืองสัมปทาน 

แตก็ยังดำเนินตอไปได หากการประมูล 

4G สำเร็จ ประเทศไทยจะดีกวาหลาย 

ประเทศในอาเซียน ดวยจุดแข็งของ 

ประเทศไทย พื้นฐาน และมาตรฐานที่ 

ดีของสินคาไทยเปนท่ียอมรับในคุณภาพ 

ในระดับโลก ถือวา “ประเทศไทยยัง 

ไมเลวรายที่สุด”

สถานการณ์ในประเทศ
ถึงแมเศรษฐกิจไมดี แต “แบล็ค 

แคนยอน” ยังพยุงตัวได เพราะระมัด 

ระวังในการขยายสาขา ในชวง 4-5 

ปที่ผานมา พบวา Community Mall 

ยังไมนาสนใจ เพราะนักธุรกิจเยอะ 

ที่พอมีที่ดินก็เปดกัน แตในชั้นเชิงการ 

บริหารยังสูมืออาชีพไมได 

STEPE ข้อคิดสำหรับ 
การเปิดธุรกิจใน 
ต่างประเทศ

S – Sociology ความแตกตาง 

ทาง สังคม และวัฒนธรรม ศาสนา 

ควักกระเปาอีก 8 ลานบาทลงทุนเพิ่ม 

ซึ่งอยูระหวางการเจรจาเปดบริการใน

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในกรุงพนมเปญ 

ที่นี ่เปนประเทศที่มีศักยภาพนาสนใจ 

เพราะคูแขงยังไมมาก และ “แบล็ค 

แคนยอน” มีความชำนาญพื้นที่ และ 

ไดเปรียบคูแขง

จุดแข็งการทำตลาดใน
อาเซียน 

คุณประวิทยเผยวา จุดแข็งของ 

“แบล็ค แคนยอน” คือ Coffee & 

Restaurant เป นร านกาแฟที ่ ให  

บริการอาหารไทย และนานาชาติ โดย 

เอาใจลูกคาแตละประเทศดวย อาหาร 

ทองถิ่น ทำใหธุรกิจไดรับการตอบรับ 

เปนอยางดี การเปดตลาดอาเซียน 

คุณประวิทยไดขยายตลาดมานานแลว 

กวา 10-12 ป โดยเริ่มแรกเดินทาง 

ไปสำรวจตลาดกับกระทรวงพาณิชยที่ 

สิงคโปร มาเกา

“เร่ืองการเปด AEC ผมไมต่ืนเตน 

เทาไหร เพราะเร่ืองกฎระเบียบรายละเอียด 

ตางๆ คงไมแตกตางจากท่ีทำอยู ยกเวน 

เรื่อง กำแพงภาษี แตยังเชื่อวา ดวย 

ศักยภาพของ Low cost airlines 

จะเปนปจจัยสำคัญในการเคลื่อนยาย

แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับลาง 

ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ มีขอจำกัดเพิ่มขึ้น” 

100% ทีมงานสาขา 
เป็นแรงงานท้องถิ่น

การบริหารจัดการสาขาในอาเซียน 

ซึ่งเปนรูปแบบแฟรนไชส คุณประวิทย 

จะใชแรงงานทองถิ่น 100% มีเพียง 

ชวงตนเทานั้นที่จะสงพนักงานจากไทย 

ฐาน Center Skill & know-how 

ไปชวยอบรม ซึ่งเปนโอกาสสำหรับ 
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พุทธ มุสลิม ธุรกิจนั้นตองปรับตัวให 

เขากับแตละประเทศใหได

T - Technology เทคโนโลยี 

แตละประเทศ เหมาะสมกับการลงทุน 

ความสามารถของลูกคา ตอการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพไดหรือไม การสื่อสาร 

ระบบไฟฟา สาธารณูปโภค Logistic 

ถาดีก็ถือวาใชได Low cost airline 

มีผลตอการเคลื่อนยายคนจากประเทศ 

หนึ่ง ไปสูประเทศหนึ่งมาก

E - Economic ประเทศนั้น 

ปกครองระบอบไหน เปนคอนมิวนิสต 

หรือ ประชาธิปไตย หรือการปกครอง 

แบบทหาร แมแตเมียนมาร ก็เปนการ 

ปกครองแบบทหารที่ทันสมัย ชวยให 

ประเทศมีความยั่งยืน สรางบรรยากาศ 

การลงทุนท่ีดี ประชากรมีความเปนอยูดี 

เพราะรัฐบาลไดรับภาษี มีการจับจาย 

ใชสอย ทำใหบรรยากาศการทองเท่ียวดี 

เกิดการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจระหวาง 

อาเซียนที่ดี

P-Politic บรรยากาศการเมือง 

ในอาเซียนยังดี แมวา มาเลเซียมีปญหา 

ภายใน แตไมกระทบกับเพื่อนบาน 

นอกจากน ี ้ย ังป ญหาการเม ืองของ 

มาเลเซีย – จีน – ออสเตรเลีย เรื่อง 

กฎหมายนานน้ำ-เกาะ ธุรกิจการคา 

เหมือนไมเก่ียว แตหลีกเล่ียงไมได เขาใจ 

วา ภายในไตรมาสน้ีจะมีการเปล่ียนแปลง 

ทางดานกระทรวงทางเศรษฐกิจ เปน 

แนวโนมที่ดีขึ้น

E-Environment สภาพแวดลอม 

ภัยธรรมชาติ อยาละเลย ไมควรเลือก 

ประเทศที่มีความสุมเสี่ยง อาทิ การ 

เผาปาท่ีมีผลกระทบ ทำลายสภาพแวดลอม 

ระหวางประเทศ ระหวางไทย สิงคโปร 

หรือ ชวงน้ำทวม ธุรกิจ “แบล็ค แคนยอน” 

ในฟลิปปนสเคยปดใหบริการถึง 30% 

โดยเฉพาะสาขาในสถานีบริการน้ำมัน 

แมแตเหตุการณแผนดินไหว ลวน 

สงผลกระทบทางธุรกิจ ตองปดยาว 

ไมต่ำกวา 2-3 เดือน ในเมียนมาร 

ตองระวังเรื ่องปญหาระบบระบายน้ำ 

ควรพิจารณาที่ตั้งสาขาใหดี

เป้าหมาย “แบล็ค 
แคนยอน” ในปี 59

คุณประวิทย มองประเทศในกลุม 

อาเซียนวา ยังมีอนาคตสดใส และ 

พรอมจะลงทุนเปดสาขาเพิ่มอีกอยาง

นอยปละ 8 สาขาขึ้นไป จากเดิมที่ 

เปดอยูปละ 3-4 สาขา จะเปดทวีคูณ 

เพราะดูทิศทางการลงทุน การทองเท่ียว 

จะดีขึ้น หลังจากเศรษฐกิจโลกตก 

พอแลว ในประเทศจะเปดสาขาปละ 

12 สาขา โดยเนนยุทธศาสตร การเปด 

สาขาในทาอากาศยาน ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ ตอกย้ำความเชื่อมั่นการ 

ขยายสาขากับ ปตท.พันธมิตรรายใหญ 

และจะขยายตัวตอเนื่องในโรงพยาบาล 

รัฐ และเอกชนใน กทม. อาทิ เกษมราษฎร 

กรุงเทพ ศิริราช ปยมหาราชการุณย 

จุฬาลงกรณ ลาดพราว พญาไท และ 

จะขยายไปยัง รพ.ภูมิพล ฯลฯ การ 

ลงทุนในประเทศ จะเนนลงทุนเอง ใน 

การขยายสาขา 60-65% และ 35% 

จะขยายธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส 

บริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) 

จำกัด มีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท 

ทำใหสามารถขยายสาขาไดเปนรอย 

สาขา มีนโยบายการเงินชัดเจนวา จะ 

ไมลงทุนในธุรกิจที่ไมเชี่ยวชาญ ไมทำ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย พลังงาน และ 

มีระเบียบวินัยการใชเงิน ไมกูเงิน จะ 

ขยายธุรกิจโดยใชเงินสดเทานั้น สูปที่ 

22 ของ “แบล็ค แคนยอน” เมื่อเขาสู 

AEC คุณประวิทยเตรียมนำธุรกิจน้ี เขา 

ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย หลังจัด 

ระบบภายในเรียบรอย

ปลายปนี้ พรอมเปดโรงงานแหง 

ใหม มูลคา 40 ลานบาท ที่ คลองสิบ 

ปทุมธานี เพื่อผลิตอาหาร pre-cook 

แปรรูปวัตถุดิบ นำไปใชในการปรุงสด 

หนาราน นอกจากนี้จะมีการยาย 

โรงงานกาแฟทั้งหมดมารวมกัน ทำให 

โรงงานแหงนี้จะกลายเปนโรงงานแหง

แรกที่เปนเจาของเอง แทนการเชา 

จากที่ผานมา 

นับวา ปน้ีจะเปนปทองของ คุณ 
ประวิทย จิตนราพงศ และแบล็ค 
แคนยอน ที่นาติดตามเปนอยางยิ่ง
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ฉบ ับน ี ้ ว  าด  วย เร ื ่ อ ง 
“ความเส่ียง” และปจจัย 
“ความเสี่ยง” ที่มีผลตอ 

สภาวะเศรษฐกิจไทย จากปญหาของ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของ 
หลายประเทศในโลกดวยปจจัยหลาย 
ประการ ที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความ 
เชื่อมโยงกับไทย....

แมวา เศรษฐกิจไทย เคยถูก 
มองวาจะขยายตัวไมต่ำกวา 4% 
สวนบางคนมองวา คงต่ำลงไปแตะ 
3% โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ 
อยางธนาคารแหงประเทศไทยเอง 
ก ็มองไปในท ิศทางเด ียวก ับศ ูนย  
พยากรณเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย การที่เศรษฐกิจไทย 
โตแบบผิดคาด นาจะมาจากสาเหตุ 
ของความเสี่ยงดังตอไปนี้

1
โลกควรจะฟ  นต ัวคร ึ ่ งป หล ัง 

ตั้งแตปลายไตรมาส 2 นาจะทำให 

การสงออกไทยฟนตัวไปในทิศทางบวก 

1-2% เพราะเศรษฐกิจไทยฟนตัวตาม 

ระวัง...
เศรษฐกิจโลก-ไทย กำลัง “เสี่ยง”

เศรษฐกิจโลก แตโลกกลับมีความเส่ียง 

จากความขัดแยงระหวาง รัสเซีย และ 

ยูเครน และโลกตะวันตก แมไมรุนแรง 

แตกอตัวเปนสงครามเย็น (Cold War) 

น่ันเปนความเส่ียงตอเน่ืองถึงสถานการณ 

ปจจุบัน ทำใหเศรษฐกิจรัสเซียถดถอย

2
ปญหากรีซที่ไมสามารถกูยืมเงิน

จากเจาหนี้ สงผลใหกรีซตองเขาสูการ 

ทำประชามติวา จะเขาสูกฎเกณฑการ 

ชำระหนี้ของประเทศเจาหนี้ ตามที่ 

ยูโรโซนตองการหรือไม แมวาประชามติ 

ออกมาวา ประชาชนไมยอมเขาสู 

กฎเกณฑการชำระหนี้ เพราะเกรงวา 

กรีซจะผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งสถานการณ 

ได คลี ่คลายลงเมื ่อกร ีซยอมรับการ 

ชำระหนี้ในที่สุด กวาจะคลายตัวก็กิน 

เวลาถึงตนเดือนกรกฎาคม นับเปน 

ความลาชา กวากรีซจะยอมรับได ต้ังแต 

ไตรมาส 2 ซึ่งมีผลใหตลาดหุนทั่วโลก 

ชะลอตัวลง 

3
สถานการณกระทบตลาดหุนจีน 

ต่ำลงกวา 30% ทำใหทั่วโลกกังวลวา 

“จะเก ิด เหต ุการณ ฟองสบ ู  แตก” 

เกรงวา เศรษฐกิจจีนจะมีผลตอโลก 

ในอนาคต

4
ขณะนี้ไทยยังไมฟนตัว เพราะ 

ความเส่ียงจากภัยแลง น้ำในเข่ือนแหง 

ที่สุดในรอบ 5 ป ทำใหชาวนาปลูก 

ขาวไมได กระทบการปลูกพืชผลทาง 

การเกษตร แมวา ภัยแลงจะคลี่คลาย 

จากภาวะฝน แตอาจทำใหเศรษฐกิจ 

ไทยโตต่ำกวา 3% แมวา การเมือง 

จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในตน

กันยายน และการเมืองโลกเต็มไปดวย 

ปญหา และความขัดแยง ระหวาง 

รัสเซีย ยูเครน และจีน ที่รออยู

5
มองวา โลกยังไมพรอมทั้งเรื่อง 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดูจาก 

ยูโรโซน พยายามหยุดสถานการณใน 

ฉ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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7
ขณะท่ีประเทศไทยก็กำลังพยายาม 

หยุดความเสี่ยง เรื่องภัยแลง การเมือง 

ที่มีเสถียรภาพในชวงไตรมาส 3-4 ถึง 

ปหนาเชื่อวา ประเทศไทยและโลกนา 

จะหยุดความเสี่ยงลงได แตจะทุกภาค 

สวนตองมีการติดตามความเคลื่อนไหว 

อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค 

ประชาชนควรเตรียมตัวไวอยางสม่ำเสมอ

8
เศรษฐก ิจโลกที ่ผ ันผวนอย าง 

ตอเนื่อง คาเงินบาทออน ใกล 35 

บาท ตอ ดอลลาร ความเสี่ยงของโลก 

อยูในความผันผวน ทุกฝายตองจับตามอง 

และเตรียมตัวรับสถานการณที่จะเกิด

ข้ึน แตอยางไรก็ตาม คิดวา “ความเส่ียง” 

จะเบาบางลง จากความรวมมือของ 

ทุกรัฐบาลท่ัวโลก ในการชวยหยุด “ความ 

เส่ียง” น้ี

“ความเสี่ยง” นี้ไมไดมีไวทุก 
คนกลัว และตื่นตูม แตตองการให 
ทุกคนมองโลกลวงหนา และเตรียมตัว 
พรอมเสมอ กับการรับสถานการณ 
อยางที่มันเปน

กรีซ โดยมีสหรัฐฯ สนับสนุนและเห็น 

วา ยูโรโซนควรชวยกรีซ แสดงใหเห็น 

วา โลกไมพรอมที่จะเกิดความเสี่ยง 

มากขึ้นไปกวานี้ จากปญหากรีซ และ 

ยูเครน

6
รัฐบาลญี่ปุ นพยายามหยุดความ 

เส่ียง โดยการลดดอกเบ้ียเงินฝากติดตอ 

กันถึง 4 ครั้ง ขณะที่สหรัฐฯใช 

มาตรการ QE การแกปญหาในกรีซ 

และสหรัฐฯ อาจจะขึ้นดอกเบี้ย โดย 

ไมใหกระทบเศรษฐกิจโลก แสดงให 

เห็นวา รัฐบาลทั่วโลกพยายามหยุด 

ภาวะความเสี่ยง
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ขอเสนอแนะแนวทางการเพิ ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกสไทยและแนวนโยบายตอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกำหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

โลจิสติกสของไทย ฉบับที่ 2 (ป พ.ศ. 2556 - 2560) เพื่อ “การอำนวยความสะดวกทางการคาและการจัดการโซอุปทานเพื่อ 

ความสามารถในการแขงขัน” โดยไดพิจารณาดัชนีชี้วัด 4 ดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบ ผูใหบริการดาน 

โลจิสติกส และผูใชบริการระบบโลจิสติกส รายละเอียดดังภาพตอไปนี้

รูปแสดงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (ป พ.ศ. 2556 - 2560)

ข

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (ตอนที่ 3)  

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู
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เพื ่อสงเสริมใหมีผู ใหบริการทางดาน 

โลจิสติกสที่มีคุณภาพมากขึ้น และ 

สามารถแขงขันได ดังรายละเอียด 

ตอไปนี้

(1) การเขาใจความตองการของ 
ลูกคาและสามารถตอบสนองไดอยาง 
ถูกตอง รวดเร็ว ในราคาที่แขงขันได  
โดยจากม ุมมองของล ูกค  าพบว  า 

ระดับบริการที ่ไดรับจากผู ใหบริการ 

นอยที ่สุดและดานที ่ผู ใหบริการไทย 

ควรปรับปรุงแกไข คือ ดานรูปลักษณ 

ทางกายภาพ และการตอบสนองตอ 

ลูกคาหรือผูใชบริการ ซึ่งแสดงใหเห็น 

วา ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏแก 

สายตาของผูใชบริการ ไดแก ส่ิงอำนวย 

ความสะดวกตาง ๆ  เครื่องมือ อุปกรณ 

และบุคลากรยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

ตอความคาดหวังของลูกคา เชนเดียว 

กับดานการตอบสนองตอลูกคาที่ผู ให 

บริการไทยยังไมสามารถใหบริการตามท่ี 

ลูกคาคาดหวังไวได เชน กระบวนการ 

สั่งซื้อสินคา บริการที่งายและรวดเร็ว 

ความรวดเร็วในดานเอกสารและการ 

ตอบสนองตอคำรองเรียนของลูกคา 

เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานระบบ 

บริหารขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญใน 

กิจกรรมของโลจิสติกส ดังนั้น ผูให 

บริการควรพัฒนาและประยุกตใชระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศดานโซอุปทาน 

และโลจิสติกสตาง ๆ เชน ระบบ ERP, 

CRM, TMS หรือระบบ Barcode 

เปนตน ภายในองคกร เนื่องจากชวย 

ใหกิจกรรมโลจิสติกสมีความคลองตัว 

มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูสงมอบ 

และลูกคา รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ 

วางแผนการใชทรัพยากรในโซอุปทาน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

(2) การเนนลูกคากลุ มตลาดที ่ 
ชัดเจนและสรางความเช่ียวชาญในการ 
ใหบริการรายสาขา โดยผูประกอบการ 

ตางชาติในประเทศไทยเปนผูประกอบการ 

ที่มีชื่อเสียงและประสบการณในการให 

บริการมาเปนระยะเวลานาน จึงมีระบบ 

การบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังมีเครือขาย 

หรือขอบเขตการใหบริการกวางขวาง 

ทั่วโลก  และสามารถตอบสนองความ 

ตองการของลูกคาไดหลากหลายรูปแบบ 

เชน Excel, Nippon Express, NYK 

Logistics, Danzas-DHL, UPS, Schenker 

เปนตน ขณะที่ผูประกอบการไทย 

สวนใหญใหบริการดานโลจิสติกสใน 

กลุมที่เปนการขนสงเทานั้น จึงมีความ 

เขาใจในขอบเขตการใหบริการโลจิสติกส 

อยางจำก ัดและมีเพ ียงส วนนอยที ่ 

สามารถพัฒนาตนเองใหสามารถใหบริการ 

อยางครบวงจรได จึงเปนขอจำกัดของ 

ผู ประกอบการไทยในการใหบริการ 

ลูกคาไดเพียงบางกลุมหรือบริการบาง 

ประเภทเทานั้น ซึ่งผูประกอบการไทย 

จะตองสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

(Competitive Advantage) โดยการ 

ใชกลยุทธการมุงเนนกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ด วยการให บร ิการเพ ื ่อตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะกลุม (Focus or 

Niche) ท่ีมีความเขาใจในความตองการ 

ของลูกคาและจะตองมีความเชี่ยวชาญ 

ในการใหบริการนั้น ๆ อยางแทจริง

(3) การสรางวัฒนธรรมองคกร 
สูความเปนเลิศ (Excellence) โดย 

ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะถนนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ 

ยังมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปอน 

เขาสูอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดมากขึ้น 

แตยังมีขอจำกัดบางประการท่ีผูเก่ียวของ 

ดานโลจิสติกสของไทยอาจตองตระหนัก 

คือ การที่หนวยงานที่เกี่ยวของยังมี 

การตีความเพื ่อบังคับใชกฎหมายที ่ 

แตกตางกัน เชน การขนสงสินคาจาก 

ประเทศหนึ ่งผานประเทศไทยไปยัง 

ประเทศท่ีสาม หนวยงานหน่ึงตีความวา 

ไมตองชำระภาษ ี แตอีกหนวยงานหนึ่ง 

ตีความวาเปนการนำเขา - สงออก ตอง 

ชำระภาษี กลายเปนสินคาทัณฑบนตอง 

มีการเสียคาใชจายเพิ่มและสงสินคา 

ไมทันกำหนดเวลา เปนตน ซ่ึงหนวยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง 

คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ และกระทรวง 

พาณิชย ไดปรับเปล่ียนมาใหความสำคัญ 

และจัดทำแผนยุทธศาสตรโลจิสติกส 

ของแตละหนวยงาน เพื่อตอบสนอง 

ภาคธุรกิจผู ใหบริการโลจิสติกสที ่ม ี 

จำนวนการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน 

ผูประกอบการท่ัวไปเล็งเห็นความสำคัญ 

ของโลจิสติกสมากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้ 

ปจจุบันภาครัฐหลายหนวยงานกำลัง 

ดำเนินการปรับปรุงขอจำกัดและแกไข 

ปญหาที่เปนอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ดังกลาว ดังนั้น สำหรับการศึกษานี้ 

จะนำเสนอแนวทางการเพิ่มขีดความ 

สามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส 

และโซอ ุปทานที ่เร ิ ่มตนจากภายใน 

องคกรของผู ประกอบการโลจิสติกส 
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ผูบริหารตองเปนผูนำ/ตัวแบบในการ 
ทำงาน มีกระบวนการสรางวัฒนธรรม 

องคกรโดยการปลูกฝงค านิยมและ 

หลักปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกระทั่งเปน 

วัฒนธรรมอันพึงปรารถนาที่สะทอนให 

เห็นผลจากการดำเนินงานขององคกรที ่

บรรลุวัตถุประสงคและผลลัพธทางธุรกิจ 

ในทุกมิต ิ ความสำเร็จของกระบวนการ 

นี้เปนรากฐานที่ฝงลึกอยูในตัวบุคลากร 

ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและเปนปจจัย 

สร างความสำเร ็จต อไปในอนาคต 

องคกรทุกแหงยอมมีวัฒนธรรมอยูใน 

องคกร แตองคกรที่จะประสบความ 

สำเร็จตองมีว ัฒนธรรมซึ ่งสนับสนุน 

ตอเปาประสงคขององคกรเทานั้น จึง 

จะกาวสูความเปนเลิศในการบริหารงาน 

การสรางวัฒนธรรมองคกรเปรียบเทียบ 

ไดกับการวางรากฐานของการพัฒนา 

องคกรใหบรรลุวัตถุประสงคในระยะ 

ยาวและดำรงอยูไดอยางยั่งยืน

(4) การมีมาตรฐานการปฏิบัติ 
งานดานโลจิสติกส (SOP) ที่ชัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน ผูประกอบการ 

โลจิสติกสไทยควรมีการจัดทำ “คูมือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส 

(Logistics SOP)” เพื่อเปนเอกสาร 

แนะนำวิธ ีการปฏิบ ัต ิงานที ่ทำเปน 

ประจำ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานอยาง 

ถูกตอง โดย SOP ตองระบุวิธีการ 

ปฏิบัติงานใหเปนขั ้นเปนตอนอยาง 

ละเอียด เพื่อสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน 

นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 

อยางนาเชื ่อถือและมีความสม่ำเสมอ 

ไมว าจะเปนการปฏิบัติงานโดยผู ใด 

โดยวัตถุประสงคของ SOP สำหรับ 

การปฏิบัติงานตาง ๆ นอกจากจะเปน 

การปฏิบัติงานตามนโยบายแลว ยังมี 

วัตถุประสงคหลักเพื่อ 1) ลดการ 

ปฏิบัติงานผิดพลาด เนื่องจากการที่มี 

SOP กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 

เปนลายลักษณอักษรที ่ผู ปฏิบัติงาน 

ทุกคนตองปฏิบัติตาม จะทำใหแนใจได 

วาผูปฏิบัติงานทุกคนใชวิธีเดียวกันหมด 

และ 2) ใชเปนเอกสารประกอบการ 

ฝกอบรมและเปนแนวทางปฏิบัติงาน 

สำหรับบุคลากรที ่เขามาทำงานใหม 

และยังใชในการประเมินการปฏิบัติงาน 

เชนเดียวกัน

(5) การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 

เนื่องจากที่ผานมาพบวา การรวบกลุม 

ยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร เนื่องจาก 

การรวมกลุมในปจจุบันเปนการรวมกลุม 

จากฐานของสมาคมการคา ซ่ึงมีสมาชิก 

เปนผูประกอบการที่รูจักสนิทสนมกันด ี

และสวนใหญมีฐานการปฏิบัติการที่มี 

พื้นที่ใหบริการใกลเคียงกัน จึงเปน 

เสมือนคูแขงขันกันโดยเฉพาะในกรณี 

ที ่จำเป นต องดำเน ินธ ุรก ิจร วมก ัน 

ทำใหความสัมพันธสวนใหญไมราบรื่น 

เพราะมีแนวโนมที ่จะแขงขันกันเอง 

ทางธุรกิจ ดังนั้น การรวมตัวกันเปน 

พันธมิตรทางธุรกิจเปนทางออกสำหรับ 

ผู ประกอบการขนสงไทยที ่จะทำให 

รอดพนจากแรงผลักดันรอบดาน โดย 

สรางความแข็งแกรงในการบริการจาก 

การรวมกลุม (คลัสเตอร) ตามธรรมชาติ 

ของผูประกอบการ สรางประสิทธิภาพ 

สูงสุดจากทรัพยากรที ่ม ีโดยไมต อง 

ลงทุนเพ่ิม สามารถลดตนทุนในการจัดหา 

สรางอำนาจการตอรองและโอกาสใน 

การทำธุรกิจ ตอบสนองความตองการ 

ของลูกคา ทำใหอยูรอดจากการแขงขัน 

ไดอยางยั่งยืน
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สินคาไดเลย ในกรณีที่มีขอสงสัยจะ 
ทำการสุมตรวจสินคา (Post Review) 
หรือตรวจสอบเอกสาร (Post Audit)4  
ในขั้นตอนตอไป  

นอกจากนี ้ อาเซียนไดดำเนินการ 
ปฏิร ูปกฎว าด วยถ ิ ่นกำเน ิดส ินค า 
อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอการ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของโลก 
โดยมีวัตถุประสงคเพื ่ออำนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมากข้ึน โดยอาเซียน 
ไดนำเกณฑการไดถิ่นกำเนิดสินคาอื่นๆ 
มาใชเปนทางเลือกแทนการใชเกณฑ 
เดิมเพียงอยางเดียว ซึ่งเกณฑเดิม คือ 
เกณฑการใชสัดสวนมูลคาเพิ่มภายใน
ภูมิภาค (Regional Value Content : 
RVC)5  หรือมูลคาเพิ่มของการผลิตที่ 
เกิดขึ้นในอาเซียน รอยละ 40 แตใน 
ปจจุบันอาเซียนมีหลักเกณฑในการ 
ตัดสิน หรือ พิสูจนวาสินคามีสัญชาติ 
หรือ ถิ่นกำเนิดในประเทศใด ดวย 
เกณฑ 3 ขอ ซึ่งตองพิสูจนไดวา 
สินคาดังกลาวมีสัญชาติในประเทศ 
อาเซียน ตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

(1) กฎการใช ว ัตถ ุด ิบภายใน 
ประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained 
: WO) หมายถึง สินคาสำเร็จรูปที่มี 
การใชวัตถุดิบและมีกระบวนการผลิต
ภายในประเทศทั้งหมด ไมมีการนำเขา 
จากนอกอาณา เขตของประ เทศ 
สำหรับสินคาเกษตรจะตองเปนสินคา
ที่ปลูก เก็บเกี่ยว หรือสกัด ภายใน 
อาณาเขตของประเทศ 

(2) กฎการแปรสภาพอยางเพียงพอ 
(Substantial Transformation : 

ST) เปนการพิจารณาวาสินคาถูกแปรสภาพ 
ไปอยางเพียงพอแลวหรือไม ซ่ึงสามารถ 
ดูไดจาก

(2.1) สินคามีการเปลี่ยนพิกัดทาง 
ศุลกากร ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ แตที่ 
พบเห็นไดบอยมี 3 ระดับ ไดแก

- การเปลี่ยนตอน (Change of 
Tariff Chapter: CC) เชน ขาว 
(ตอนที่ 10 ธัญพืช) เปลี่ยนเปน แปง 
(ตอนท่ี 11 ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม 
โมสีเมล็ดธัญพืช)

- การเปลี่ยนประเภท (Change 
of Tariff Heading: CTH) เชน 
ขาวสาลี (พิกัด 1001) เปลี่ยนประเภท 
เปน ขาวโอต (พิกัด 1004)

- การเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย 
(Change of Tariff Subheading: 
CTSH) เชน ขาวเปลือก (พิกัด 
1006.10) เปลี่ยนเปนขาวที่สีบางแลว 
หรือสีท้ังหมด จะขัดหรือไมก็ตาม (พิกัด 
1006.30)

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนพิกัด 
อีก 2 ระดับ ไดแก การเปลี่ยน 
ประเภทพิกัดที่แยกออกมา (Change 
of Tariff Split Heading: CTHS) 
และการเปลี ่ยนประเภทพิกัดยอยที ่ 
แยกออกมา (Change of Tariff Split 
Subheading: CTSHS) แตไมพบเห็น 
บอยนัก

(2.2) สินคาไดผานกระบวนการ 
ผลิตที่ถือไดวาเปนกระบวนการที่สำคัญ 
ซ ึ ่ งหากกระบวนการผล ิตท ี ่สำค ัญ 
เกิดขึ้นในประเทศใด ประเทศนั้นจะ 
ถือเปนแหลงกำเนิดของสินคาทันที 

ภายใตแผน AEC Blue-
print ที่ไดรวมขอตกลง 
ของอาเซียนที ่เกี ่ยวของ 

ดานการคา การลงทุน การเคล่ือนยาย 
แรงงาน รวมทั้งความรวมมือดานตางๆ 
นั้น ยอมมีผลตออนาคตของขาวไทยใน 
ตลาดอาเซียน ทั้งดานการสงออกและ 
การแขงขันในการผลิตอยางหลีกเลี่ยง 
ไมได ขอตกลงอาเซียนที่เกี่ยวของ 
โดยตรงกับขาวไทย คือ ขอตกลง 
การคาสินคาอาเซียน (ASEAN Trade 
in Goods Agreement หรือ ATIGA) 
ที่ไดกลาวถึงการเปดเสรีการคาสินคา 
ทั้งการปรับลดอัตราภาษีนำเขา การ 
ยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษี กฎวาดวย 
แหลงกำเนิดสินคา พิธีการศุลกากร 
มาตรการสุขอนามัย เปนตน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา 
มาตรการสุขอนามัย และการปรับ 
ลดอัตราภาษีนำเขานั้น ผูสงออกและ 
ผู ผล ิตขาวควรใหความสนใจศึกษา 
รายละเอียดและติดตามขอมูลอยาง 
ใกลชิด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญ 
ไดดังตอไปนี้

1) แหลงกำเนิดสินคา
ภายใตความตกลง ATIGA ได 

กำหนดใหการนำเขาขาว ตองมีหนังสือ 
รับรองแหลงกำเนิดสินคา (Certificate 
of Origin : CO)1  เพื่อปองกันการ 
สวมสิทธิ2  ซ่ึงการตรวจปลอยสินคาของ 
กรมศุลกากรไมไดมีการใชระบบเอกสาร 
(Paperless) แตจะใชระบบอิเล็กทรอนิกส3

ตรวจสอบกับหนังสือรับรองแหลงกำเนิด 
สินคา ถาถูกตองตรงกันก็สามารถปลอย 

ภ

ประเด็นที่ข้าวไทยต้องให้ความสำคัญ
ภายใต้ความตกลง ATIGA
â´Â
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

25

Driving towards ASEAN+



ทั้งนี้ สัดสวนการนำเขาวัตถุดิบจาก 
ตางประเทศจะไมมีผลตอแหลงกำเนิด 
สินคา 

(3) กฎสัดสวนการใชวัตถุดิบภายใน 
ประเทศ (Regional Value Content 
: RVC) อาเซียนไดกำหนดสัดสวนการ 
ใชว ัตถุด ิบภายในประเทศผู ผลิตไม 
นอยกวารอยละ 40 ของสินคาสำเร็จรูป 
ที่สงออก โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้

(3.1) สูตรทางตรง

(3.2) สูตรทางออม

นอกจากนี้ อาเซียนยังพัฒนา 
ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินคาดวย 
ตนเอง (Self - Certification)6 ซึ่ง 
ระบบดังกลาวจะอนุญาตใหผูประกอบ 
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที ่จดทะเบียน 
(Certified Economic Operator) 
เชน ผูสงออก ผูทำการคา และผูผลิต 
ที ่ม ีค ุณสมบัต ิตามเกณฑท ี ่กำหนด 
สามารถรับรองแหลงกำเนิดสินคาได
ดวยตนเอง แทนการยื่นใบรับรอง 
แหลงกำเนิดสินคาที่ออกโดยหนวยงาน 
ภาครัฐ 

ทั้งนี้ การรับรองถิ่นกำเนิดสินคา 
ดวยตนเอง จะเปดโอกาสใหผูสงออก 
ที่ไดรับอนุญาต สามารถแสดงแหลง 
กำเนิดสินคาที ่สงออกไดดวยตนเอง 
บนบัญชีราคาสินคา (Invoice)7 ซึ่งจะ 
สงผลใหการสงออกสินคาที ่ตองการ 
ใชสิทธิ สามารถดำเนินการไดรวดเร็ว 
ขึ้น ผลิตเสร็จเมื่อใดก็สามารถออก 
Invoice เพื่อการสงออกไดเลย โดย 
ไมตองรอเวลาเพื่อไปขอหนังสือรับรอง 

ถิ่นกำเนิดสินคาจากภาครัฐ ดังนั้น จึง 
เปนการลดคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น 
ในขั ้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ ่น 
กำเนิดสินคาได และในสวนของภาค 
รัฐ ก็สามารถลดภาระทางดานเอกสาร 
ที ่ภาคร ัฐต องเส ียงบประมาณเป น 
จำนวนมากกับเอกสารตางๆ ที่ตองมี 
การจัดทำ เพื่อรองรับการออกหนังสือ 
รับรองถิ่นกำเนิดสินคาได

2) มาตรการสุขอนามัยและ 
สุขอนามัยพืช

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย 
พืช (Sanitary and Phytosanitary 
Measures) มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 
ตอการสงออกสินคาเกษตรของไทย 
โดยมาตรการนี้ไดถูกบรรจุอยูในความ 
ตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS)8 
ซึ่งกำหนดใหประเทศภาคีสมาชิก มี 
สิทธิในการกำหนดมาตรการสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชได เพื่อเปนหลัก 
ประกันวาสินคาหรืออาหารของตนมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้ง 
สรางความมั่นใจวาจะไมมีการระบาด
ของเชื้อโรคในประเทศของตนได โดย 
มาตรการที่กำหนด จะตองมีขอมูลทาง 

วิทยาศาสตรมาสนับสนุน และตองใช 
เทาที่จำเปน เพื่อคุมครองสุขอนามัย 
ของมนุษย สัตว หรือพืชเทานั้น และ 
การใชมาตรการดังกลาวจะตองไมเปน 
การเลือกปฏิบัติ จะตองใชอยางเทาเทียม 
กันระหวางสินคาที่ผลิตภายในประเทศ 
และสินคาที่มาจากประเทศอื่น 

ดังนั้น ผูประกอบการขาวไทย 
ตองตระหนักและใหความสำคัญใน 
เรื่องนี้อยางเขมงวด ตั้งแตขั้นตอนการ 
ปลูก เพราะนับวาเปนตนทางของการ 

ผลิตใหขาวไทยไดมาตรฐาน โดยการ 
สร างข าวไทยให ได ตามมาตรฐาน 
สุขอนามัยอาเซียน ควรดำเนินการ ดังน้ี

(1) บูรณาการการผลิตขาวไทย 
ใหไดมาตรฐาน GAP

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับ 
พืช (Good Agriculture Practices: 
GAP)9 สำหรับขาวนั้น เปนมาตรการ 
ที่ภาครัฐ โดยกรมการขาว กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กำหนดเปนหลัก 
ปฏิบัติใหแกเกษตรกร (ชาวนา) ตาม 
นโยบายคุณภาพขาว ที่ตองการให 
ชาวนาไทยสามารถผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานเปนที ่พึงพอใจของ 
คูคาและผูบริโภค โดยหลักปฏิบัติเพื่อ 
ใหไดมาตรฐาน GAP ตามนโยบายของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดวยกัน 

ข้อตกลง ATIGA ยังได้กำหนดให้ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องขจัดมาตรการ 
ที่มิใช่ภาษี หรือ NTB แบ่งออกเป็นสามระยะ 
ซึ่งจะต้องสิ้นสุดในปี 2558 เช่นกัน 
ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้าวไทย 
ที่สามารถส่งข้าวไปขายได้มากขึ้น โดยปราศจาก 
กีดกันจาก NTB เพราะสองประเทศอาเซียน 
ที่มีการใช้ NTB มากที่สุดคือ 
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ตนทุน
วัตถุดิบ X 100+

คาใชจาย
ในการผลิต
ทั้งหมด 

ราคา FOB

ราคา FOB

ราคา
FOB

วัสดุที่ไมได
ถิ่นกำเนิด 

X 100-
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8 ขอ ดังตารางที่ 1
การบูรณาการการปลูกขาวไทย 

ใหไดมาตรฐาน GAP ตามที่กรมการ 
ขาวกำหนด ยอมเปนแนวทางที่ดีแก 
เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับแผนการ 
ดำเนินงานอาเซียน ที่ตองการใหสินคา 
เกษตรในอาเซียนไดมาตรฐาน GAP 
ภายในป 2555 ดังนั้น หากการผลิต 
ของไทยสามารถผลิตขาวไดตามมาตรฐาน 
GAP การสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน 
ยอมเปนไปไดอยางไร อ ุปสรรคทาง 
การคา อีกทั้ง ยังเปนประโยชนในการ 
สงออกสูตลาดโลกอีกดวย ไมเพียง 
เทานั้น การเปนผูริเริ่มที่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐาน GAP ไดกอนประเทศ 
อื่นๆ ในอาเซียน สามารถสงผลใหไทย 
เปนผูนำ และเปนผูมีสวนกำหนดมาตรฐาน 
GAP ในอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิก 
ตองปฏิบัติตาม เสมือนเปนการสราง 
อำนาจตอรองทางการคาดานการผลิต 
ไดในอนาคตอีกดวย

(2) วิเคราะหสารตกคาง เพื่อ 
ขาวไทยปลอดสารพิษ

สารพิษ สารตกคางตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในขาว สามารถเกิดขึ้นไดตั้งแตขั้นตอน 
การเพาะปลูก ดังนั้น เพื่อใหขาวไทย 
ไดมาตรฐานปราศจากสารตกคาง จึง 
ควรไดรับการวิเคราะหสารตกคางสูงสุด 
ที่มีไดในสินคาเกษตร (Maximum 
Residue Limits: MRLs) โดยศึกษา 
วามีสารชนิดใดบาง และวิเคราะหสารพิษ 
แตละชนิดวามีโอกาสเกิดข้ึนจากข้ันตอน 
ใดในการเพาะปลูก จากดิน น้ำ ปุย 
หรือสารเคมีที่เกษตรใชเพื่อกำจัดโรค 
และแมลงศัตรูพืช เพื่อหาแนวทางการ 
แกไขใหผลผลิตขาวปลอดสารตกคาง 
ดังกลาว หรือสามารถลดปริมาณสาร 
ตกคางดังกลาวใหอยูในระดับที่อาเซียน 
กำหนดได 

ทั้งนี้ ประเทศไทยไดกำหนดคา 
มาตรฐานสารพิษตกคางในพืชผลเกษตร 

โดยความรวมมือจากหลายหนวยงาน 
เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 
และอาหารแหงชาต ิ(มกอช) และสำนัก 
วิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร เพื่อกำหนดคา 
สารตกคางส ูงส ุดที ่สามารถมีได ใน 
สินคาเกษตร (Maximum Residue 
Limits: MRLs) ของประเทศไทย เพื่อ 
ใหเปนไปตามขอตกลงของอาเซียนใน 
ความมือรวมมือดานอาหาร เกษตร 
และปาไม ที่ไดกำหนดสารที่สามารถ 
ตกคางในสินคาเกษตรไดทั้งหมด 61 
ตัว สำหรับผลผลิตทางการเกษตร 
จำนวน 775 รายการ11 สำหรับสินคา 
ขาว อาเซียนกำหนดใหมีสารตกคาง 
จากยาฆาแมลงปนเปอนในไดในปริมาณ 
0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และสาร 
ตกคางจากยาที่ใชผสมเพื่อกำจัดเชื้อรา 
ในนาขาวในปริมาณ 2 มิลลิกรัมตอ 
กิโลกรัม

(3) ตั้งองคกรวิเคราะหสารตกคาง 
ในสินคาเกษตร12 สำหรับการสงออก 
สูตลาดอาเซียน

ตามขอกำหนดของอาเซียนในการ 
กำหนดคาสารตกคางสูงสุดในสินคา 
เกษตร (MRLs) การวิเคราะหสารตกคาง 
เพื่อใหสินคาขาว มีความปลอดภัย 
ปราศจากสารตกคางและปลอดสารพิษ 
ประเทศไทยจึงควรมีองคกรรองรับเพื่อ 
ทำหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหสาร 
ตกคางที่สามารถจะเกิดขึ้นในขั้นตอน 
การปลูกขาวได แตเน่ืองจากการวิเคราะห 
สารตกคางดังกลาว เปนการดำเนินงาน 
ที่มีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร ตองมี 
เครื่องมือเฉพาะ และมีคาใชจายที่สูง 
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรใหงบประมาณ 
สนับสนุนดานเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 
ที ่สามารถวิเคราะหสารตกคางทาง 
การเกษตรไดอยางแมนยำที่สุด และ 
องคกรที่จัดตั้งขึ ้นควรมีหนาที่ในการ 
วิเคราะหสารตกคางสำหรับสินคาเกษตร 

ทุกประเภทที่มีการสงออกสูอาเซียน
นอกจากนี้ ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

ท้ังภาครัฐ เอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ตางๆ รวมถึงเกษตรกรจำเปนตอง 
เรียนรู และมีความเขาใจถึงมาตรการ 
เหลานี้อยางถองแท ซึ่งเปนหนาที่ของ 
ภาครัฐ ที่ควรสงเสริมดูแล และให 
ความรู แกหนวยงานและบุคคลตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะผูผลิตขนาดกลาง 
ใหมีความรอบรู และทันตอขาวสาร 
อยูเสมอ ตลอดจนสรางความเขาใจตอ 
กฎเกณฑ มาตรการเหลานั้นวามีที่มา 
อยางไร เพราะเหตุใดจึงตองปฏิบัติตาม 

สำหรับหนวยงานภาครัฐก็ควร 
กำกับดูแลกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ 
ในทุกขั้นตอน และหมั่นตรวจสอบ 
กฎเกณฑตางๆ ของประเทศคูคากับ 
ไทยวามีการเปลี ่ยนแปลงไปหรือไม 
อยางไร เปนไปตามที่ WTO กำหนด 
หรือไม เปนมาตรการที่เลือกปฏิบัติ 
หรือไม เพื่อใหแนใจวาไทยสามารถ 
ดำเนินการตอสูในเวทีการคาไดอยาง 
สงาผาเผย  สวนภาคเอกชนควรให 
ความรวมมือกับภาครัฐในการใหขอมูล 
ของประเทศคู ค าในเร ื ่องมาตรการ 
สุขอนามัยตางๆ รวมทั้งตองติดตาม 
ขาวสารเพื ่อพัฒนาศักยภาพของตน 
อยูเสมอ ทั้งดานการใชวัตถุดิบ  การ 
ผลิต การใชสวนผสมใหเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐานตาง ๆ กำหนด เพื่อ 
ใหสามารถปรับตัวทันกับมาตรการ 
สุขอนามัยฯ ที่อาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน 
อนาคตได ซ่ึงหากไทยสามารถใชมาตรการ 
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไดอยาง 
มีประสิทธิภาพแลว จะเปนการเพิ่ม 
ความเช่ือม่ันในสายตาของนานาประเทศ 
ใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินคา 
ขาวท่ีมาจากประเทศไทย และในอนาคต 
คงไมมีประเทศใดปฏิเสธการนำเขา 
สินคาขาวจากไทยอีกตอไป 

3) การปรับลดอัตราภาษีขาว
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การปรับลดอัตราภาษีขาว จะ 
สงผลใหผูขายขาวในอาเซียนสามารถ
ตั้งราคาขายขาวไดถูกลง และเพื่อ 
แยงชิงสวนแบงทางการตลาด ผูขาย 
ขาวจะตัดราคาขายขาวเพื่อแขงกันเอง 
ในราคาที่ถูกกวา ทำใหตลาดขาวเริ่ม 
เปนของผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจาก 
ผูบริโภคมีโอกาสเลือกนำเขาขาวจาก 
หลายแหง และมีอำนาจในการเจรจา 
ตอรองมากขึ้น ทั้งในเรื่องราคาและ 
เงื่อนไขการเจรจาคาขาย 

ทั้งนี้ ในการปรับลดอัตราภาษี 
นำเขานั้น ไดกำหนดใหทุกประเทศ 
สมาชิกตองปรับลดอัตราภาษีนำเขา 
สินคาเหลือศูนยในสิ้นป 2558 หากดู 
โดยรวมนาจะเปนประโยชนตอการ 
สงออกของขาวไทย เพราะภาษีนำเขา 
เปนศูนยยอมทำใหราคาขาวไทยใน 
ตลาดนำเขาของประเทศอาเซียนถูกลง 
ผูบริโภคนาจะซื้อขาวไทยเพิ่มขึ้น แต 
อยาลืมวา การปรับภาษีนำเขานั้นเปน 
ผลดีกับประเทศสงออกขาวอื่นๆ ดวย 
ทั้งขาวจากเวียดนาม กัมพูชา และ 
เมียนมารก็ไดรับอานิสงคไปดวย เม่ือเปน 
เชนนี้การแขงขันของขาวจากประเทศ 
ผูผลิตยอมรุนแรงขึ้น นั้นหมายความ 
วาขาวของใครที ่สามารถทำขายใน 
ราคาที ่ต่ำกวายอมไดประโยชนตาม 
ไปดวย อยางไรก็ตาม สวนที่นาคิด 
มากกวาการปรับลดอัตราภาษีคือ การ 
กำหนดใหสินคาขาวเปนสินคาออนไหว 
สูง (Highly Sensitive List) ของ 
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 
ฟลิปปนส หมายความแมส้ินสุดป 2558 
ตามอัตราภาษีนำเขาขาวของประเทศ 
เหลานี้ก็ไมเปนศูนย อินโดนีเซียกำหนด 
อัตราภาษีที่รอยละ 30 มาเลเซียและ 
ฟลิปปนสกำหนดรอยละ 40 

สำหรับการสงออกขาวของไทย 
ก็ไดรับผลกระทบจากการปรับลดภาษ ี
เชนกัน เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษ ี

ทำใหตลาดสงออกขาวไทยตองแขงขัน 
กับประเทศเพ่ือนบาน เพราะมีขาวเปลือก 
ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบานเขามา 
จำหนายในประเทศไทย สงผลใหราคา 
ขาวในประเทศไทยตกต่ำ และมีผูบริโภค 
บางสวนหันมาบริโภคขาวจากตางประเทศ 
เพราะราคาถูกกวา รวมทั้งยังมีปญหา 
การปลอมปนขาวหอมมะลิ ทำใหขาด 
ความเชื่อถือจากผูซื้อ ซึ่งในที่สุดสงผล 
กระทบตอช่ือเสียงและมูลคาการสงออก 
ของประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการ 
ไทยควรจะหันมาใหความสำคัญกับการ 
พัฒนาคุณภาพของสินคา โดยเฉพาะ 
มาตรการดานสุขอนามัยซึ ่งเปนสิ ่งที ่ 
ประเทศคูเจรจามีแนวโนมจะนำมาใช 
มากขึ้นหลังการยกเลิกภาษีไปแลว

นอกจากนี้ในขอตกลง ATIGA ยัง 
ไดกำหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตองขจัดมาตรการที่มิใชภาษี หรือ 
NTB แบงออกเปนสามระยะซึ่งจะตอง 
สิ้นสุดในป 2558 เชนกัน ซึ่งถือไดวา 
จะเปนประโยชนตอขาวไทยที่สามารถ 
สงขาวไปขายไดมากขึ้น โดยปราศจาก 
กีดกันจาก NTB เพราะสองประเทศ 
อาเซียนที่มีการใช NTB มากที่สุดคือ 
ประเทศอ ินโดน ี เซ ียและมาเลเซ ีย  
สำหรับการเปดเสรีการลงทุนอาเซียน 
อาจจะเปนทั้งผลดีและผลเสียสำหรับ 
ขาวไทยก็ได ทั้งนี้เพราะวา การเปด 
เสรีการลงทุนในอาเซียนไดอยางอิสระ 
ยอมสงผลทำใหนักลงทุนในอาเซียน 
เขาไปลงทุนทำธุรกิจที ่เกี ่ยวของกับ 
ขาวในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต 
เชน เมียนมาร กัมพูชาและเวียดนาม 
เพิ่มขึ้น ยอมจะกลายเปนคูแขงของขาว 
ไทยในตลาดอาเซียน แตในขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยสามารถใชประโยชนกับ 
ขอตกลงน้ีรวมลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ขาวไทยในสูงขึ้น ยอมจะเปนโอกาส 
ที่เปดกวางของขาวไทย 

แมว าข อตกลงที ่ เก ี ่ยวของกับ 

ขาวไทยภายใน AEC จะดูเสมือนวา 
เปดกวางใหเราสามารถเขาไปขายได 
เพิ่มขึ้นก็ตาม แตในหลายๆ ขอตกลงก็ 
สะทอนใหเห็นวาถาขาวไทยไมปรับตัว 
หรือพรอมที่จะแขงขัน ขอตกลงที่เปด 
กวาง ขาวไทยอาจจะไมไดประโยชน 
ก็ได ในทางกลับกันอาจจะเปนผลเสีย 
ตอขาวไทยในอนาคต ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญ 
สำหรับการแขงขันของขาวไทยในตลาด 
อาเซียนก็คือ “การเขาใจและรูเทาทัน 
กติกาของอาเซียน”

ข้อมูลอ้างอิง
1 หนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินค้า (Certificate 

of Origin : CO) คือเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน 
ท่ีมีอำนาจตามท่ีระบุไว้ในแต่ละความตกลงของ 
ประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต)เพื่อเป็น 
หลักฐานยืนยันการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ 
ส่งมาจากประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) 
ซ่ึงจะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิกภาคีผู ้ 
นำเข้าผู ้นำเข้าควรตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินค้าตามเง่ือนไข 
ท่ีแตกต่างกันไปตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรี 
แต่ละฉบับก่อนนำมาแสดงต่อกรมศุลกากร

2 การสวมสิทธิ ให้หมายถึงการครอบครอง 
สิทธิ การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการรับ 
โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลัก 
ประกันเงินกู ้ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทาง 
ปัญญาที่เกี ่ยวข้องอย่างไรก็ตามมีข่าวตาม 
สื่อต่างๆ ว่ายังมีการสวมสิทธ์เพื่อนำข้าวเข้า 
มาขายในโครงการรับจำนำ

3 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Information Systems) เป็นระบบสารสนเทศ 
ท่ีใช้งานภายในองค์กร ซ่ึงเป็นระบบท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล และนำ 
ข้อมูลมาจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับใช้งาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ 
ทั้งพนักงาน และองค์กร

4 การสุ่มตรวจสินค้า (Post Review) 
หรือ ตรวจสอบเอกสาร (Post  Audit) คือการ 
ตรวจสอบผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงว่าจะ 
มีการสำแดงราคาไม่ครบถ้วน หรือสำแดงพิกัด 
ไม่ถูกต้อง หรืออื่นๆ  ที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร 
ว่าต้องมีการตรวจสอบ โดยผู้ประกอบการต้อง 
จัดเตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ ซึ่ง 
ผู้ประกอบการต้องเก็บเอกสารอย่างน้อย 5 ปี

5 การใช้สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมภายในภูมิภาค 
(Regional Value Content : RVC) หรือ 
มูลค่าเพิ่มของการผลิตที่เกิดขึ้นในอาเซียน 
เป็นการกำหนดอัตราส่วนต่ำสุดของวัตถุดิบ 
ภายในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการผลิตที่ถือว่า 
ประเทศนั้นเป็นแหล่งกำเนิด เช่น อาเซียน 
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กำหนดสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศผู้ผลิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสินค้าสำเร็จรูปที่ 
ส่งออก

6 การรับรองถ่ินกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(Self - Certification) คือ การที่ผู้ผลิตหรือ 
ผู ้ส ่งออกสินค้าเป็นผู ้ให้การรับรองเองว่า 
สินค้านั้นได้ถิ่นกำเนิดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 
ความตกลง

7 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เป็น 
เอกสารที่ระบุถึงชนิดของสินค้า ราคาซื้อขาย 
ปริมาณ น้ำหนัก และรายละเอียดอื่นๆ

8 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS) 
คือ มาตรการท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือใช้ควบคุมสินค้า 
เกษตรและอาหาร ไม่ให้เกิดโทษต่อชีวิต และ/ 
หรือผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตมนุษย ์พืช และ 
สัตว ์ โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า ซึ่ง 
อยู่ภายใต้ความตกลง SPS ขององค์การการ 
ค้าโลก WTO เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย 
ประเทศนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร จะใช้ 
มาตรการนี้ต่อสินค้านำเข้า แต่มีบางกรณีที่ 

ประเทศนำเข้าอ้างใช้มาตรการนี้เพื่อซ่อนเร้น 
และใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันการนำเข้า 
สินค้าเกษตรและอาหาร ซ่ึงการกำหนดมาตรการ 
SPS จะต้องมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และ 
โดยเฉพาะการกำหนดให้ประเทศสมาชิกใช้ 
มาตรฐาน ระหว่างประเทศที่กำหนด โดย 3 
องค์การ คือ Codex, IPPC, และ OIE

9 อ้างอิงจาก บทความการปฏิบัติทาง 
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP):  ฝึกปฏิบัติ 
การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (สามารถสืบ 
ค้นข้อมูลได้ท่ี http://www.gotoknow.org/posts/ 
259954)

10 ปัญหาข้าวเร้ือ/ข้าวปนในข้าวหอมมะลิ 
ม ักเก ิดข ึ ้นในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ 
เนื ่องจากมีการขยายพื ้นที ่ปลูกข้าวนาปรัง 
เพิ่มขึ้น และใช้พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 และ 
ปทุมธานี 1 ในนาปรังปลูกสลับข้าวหอมมะลิ 
นาปี อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ 
ข้าวหอมมะลิไม่ตรงตามมาตรฐานข้าวส่งออกได้

11 สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)

12 ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ 
ให้บริการการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ 
สารพิษและปริมาณสารพิษตกค้างในอาหาร 
อยู่หลายหน่วยงาน แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือ 
องค์กรที่วิเคราะห์สารตกค้างในสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานที่วิเคราะห์สารพิษ 
ตกค้างในอาหาร เช่น ห้องปฏิบัติการด้าน 
สารพิษตกค้างของสำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัย 
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัย 
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันค้นคว้า 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันอาหาร 
(National Food Institute) บริษัท ห้อง 
ปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร 
และอาหารจำกัด LCFA (Laboratory Center 
for Food and Agricultural Products Co., 
Ltd.) (สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
http://www.bayercropscience.co.th/food 
safety/fst_mrl. php)
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ฉบับที่แลวไดผลการวิจัย 

สรุปไดวา ทานสี จิ้นผิง 
(Xi Jinping) ประธานาธิบดี 

และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ไดรับคะแนนสูงสุดในบรรดา 10 ผูนำ 
ของประเทศชั้นนำ โดยทานสีฯ ไดรับ 

คะแนน 7.5 เต็ม 10 ตามมาดวยทาน 

นเรนทรา โมดี (Narendra Modi) 

นายกรัฐมนตรีคนใหมท ี ่ต ิดดินของ 
อินเดีย และทานแองเจลา เมอรเคล 

(Angela Merkel) ผูนำเยอรมัน ซึ่งได 
รับคะแนน 7.3 และ 7.2 ตามลำดับ 

ซึ ่งข อมูลนี ้ลงในหนังสือพิมพไชนา 
เดลี่ (China Daily) ฉบับวันที่ 19 

ธันวาคม 2557 ฉบับนี้มาตอเรื่อง 
เอกลักษณของทานผูนำ “สี จิ้นผิง”

เอกลักษณ์ของรัฐบุรุษ 
สี จิ้นผิง 

• เปนผูที่ใฝรูใฝเรียน ขยัน 
หมั่นเพียร ทานสี จิ้นผิงเปนคนรัก 

การอานหนังสือเปนชีวิตจิตใจ แมวาใน 

ชวงวัยรุน ทานตองหยุดเรียนกะทันหัน 

เมือ่ถูกสงไปเปนอาสาสมัครในตางเมือง 

แต ท านก ็ม ิ ได ละท ิ ้ งการอ านเพ ื ่อ 

เพ่ิมพูนความรูใหตนเอง ผูคนในหมูบาน 

เหลียงเจียเหอเคยกลาวเอาไววา ใน 

ชวงที่ทานสี จิ้นผิงใชชีวิตในชนบทนั้น 

ทานอานหนังสืออยูเปนประจำ แตละ 

เลม “หนาเทาอิฐ” เลยทีเดียว แมยาม 

เลี้ยงแพะก็ไมวายที่จะอาน ตกดึกก็ยัง 

นั่งอานหนังสือใตแสงเทียน (ในยุคนั้น 

จีนยังไมมีไฟฟาใชอยางแพรหลาย) 

เพื่อนสนิทของทานหลายคนมักเอยวา 

“สีฯ เปนคนจริงใจทำงานหนักเชนเดียวกับ 

พวกเรา และเปนหนอนหนังสือตัวยง” 

แมกระทั่งในปจจุบัน ทานก็ยังมีนิสัย 

นี้ติดตัวมา ยามวางก็มักจะหาโอกาส 

อานหนังสืออยูเปนประจำ จึงถือไดวา 

ทานสี จิ้นผิงเปนที่คนที่รอบรู มุงมั่น 

และอดทนแมยามตองเผชิญกับความ

ยากลำบากเพียงใด 

• เปนผูนำที่ไมถือตัว ใชชีวิต 
เรียบงาย เสียสละ และยึดมั่นใน 
คำสอน เมื่อครั้งที่ทานไดรับแตงตั้งให 

ดำรงตำแหนงรองเลขาธ ิการพรรค 

ประจำมณฑลเหอเปยในป ๒๕๒๕ ซึ่ง 

ถือเปนตำแหนงอันดับตน ๆ ในระดับ 

มณฑล แตทานก็ยังคงใชชีวิตท่ีเรียบงาย 

โดยพักอาศัยอยู ในอาคารสำนักงาน 

และเขาคิวซื้ออาหารในโรงอาหารรวม

กับคนอื่น ... นี่กระมังที่ทำใหเรามัก 

ไดยินขาววา ผูบริหารระดับสูงของ 

องคกรของรัฐบาลจีนและวิสาหกิจจีน 

ตางเริ ่มหันมารวมรับประทานอาหาร 

กลางวันรวมกับพนักงานในโรงอาหาร 

อีกครั้งในชวงนี้ การกำหนดนโยบาย 

“ประหยัดแหงชาติ” โดยการงดการ 

แลกของท่ีระลึก การลดระดับการคุมกัน 

รถนำขบวน และพิธีการ ดังจะเห็นได 

จากการเยือนเมืองเซินเจ้ิน (Shenzhen) 

ภายหลังการเขารับตำแหนงเลขาธิการ 

พรรคคอมม ิวน ิสต จ ีนท ี ่ปราศจาก 

พรมแดงและการโบกธงตอนรับจาก 

ผูคนในทองถ่ิน รวมท้ังการใหแนวอาหาร 

รับรอง “กับขาว 4 น้ำแกง 1” ของ 

แตละทองถิ ่นแตพอควรก็เปนอีกตัว 

อยางที่ชัดเจน 

นอกจากน้ี ทานยังเปนผูท่ีสละเวลา 
ใหกับสวนรวมเปนสำคัญ แมกระทั่ง 

หลังแตงงาน ทานและภริยาตางก็ทุมเท 

ทำงานและใหความสำคัญกับงานที ่ 

ตนเองรับผิดชอบเปนสำคัญ ทั้งสอง 

ทานจึงไมคอยไดใชเวลารวมกันมาก 

เทาที่ควร ดังคำกลาวของผูนำยุคกอน 

ที่วา “เรื่องสวนรวม เล็กแคไหนก็ 
สำคัญ เรื่องสวนตัว ใหญแคไหนก็ 
เปนเร่ืองรอง” นอกจากน้ี คำสัมภาษณ 

ฉ

สี จิ้นผิง
ได้รับคะแนนผู้นำเจ๋งสุด (ตอนจบ)

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

 ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹ 

 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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อยูเสมอ ๆ และหากยามใดมีเวลาวาง 

ทานก็จะไปรวมทานขาวกับคุณแม 

และจูงมือแมเดินเลน ซึ่งสิ่งเหลานี้ 

แสดงใหเห็นวาทานมีจิตใจที่ออนโยน 
รักครอบครัว แมชวงเวลาที่ไมตรงกัน 

และระยะทางท่ีหางไกลจะเปนอุปสรรค 

แตก็ไมกอใหเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นใน 

ครอบครัว หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง 

ไมวาจะดึกด่ืนแคไหน ทานจะโทรศัพท 

ไปพูดคุยกับทางบานเสมอ 

นอกจากนี้ ทานยังมีความผูกพัน 

กับชีวิตในชนบทชวงการปฏิวัติทาง 

วัฒนธรรม หลังจากที่ไดรับตำแหนง 

ในมณฑลตาง ๆ ทานมักแวะเวียนไป 

ยังหมูบานเหลียงเจียเหอพรอมเงินและ 

ของฝาก รวมท้ังจัดการใหคนแกท่ีเจ็บปวย 

ไปร ับการร ักษาก ับนายแพทย  ใน 

โรงพยาบาลที่ดีกวาโดยใชเงินสวนตัว

โครงการดานสังคม สิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่รัฐบาลจีน 

ประกาศออกมาภายหลังการกาวขึ้นรับ 

ตำแหนงของทานสี จิ้นผิง อาจไมถือ 

เปนเรื ่องใหมหากมองยอนกลับไปดู 

ประวัติการทำงานของทานในชวงที ่ 

ผานมา เชน ในชวงที่ดำรงตำแหนง 

เปนเลขาธิการพรรคมณฑลเจอเจียง 

ท านก ็ดำ เน ินโครงการสำค ัญช ื ่ อ 

“เจอเจียงท้ัง 4” ท่ีพยายามดำเนินการ 

ตามวิสัยทัศนที ่ต องการเห็นมณฑล 

เจอเจียงเปนสถานที่แหงความสงบสุข 

ความยุติธรรม มีความเปนธรรมชาติ 

และเต็มไปดวยวัฒนธรรมอันดี และ 

ตอนหน่ึงของทานยังระบุวา “สำหรับชาว 

คอมมิวนิสตแลว ประชาชนเปรียบเสมือน 

บิดามารดา เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะรัก 

ประชาชนดุจบุพการีของตนเอง และ 

ตองพยายามที ่จะหาประโยชนเพื ่อ 

ประชาชน ใหประชาชนมีชีวิตความ 

เปนอยูที่ดีขึ้น”

• เปนผูที่กตัญูรูคุณ รักใน 
คุณธรรม และธรรมชาต ิ ในป 2535 

ทานยังใชโอกาสกลับไปเยี่ยมหมูบาน 

เหลียงเจียเหอที ่ทานเติบโตมาในวัย 

หนุม และแจกนาิกาปลุกใหกับชาวบาน 

ทุกครัวเรือน ขณะที่ในชวงเทศกาล 

ตรุษจีนของทุกป ทานสีฯ ก็จะสงบัตร 

อวยพรเทศกาลปใหมไปใหครูอาจารย 

และโทรศัพทถามไถสารทุกขสุขดิบ 
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หลังจากกาวขึ้นรับตำแหนงสำคัญใน 

คร้ังน้ีไมนาน ทานสีฯ ก็ไดช้ีแจงแนวทาง 

ท่ีจะพัฒนาใหจีนเปนประเทศท่ีแข็งแกรง 

ใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนภายใต 

นโยบาย “ความสุขที่สัมผัสไดจริง” 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม ทำลาย 

สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ คลายกับที่เคย 

ยึดถือมา 

• เปนผูนำท่ีนุมนวลแตหนักแนน 

ทานสีฯ มีรูปรางสูงใหญและจิตใจที่ 

เขมแข็ง แตไมมีบุคลิกแข็งท่ือหรือเย็นชา 

ทานยังเปนผูที่มีมิตรไมตรีอันดีเยี่ยม 
และนาประทับใจยิ่ง เพื่อเสริมสราง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ ทาน 

จะหาโอกาสเดินทางไปเย ี ่ยมเย ือน 

ตางประเทศอยูเสมอ ดวยความจริงใจ 

ที่ทานมีตอมิตรประเทศทำใหทานเปน 

ที่รักของเหลาผูบริหารนานาประเทศ 

แต ท านก ็แฝงไว ซ ึ ่ งความเด ็ดขาด 

หลายคนที่มีโอกาสสัมผัสอยางใกลชิด

จะบอกเปนเสียงเดียวกันวาทานเปน 

“คนจริง” ทำนองวา “ใครดีดวย ก็ 
ดีใจหาย แตใครรายมา ก็รายตอบ”

ทานล ีกวนยู (Lee Kuan Yew) 

รัฐบุรุษอาวุโสของสิงคโปรเคยใหสัมภาษณ 

เก่ียวกับทานสี จ้ินผิงทำนองวา ทานเปน 

คน “พูดนอย ตอยหนัก” ทานไมยอม 

ใหความยากลำบากและประสบการณ

อันขมขื ่นที ่เคยประสบมากระทบตอ 

การตัดสินใจและสิ่งดี ๆ ที่มุงหวังจะ 

สรางขึ้น และมีความสามารถในการ 

เก็บอารมณไดด ี ไมแสดงอารมณความ 

รูสึกผานการสนทนามากนัก แตจะมี 

รอยยิ้มบนใบหนาเสมอ แทบไมมีใคร 

เห ็นทานแสดงอารมณโกรธออกมา 

ไมวาคูสนทนาจะพูดเขาหูหรือไมก็ตาม 

ซึ่งในประเด็นหลังนี้ ผูเชี่ยวชาญใน 

วงการการเมืองจีนหลายคนบอกวา 

การที่ทานส ีจิ้นผิงไมคอยแสดงอารมณ 

และแสดงความคิดเห็นแบบสุดโตง 

ทำใหจุดยืนเชิงนโยบายไมชัดเจนวา 

โนมเอียงไปทางใด

อยางไรก็ดี ครั้นถึงเมื่อคราวตอง 

ปกปองผลประโยชนของประเทศแลว 

ทานจะไมรีรอท่ีจะแสดงจุดยืนท่ีเหมาะสม 

ออกมาอยางชัดเจน ทานสีฯ มีเลือด 

รักชาติจีนอยางเต็มเปยม ผมเองก็เห็น 

ภาพชัดเจนเมื ่อคราวเหตุการณกรณี 

พิพาทหมูเกาะเตี้ยวหยูระหวางจีนกับ 

ญ่ีปุนในชวงปลายป 2555 กำลังครุกรุน 

อยู คราวนั้นผมมีโอกาสติดตามผูใหญ 

ไปเย่ียมคารวะทานสีฯ ท่ีนครหนานหนิง 

(Nanning) ใบหนาท่ีเปอนย้ิมและน้ำเสียง 

ที่หนักแนนแตสะทอนจุดยืนของทาน 

ในขณะประชุมหารือบงบอกถึงความ 

เปนผู นำและไมเกรงกลัวหากจะตอง 

สูรบเพื่อปกปองประเทศชาติ 

นอกจากน้ี การใหสัมภาษณผูส่ือขาว 

ของทานและถอยคำแถลงของรัฐมนตรี 

ตางประเทศของจีนในตางกรรมตาง 

วาระก็สะทอนถึงตัวตนของทานสี จ้ินผิง 

ในดานน้ีไดเปนอยางดี และดวยบทบาท 

ความสำคัญของจีนในเวทีการเมืองการ 

ทหารโลกในปจจุบันและอนาคต ทำให 

การเดินทางเยือนรัสเซียและหลาย 

ประเทศในแอฟริกาภายหลังการเขา 

รับตำแหนงประธานาธิบดีกลายเปน 

จุดสนใจของผูคนทั่วโลก

• เปนผูนำที่มีความกวางไกล 

ทางความคิด และมีเปาหมายเปนท่ีต้ัง 
เม่ือคร้ังทานสีฯ ไปรับตำแหนงเลขาธิการ 

พรรคเมืองเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเปย ทาน 

ถีบจักรยานแนะนำตัวเองและใชชวง 

เวลาดังกลาวสังเกตวิถีชีวิตของผู คน 

อาทิ การใชรถมาในการเดินทางของ 

ประชาชน ซึ่งตอมาไดเกิดเปนแรง 

บันดาลใจในการลงทุนกอสรางสถานที ่

ถายทำภาพยนตร “ความฝนในหอแดง” 

(The Dream of Red Mansions) ซึ่ง 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน CCTV 

เครือขายโทรทัศนที่ใหญที่สุดของจีน 

และพัฒนาเปนสถานที ่ทองเที ่ยวใน 

เวลาตอมา ในปที่เปดตัว โรงถายละคร 

แหงนี ้สามารถทำกำไรจากยอดขาย 

แม้ว่าจะมีภาระหนักอึ้งในการนำพาประเทศ 
และประชาชนชาวจีนกว่า 1,300 ล้านคนให้ 
อยู่ดีกินดีและมีความสุขเพิ่มขึ้นรออยู่ข้างหน้า 
แต่ท่านสี จิ้นผิงในวัย 60 ปีเศษ
ก็ยังเปี่ยมไปด้วยพลังกายและพลังใจ
ที่พร้อมจะทุ่มเทความสามารถและ
ความตั้งใจทั้งหมดให้กับประเทศจีนอย่าง
สุดความสามารถ ดังคำกล่าวที่ว่า 
“เรื่องส่วนรวม เล็กแค่ไหนก็สำคัญ 
เรื่องส่วนตัว ใหญ่แค่ไหนก็เป็นเรื่องรอง”
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บัตรผานประตูไดถึง 10 ลานหยวน 

และตามมาดวยกองถายทำภาพยนตร 

อีกกวา 170 เรื่องที่เขามาใชบริการ 

เพิ่มเติมในเวลาตอมา การดำเนินการ 

ในครั้งนี้ยังทำใหเมืองเปนที่รูจัก ดึงดูด 

นักทองเที่ยวเขามาใชจาย และสราง 

การจางงานในเชิงคุณภาพใหกับคน 

ทองถิ่นเปนจำนวนมาก 

ในระหวางที่ดำรงตำแหนงสำคัญ 

ในมณฑลฝูเจี้ยน ทานเปนผูริเริ่มออก 

แคมเปญแกไขปญหาอาหารปนเปอน

คนแรกของประเทศ และตอมาไดดำเนิน 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวน 

มาก ที่เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ 

สำคัญของมณฑลจวบจนปจจุบัน อาท ิ

อิเล็กทรอนิกส จอภาพโทรทัศน และ 

คอมพิวเตอร รถยนต และอลูมิเนียม 

อีกหนึ่งในโครงการพัฒนาที่นาส

นใจไดแก โครงการ “เมืองดิจิตัล” 
เมื่อป ๒๕๔๒ ทำใหมณฑลฝูเจี้ยน 

กลายเปนมณฑลแหงแรกของจีนที ่ 

โรงพยาบาลทั้งหมดใชบัตร “2 in 1” 

ซ่ึงเปนท้ังบัตรคิวและเปนทะเบียนประวัติ 

คนไขที่สามารถนำไปใชกับโรงพยาบาล 

ทุกแหงในมณฑลได นอกจากนี้ ในป 

2545 ทานยังไดริเร่ิมโครงการปฏิรูประบบ 
สิทธิในทรัพยสินของปาไมสาธารณะ 
(Collective Forest Property Right 

System)

ในชวงท่ีดำรงตำแหนงเปนเลขาธิการ 

พรรคมณฑลเจอเจียงและนครเซี่ยงไฮ 

น้ัน ทานไดผลักดันการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ 

ของมณฑล/มหานครในพื้นที่ปากแมน้ำ 

แยงซีเกียงเขาดวยกัน และเสริมบทบาท 

นครเซี ่ยงไฮ ให เป นผู นำในภูม ิภาค 

อันเปนประโยชนส ืบเนื ่องมาจนถึง 

ปจจุบัน และดวยแนวทางและวิธีการ 

ที่ยอดเยี่ยมในการแกไขปญหาและมุงสู 

เปาหมาย ทำใหนายเฮนรี พอลสัน 

(Henry Paulson) อดีตรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงการคลังในสมัยประธานาธิบดี 

จอรจ บุช (George Bush) ของ 

สหรัฐฯ เคยนิยามทานสี จิ้นผิงวาเปน 

“ชายผู ล วงร ู ว ิธ ีบรรลุเปาหมาย” 

ขณะเดียวกันทานก็พรอมรับฟงความ 

คิดเห็นจากคนรอบขาง และแมกระทั่ง 

จากตางประเทศทั่วทุกมุมโลก เพื่อ 

พัฒนาและปรับปรุงใหจีนเจริญกาวหนา 

ขึ้นกวาที่เปนอยู

บทสรุป ... 
ระยะทางพิสูจน์ม้า 
กาลเวลา พิสูจน์คน  

“มีดคมตองผานการลับดวย 
หินกลาฉันใด คนแกรงตองผานความ 
ลำบากฉันนั้น” คงเห็นไดชัดเจนวา 

กวาที่ทานสี จิ้นผิง ผูนำคนใหมของ 

จีนจะกาวมาถึงจุดนี้ได ตองผานรอน 

ผานหนาวมามาก ต้ังแตในชีวิตในชนบท 

ในชวงปฏิวัติทางวัฒนธรรม และการ 

ดำรงตำแหนงในเมืองเล็กในระยะแรก

ที ่กล ับเข าส ู พรรคคอมมิวน ิสต จ ีน 

อีกครั้ง เพื่อรับรูชีวิตและความรูสึก 

ของรากหญา และผานประสบการณ 

การทำงานที ่นาสนใจในหลายดานที ่ 

หลอหลอมใหทานมีความลึกซึ ้งทาง 

ความคิด มีจิตใจที่เขมแข็งหนักแนน

ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและเปยมไป 

ดวยมิตรไมตรีกับตางประเทศ ไมวา 

จะเปนกับมหาอำนาจ  อยางสหรัฐฯ หรือ 

ประเทศเพื่อนบานอยางญี่ปุน เกาหลี 

และประเทศในกลุมอาเซียน รวมทั้ง 

ฮองกง มาเกา ไตหวัน เมื่อครั้งสั่งสม 

ประสบการณบริหารงานในระดับทองถ่ิน 

และเพิ่มพูนในชวงเขามาดำรงตำแหนง 

ในสวนกลาง ยังจะเปนประโยชนอยางย่ิง 

ตอการบริหารประเทศในอนาคตทามกลาง 

ความหวังของชาวโลกวาการเผชิญหนา 

ระหวางมหาอำนาจอยางสหรัฐฯ และ 

จีนจะไมเกิดขึ้นในเร็ววัน  

ประการสำคัญ แมวาจะมีภาระ 

หน ักอ ึ ้ ง ในการนำพาประเทศและ 

ประชาชนชาวจีนกวา 1,300 ลานคน 

ใหอยูดีกินดีและมีความสุขเพิ่มขึ้นรอ 

อยูขางหนา แตทานสี จิ้นผิงในวัย 60 

ปเศษก็ยังเป ยมไปดวยพลังกายและ 

พลังใจที่พรอมจะทุมเทความสามารถ

และความตั้งใจทั้งหมดใหกับประเทศ

จีนอยางสุดความสามารถ ดังคำกลาว 

ที่วา “เรื่องสวนรวม เล็กแคไหนก็ 
สำคัญ เร่ืองสวนตัว ใหญแคไหนก็เปน 
เรื่องรอง”

ทานสี จิ้นผิง เขารับตำแหนง 

ประธานาธิบดีนับแตเดือนมีนาคม 2556 

จึงถือไดวาในหวงเกือบ 2 ปท่ีผานมา 

ทานสีฯ ไดโชวฝมือการบริหารประเทศ 

ไดอยางดียิ่งจนทำใหชาวโลกตระหนัก 

และยอมรับในความเปนผูนำ ขณะเดียวกัน 

ก็อาจสะทอนวา ผูนำของประเทศช้ันนำ 

อื ่นดูจะลมเหลวกับการผลักดันการ 

พัฒนาประเทศอยางเห็นไดชัด 

จีนภายใตการนำของทานส ีจิ้งผิง 

จึงนับวาเต็มไปดวยความทาทายและ 

ความคาดหว ังท ี ่ส ูงย ิ ่ งจากท ั ่วโลก 

การเดินทางไกลครั้งใหมของจีนกำลัง 

จะเกิดข้ึนใน 8 ปขางหนา (กรณีทานสีฯ 

อยูในตำแหนง 2 เทอม) แตครั้งนี้จะ 

ไมใชเปนเพียงการเดินทางไกลอยูใน 

ดินแดนที ่ธ ุรก ันดารของจีนเทานั ้น 

เพราะจะเปนการเดินทางไกลคร้ังสำคัญ 

ของจีน “แบบชนะน็อค” เพื่อสราง 

หนาใหมของประวัติศาสตรโลก ทาน 

ผูอานจึงไมอาจกระพริบตาได
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ในยุคที่เทคโนโลยีเขามา

มีบทบาทในชีวิตปจจุบัน 

มากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลย ี

ท่ีถูกจับตามองเปนพิเศษ คือ เทคโนโลยี 
การพิมพ 3 มิติ หรือ 3D Printing 

ซ ึ ่ งม ีค ุณล ักษณะพ ิ เศษท ี ่ต  างจาก 

เครื่องพิมพทั่วไปที่ใชหมึกพิมพลงบน 

กระดาษหรือวัสดุอื ่นออกมาเปนภาพ 

2 มิติเทาน้ัน แตเคร่ืองพิมพ 3D สามารถ 

ใชวัสดุไดหลากหลาย อาทิ เสนพลาสติก 

เสนใยสังเคราะห ดายขนสัตว และ 

โลหะ พิมพวัสดุโดยใชเทคนิคการพิมพ 

ซอนทับลงไปเรื่อยๆ จนเกิดเปนรูปทรง 

3 มิติ ที่จับตองได ทำใหสามารถผลิต 

สิ่งของไดเหมือนจริงและตรงกับความ 

ตองการของผูออกแบบ โดยไมตองผาน 

กระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 

สงผลใหเริ่มมีการนำเทคโนโลยี 3D 

Printing ไปใชในหลากหลายวงการ 

ไมวาจะเปนวงการแพทย การออกแบบ 

เคร่ืองประดับ การออกแบบเส้ือผา งาน 

สถาปตยกรรม อุตสาหกรรมรถยนต 

อุตสาหกรรมอาหาร สำหรับตัวอยาง 

ของการนำเทคโนโลยี 3D Printing 

ไปใชทำงาน อาท ิการสรางแบบจำลอง 

ใบหนาคนรายแทนการวาดภาพแบบ 

เดิม การทำโมเดลสำหรับการวิเคราะห 

ทางทันตกรรม การออกแบบและผลิต 

เคร่ืองประดับ ของเลน ซองใสโทรศัพท 

พวงกุญแจ การสรางขากรรไกรเทียม 

เปนตน

เทคโนโลย ี3D Printing นอกจาก 

จะชวยใหผูผลิตนำผลิตภัณฑใหมของ 

ตนออกสูตลาดไดเร็วขึ้นแลว ยังชวย 

ประหยัดคาใชจายในการผลิต เพราะ 

เพียงแคออกแบบผลิตภัณฑในรูปของ 

ไฟล 3D เสร็จก็สามารถสั่งพิมพ เพื่อ 

สรางแมพิมพ หรือส่ังพิมพช้ินงานตนแบบ 

ไดเลย จากเดิมที่กวาจะไดเห็นชิ้นงาน 

จริงตองผานขั้นตอนการออกแบบและ 

สรางแมพ ิมพเพ ื ่อเป นแบบหลอใน 

โรงงานผลิต กอนจะปรับแกไขจนได 

แมพิมพที่สมบูรณ ซึ่งอาจใชเวลาเปน 

เดือนเพราะชิ้นงานที่ผลิตไดอาจไมตรง 

ตามความตองการของผูออกแบบ แต 

เทคโนโลยี 3D Printing ทำใหผู 

ออกแบบสามารถผลิตตัวอยางแมพิมพ 

และเห็นชิ้นงานที่ออกแบบไดกอนการ 

ผลิตจริง จึงสามารถตรวจสอบและ 

ปรับปรุงแกไขแบบใหสมบูรณกอนสง 

ตอไปยังกระบวนการผลิตในลำดับ 

ถัดไปซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดในการ 

ผลิตและการใชงานจริง สงผลใหใน 

ชวงไมกี ่ปที ่ผานมาบริษัทชั ้นนำของ 

โลกหลายบริษัทเริ่มใชเทคโนโลยี 3D 

Printing รวมในการผลิตมากขึ้น อาทิ 

กลุมบริษัท Unilever ที่นำเทคโนโลยี 

3D Printing มาใชในการออกแบบ 

บรรจ ุภ ัณฑต นแบบซึ ่งสามารถลด 

ระยะเวลาในการผลิตไดถึงรอยละ 40 

เมื่อเทียบกับการผลิตแบบเดิม และยัง 

ชวยใหบริษัทฯ ออกแบบบรรจุภัณฑ 

ใหมๆ  และผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือตอบสนอง 

ความตองการของผูบริโภคไดรวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น เชนเดียวกับ Ford ที่ลงทุน 

สรางโรงงานเพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยี 

3D Printing พรอมลงทุนวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวอยางจริงจัง 

โดยหวังว าเทคโนโลยีน ี ้จะช วยย น 

ระยะเวลาในการพัฒนารถยนตรุนใหม 

ของ Ford และทำใหมีสินคาวางตลาด 

จำหนายไดเร็วขึ้น

ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่ปจจุบัน 

นอกจากจะมีผู ประกอบการจำนวน 

มากข้ึนเร่ือย  ๆเร่ิมปรับตัวเขาหาเทคโนโลยี 

3D Printing กันแลว แตประเทศ 

อ ุตสาหกรรมช ั ้นนำของโลกหลาย 

ประเทศยังเห็นความสำคัญและพรอม 

ท่ีจะลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว 

เชน ไตหวันต้ังเปาหมายภายในป 2561 

จะม ีส ัดส วนการผล ิตอ ุปกรณและ 

ผลิตภัณฑที ่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยี 

3D Printing ตั้งแตระดับตนน้ำถึง 

ปลายน้ำในตลาดโลกมากกวารอยละ 

30 โดยพรอมจะยกระดับใหไตหวันมี 

ความพรอมในการผลิตตลอดสายการ 

ผลิต และสรางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ 

น

เทคโนโลยี 3D Printing :
เปลี่ยนโฉมการผลิตและการค้าโลกในอนาคต

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

36

Exim Bank



37

Exim Bank



ดานเทคโนโลยี 3D Printing ใหได 1 

ลานคน นอกจากนี้ จีนและสหรัฐฯ ก็ 

มีแผนทุมงบประมาณจำนวนมากเพื่อ 

พัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว

เทคโนโลยี 3D Printing นับ 

เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะเปดโอกาสทาง 

ธุรกิจอีกมากใหแกผูประกอบการไทย 

โดยเฉพาะ SMEs เนื่องจากเทคโนโลยี 

3D Printing มีสวนชวยในการสรางสรรค 

ผลิตภัณฑไดงายกวาเดิมและมีตนทุน 

ต่ำ ไมจำเปนตองผลิตเปนจำนวนมาก 

อีกท้ังยังชวยเจาะตลาดท่ีมีความตองการ 

เฉพาะบุคคลไดมากขึ้น เชน รองเทา 

ท่ีมีขนาดพอดีกับเทา สินคาท่ีมีลวดลาย 

เฉพาะหรือลวดลายตามท่ีลูกคาตองการ 

เปนพิเศษ สำหรับ SMEs ท่ีเปนผูรับจาง 

ผลิตสินคาใหกับบริษัทใหญจำเปนตอง 

ติดตามเทคโนโลยี 3D Printing เปน 

พิเศษเชนกัน เพราะแมปจจุบันเทคโนโลยี 

3D Printing ยังไมสามารถเขาสูตลาด 

ในวงกวางได ดวยขอจำกัดดานราคา 

และเทคโนโลยีที่ยังตองการเวลาในการ 

พัฒนาเพื่อใหใชงานไดหลากหลายและ 

งายขึ้น แตหากเครื่องพิมพ 3D ไดรับ 

การพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น ทำงาน 

ซับซอนไดมากขึ้น ขณะที่ตัวเครื่อง 

พัฒนาใหมีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง 

จนกลายเปนหนึ่งในอุปกรณที่ผูบริโภค 

ในระดับครัวเรือนเขาถึงได จะสงผล 

กระทบอยางมากตอรูปแบบการคา 

และการผลิตในอนาคต 

ท้ังน้ี มีการคาดการณวาเคร่ืองพิมพ 

3D อาจเปนหน่ึงในของใชจำเปนสำหรับ 

ครัวเรือนในอนาคต และเมื่อถึงเวลา 

นั้น การผลิตสินคาในโรงงานจะลดลง 

และกระทบโครงสรางตามสายการผลิต 

ตั้งแตบริษัทขนาดใหญซึ่งเปนเจาของ 

สินคาและตราสินคาไปจนถึงบริษัท 

ยอยหรือผูผลิตรายเล็กอื่นๆ ซึ่งเปน 

ผูผลิตหรือประกอบชิ้นสวน รวมถึง 

การใชบริการขนสงสินคา เนื่องจาก 

ลูกคาจะกลายเปนผูผลิตสินคาเองท่ีบาน 

โดยลูกคาหรือผูซื้อสามารถดาวนโหลด 

ไฟลผลิตภัณฑจากบริษ ัทผู ผล ิตมา 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความตองการ 

และส่ังพิมพผานเคร่ืองพิมพ 3D ไดเอง 

อาทิ NOKIA ประกาศใหผูใช NOKIA 

Lumia 820 สามารถ "พิมพซองใส 

โทรศัพท" เองไดจากท่ีบานโดย NOKIA 

เปดไฟล 3D รูปแบบและลักษณะของ 

ซองใสโทรศัพท คำแนะนำในการเลือก 

วัสดุ และคูมือการผลิตใหดาวนโหลด 

ไปใชงานได ดังนั้น ผูประกอบการไทย 

จึงควรเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี 3D 

Printing ที่อาจเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจ 

และการคาของโลกในอนาคต ดวยการ 

เขาไปทำความคุ นเคยกับเทคโนโลยี 

3D Printing และมองหาโอกาสทาง 

ธุรกิจจากการเปลี ่ยนแปลงดังกลาว 

กอนที ่เทคโนโลยีด ังกลาวจะรุกคืบ 

เขามาอยางไมทันตั้งตัว

38

Exim Bank

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





38

Special Report

38

Spppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccciiiiiiiaaaaaaaaaaaaaallll RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppoooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttt





40

Special Report

4040

Sppppppppppppppppppppppppppppppppeecciiaall  RRRRRRRRRRRReeeeppppppppppppooooooooooooooooooooooortt





เม ื ่อไม นานมาน ี ้ม ี งาน 
แฟรนไชสใหญในบานเรา 
ผมมีโอกาสแวะไปพบเจอ 

ผูคนในวงการ มีคนสนใจลงทุนธุรกิจ 
แฟรนไชสมาขอคำแนะนำ วาเขาควร 
เริ่มตนยังไง ตองทำความเขาใจอะไร 
เก ี ่ยวก ับเร ื ่องกฎหมายและสัญญา 
แฟรนไชสบาง

สตั้นไปสิบวิครับ เพราะเนื้อหา 
นาจะตองพูดกันสัก 2 วัน อันที่จริง 
ผมเคยเขียนเรื ่องเริ ่มตนยังไงไปแลว 
เลยแนะใหเขาตามไปอานที่เคยเขียนไว 
“คิดกอนเจ็บโยกสเต็ปกอนจบ” ไมรูเขา 
จะไดหาอานไหม แตแลวเขาก็เรงเรา 
ใหผมแนะนำในสวนอื่นเพิ่มเติม

เขาคงเห็นแววตาหนักใจของผม 
เลยชิงพูดวา “อาจารยครับ ผมจะเซ็น 
สัญญาอาทิตยหนาแลว ขอแบบไวไวควิก 
ไดไหม” ฮา....

โรคประจำตัวของผมอยางหนึ ่ง 
คือ “โรค(หัว)ใจ...งาย” 

ขอกันแบบนี้จะไมตอบก็ดูกระไร
อยู ทำเปนอิดออดสักพัก ผมก็จัดให 
ตามคำขอ ฮา.... 

แตไมวายตบทายดวยคำเตือน 
เนิบๆ วา... 

“บะหมี ่สำเร็จรูปใหสารอาหาร 
ไมครบถวน ควรเติมผัก หมู กุงดวย” 
ไมรูเขาหาเติมหรือเปลา ฮา...

มีคนอยากเปนแฟรนไชซีเยอะๆ 
ผมชอบ แสดงวาแฟรนไชสไดรับการ 
ตอบรับเปนอยางดี แตกอนจะเขามา 
ผมแนะนำวา (วาที่) แฟรนไชซีตอง 
ทำการบานมากอน ไมง้ันอาจเจอปญหา 
ยางแตกกลางทางไมถึงเสนชัยอยางที่
ฝนไวครับ

เร่ืองท่ี(วาท่ี)แฟรนไชซีตองคิดมีอยู 
เยอะเหมือนกัน เคยเขียนกระจัดกระจาย 
ไปบางบางเรื่องแลว เลยคิดจะเขียน 
ใหครบใหละเอียดหนอย ผมจะแบง 
เน้ือหาเปนสามสวน สามตอน สวนแรก 
เป นเร ื ่องท ี ่ เก ี ่ยวก ับแนวค ิดธ ุรก ิจ 
แฟรนไชสที่(วาที่)แฟรนไชซีตองเขาใจ
ใหถูกตองกอน สวนที่สองเปนเรื่อง 
เงื่อนไขตาง ๆ ในการทำแฟรนไชส 
โดยเฉพาะที่เรามักจะไปเจอในสัญญา
แฟรนไชส สวนนี้คงพูดเยอะหนอย 
สวนสุดทายจะเปนความคาดหวังจาก
ธุรกิจแฟรนไชส

แนวคิดธุรกิจ 
แฟรนไชส์ (ฉบับยับย่น)

แฟรนไชส  เป นกลย ุทธ  ในการ 
ขยายธุรกิจของแฟรนไชซอร โดยใช 
สตางค  ในกระเป  าของแฟรนไชซ ี  
กลย ุทธ แบบน ี ้ทำให แฟรนไชซอร  
ขยายธุรกิจไดเร็ว แตขณะเดียวกัน 
แฟรนไชซีก ็ม ีธ ุรกิจที ่ใช แบรนดที ่ม ี 
ชื่อเสียงของแฟรนไชซอร มิหนำซ้ำ 
ทำไมเปนแฟรนไชซอรยังสอนใหทำ 
ธุรกิจนั้นจนเปนอีกดวย แฟรนไชซี 
ตองลงทุนเองทุกอยาง รวมทั้งตองจาย 
คาแฟรนไชส และคาสิทธิ(รอยัลตี้) ให 
แฟรนไชซอรตลอดอายุสัญญาอีกดวย 

ธุรกิจที ่แฟรนไชซีลงทุนนี ้เปนธุรกิจ 
ของแฟรนไชซีเอง ไมเกี ่ยวกับของ 
แฟรนไชซอรเพียงแตทำธุรกิจภายใต
ยี่หอ และคำแนะนำของแฟรนไชซอร 
เทานั้น ถามีกำไรก็เก็บเขากระเปาเอง 
และ...

ถาขาดทุน ก็กระเปาฉีกเองดวย 
ฮา...

เพราะเอาแบรนดของแฟรนไชซอร 
มาใช แฟรนไชซอรจึงตองละเมียดเรียกพ่ี 
ในการเลือกแฟรนไชซี ตองถายทอด 
ประสบการณและวิธีทำธุรกิจใหแฟรนไชซี 
แมไมถึงกับหมดไสหมดพุงแตก็ไมหนีกัน 
เทาไร 

ถาแฟรนไชซีทำดีไมเทากับราน 
แฟรนไชสตนตำรับ แนนอนลูกคาโพส 
เชิญแขกในโซเชียลใหมารวมวงสรรเสริญ 
แน ยิ่งถาลงพันทิพ อาจไดไปตอที่ 
ดรามาแอดดิกไดงายๆ 

ถึงขั้นนี้เรียกไดวา ธุรกิจนั้นอยูใน 
ชวงขาขึ้นครับ ขาขึ้นมากายหนาผาก...

เวลาถูกดาน้ี แบรนดของแฟรนไชซอร 
รับไปเต็มๆ ไมใชแฟรนไชซี ชื่อเสียง 
ที่เก็บหอมรอมริบหยอดกระปุกตังฉาย 
มาอาจมลายหายไปในพริบตา  

แฟรนไชซอรจึงตองคุมแฟรนไชซ ี
ใหทำตามกฎ ตามมาตรฐาน เพื่อไมให 
ชื่อเหม็น 

กฎกต ิ ก ามารยาทในการทำ 
แฟรนไชสจึงคอนขางเยอะ ถึงเยอะสุด 
คุมกันมากๆ ทำใหเด็กเกิดใหมนอย 
เอย...แฟรนไชซีอึดอัดเหมือนกัน 

คนร ิจะเป นเถ าแก แฟรนไชส  
ตองยอมรับกฎกติกามารยาทไดดวย 
ครับ จึงจะรุง

ม

คำโฆษณาชวน
(ให้)หลง(หรือฝัน)
“อ่านไม่ครบสามตอน 
อย่าริทำแฟรนไชส์”

ริจะรัก (แฟรนไชส์) ตอน1
â´Â
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แฟรนไชสครับ  การใหสิทธิแฟรนไชส 
มีหลายแบบ 

ถาชุดใหญเต็มแมค เรียก “มาสเตอร 
แฟรนไชส” (Master Franchise) 
แบบนี้มักใชกับแฟรนไชสที่ตองขามน้ำ 
ขามประเทศ ใหสิทธิในพ้ืนท่ีโตๆ ขนาด 
ทั้งประเทศ เปนตน ผูรับสิทธินอกจาก 
มีสิทธิเปดรานแฟรนไชสของตนเอง 
แลว ยังมีสิทธิใหแฟรนไชสแกคนอื่น 
อีกทอดหนึ่งไดดวย 

แบบยอมหนอยเรียกวา “แอเรีย 
ดีเวลลอปเมนทแฟรนไชส” (Area 
Development Franchise) คลาย 
แบบแรกที ่ใชกับการใหสิทธิในพื ้นที ่ 
ใหญๆ ไดเหมือนกัน ตางกันตรงที่ผูรับ 
สิทธิตองเปดรานแฟรนไชสของตนเอง 
เทาน้ันจะใหสิทธิชวงคนอ่ืนแบบมาสเตอร 
แฟรนไชสไมได 

แบบสุดทายจุมจิ๋มพวกเราคุนเคย 
ดี เรียกวา “ซิงเกิ้ลยูนิตแฟรนไชส” 
(Single Unit Franchise) หมายถึง 
ไดส ิทธิเปดเพียงสาขาเดียวเทานั ้น 
แต ไม  ได หมายความว าจะขอส ิทธ ิ 
มากกวาหนึ่งสาขาไมได ถาทำดีก็ขอ 
เพิ่มขอขยายไดครับ แตเขาจะพิจารณา 
เปนรายสาขาไป สาขาหนึ่งก็ทำสัญญา 
กันฉบับหนึ่ง แยกจากกัน จะไมเหมือน 
กับมาสเตอรแฟรนไชส และแอเรีย 
ดีเวลลอปเมนทแฟรนไชสที ่จะตกลง 
เรื่องจำนวนสาขาที่ตองเปดไวแตทีแรก 
เลย

การใหสิทธิแตละแบบแมเปนแฟรนไชส 
เหมือนกัน แตเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิ 
และหนาท่ีตางกันมาก แบบมาสเตอรน้ัน 
ผูรับสิทธิท่ีเรียกกันวา “ซับแฟรนไชซอร” 
ไมใชแคเปนแฟรนไชซีเทานั้น แตตอง 
ทำตัวเหมือนกับเปนแฟรนไชซอรใน 
พื้นที่ที่ไดรับสิทธิมาดวย ตองดูแลคน 
ที่ไดรับสิทธิชวงตอจากตนที่เรียกวา 
“ซับแฟรนไชซี” ดวย  แฟรนไชซอร 
เมืองนอกเขาไมเขามาดูตรงนี้ 

ที่สำคัญพื้นที่ยิ่งใหญยอมตามมา
ดวยเง ื ่อนไขที ่ยากเย ็นตามไปดวย 
โดยเฉพาะตองเปดรานสาขาแฟรนไชส 
ใหไดตามจำนวน และภายในระยะเวลา 
ที่กำหนดในสัญญา 

คิดงายๆ ไดสิทธิเยอะหนาที่ก็ 
แยะดวย

แตถาเปนสิทธิแบบเปดรานได 
สาขาเดียว อันนี้งายกวา เพราะแคทำ 
รานของเราใหดีเทานั้น  สิทธิแฟรนไชส 
แบบนี้มีมากที่สุด ผมจึงขออธิบายโดย 
ใชแบบนี้เปนหลัก

เร่ืองตอมาท่ีอยากทำความเขาใจ คือ 
เขตพื้นที ่หรืออาณาจักรของแฟรนไชซ ี
ครับ 

แมจะไดรับสิทธิเปดสาขาเดียว 
แตแฟรนไชซีก็มีอาณาจักรในการทำ 
ธุรกิจของตัวเองเหมือนกัน แมไม 
ใหญโตเปนประเทศเปนทวีปเหมือน 
มาสเตอรแฟรนไชส แตนกนอยทำรัง 
แตพอตัว เริ่มตนแคนี้ตอไปอาจใหญโต 
จนเปนมาสเตอรแฟรนไชสอายก็ได 

มีนอยๆ ก็ขับแจ็สขับวีออสไป มี 
มากหนอยคอยยายมาขับ “อัลติส” 

ถายังมีเหลืออีกนิดก็เปลี่ยนเปน 
“อัลใหญๆ” หรือ “อัลเบอเริ่ม” ก็ได 
ฮา...

พื้นที่ที ่ไดรับสิทธิหมายถึงพื้นที่
ที ่แฟรนไชซอรจะใหเราทำธุรกิจเพียง 
รานเดียว แฟรนไชซอรจะไมอนุญาต 
ใหแฟรนไชซีอื่นมาเปดแขง รวมทั้ง 
แฟรนไชซอรก็จะเปดแขงดวยไมได 

แต.... คนอื่นยี่หออื่นยังแขงได 
ครับ ฮา(กริบ) 

เรื่องนี้เรื่องใหญ โธ.. ขายดีๆ อีก 
รานโผลมาใกลๆ หรือติดกันเลยนี ่ไมได 
กลัวอะไรมากหรอก แคกลัวถูกแยง 
ลูกคานะ ฮา....  

แฟรนไชซอรเขาคิดยังไงตอนกำหนด 
วาจะใหพื ้นที่แกแฟรนไชซีกวางแคบ 
แคไหน ที่จริงก็บอกยาก แฟรนไชส 

เง่ือนไขการทำแฟรนไชส์
เคยเห็นตำราแมมดท่ีแฮร่ีพ็อตเตอร 

ตองอานไหมครับ เลมใหญๆ หนักๆ 
ขนาดตัดไมทั้งปาเอามาทำไดเลมเดียว  

เอิ่ม... ใครอายุเกินหรือไมใชแฟน 
แฮรี่ ขอใหนึกถึงเยลโลเพจเจสแทนก็ 
แลวกัน ฮา... 

สัญญาแฟรนไชสสวนใหญมีตนแบบ 
จากนอก บางคนพลิกดูเห็นเปนภาษา 
ปะกิดจะทำเปนหยิบโทรศัพทมือถือ 
คุยโนนคุยนี่ไปเลย พรอมฮัมเพลงเบาๆ 
“ถอยดีกวา....มายอาวดีกวา” ฮา....

แตเมื ่อจะทำแฟรนไชส ยังไงก็ 
ตองอาน จะดิคชันนาร่ี หรือทอคลก้ิงดิค 
มีกี่เลมกี่เครื่องขนมาใหหมด ใหเหมือน 
เตรียมสอบไอเอลเลย จะจิกหัวเพื่อน 
ที่เกงอังกฤษมาชวยอานชวยแปลก็ได 
ถาเพื่อนไมเตะเอา 

ถาไมเขาใจอยาเซ็น เซ็นเมื่อไร 
เทากับยอมรับหวง เอย... สิทธิและ 
หนาที่ทั้งหลายที่เขียนเอาไว 

รู ง ี ้แลวยังจะใจแข็งไมยอมอาน 
สัญญาแฟรนไชสอีกหรือ

อานไมเขาใจก็ถามแฟรนไชซอรให 
เขาอธิบายใหฟง ควรถือไปใหนักกฎหมาย 
ดูดวยก็ดี จะไดร ู ไสร ู ก ึ ๋นวาสัญญา 
หมายความอยางไร 

อันนี้สำคัญเพราะถาไมรู วาเรามี
สิทธิและหนาที่อะไร เกิดทำอะไรผิด 
ไป ถาแคผิดโดยสุจริต ผิดจิ๊บจอยอาจ 
โดนแคขวางคอน 

แตถาเผลอทำผิดในเรื่องชางเรียก 
พลูโต ที่ลอยมาอาจเปน... ปนโต แลว 
ตามดวยซีโฟร ฮา...

เมื่อไมเผาผีกันทีนี้ละหนาจองแน 
ก็เงินที่ลงทุนไปตกน้ำปอมแปมสิครับ 

เงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชสมีเยอะ 
เหมือนกัน เรามาดูอันที่เปนหลักกัน 
หนอย 

เร ื ่องแรกที ่อยากใหทำความ 
เขาใจกันกอน คือ รูปแบบการใหสิทธ ิ
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แตละรายเขาก็ปดลับไมคอยแงมกัน 
หรอก 

ที ่ผมหลอกถามมาได น าสนใจ 
แฟรนไชสรายหนึ่งเลาใหฟงวา “ความ 
สามารถของรานที่จะรองรับลูกคาได” 
เปนหลักขอหนึ่งในการพิจารณา ลอง 
มาดูตัวอยางกันหนอยดีไหม

สมมุติคุณแปะไดสิทธิแฟรนไชส
รานสะดวกซื้อ ยี่หอ 25น. กะเปนคูแขง 
เซเวนที่เปดแค 24 ชั่วโมง ฮา.... 

ทำเลดีมาก อยูหัวมุมถนน ใกล 
ทางขึ้นลงรถใตดิน ถัดเขาไปในซอย 
ทั้งแฟลต อพารตเมนทเต็มไปหมด คน 
จะเขาจะออกตองผานหนารานคุณแปะ 

ทำเลแบบนี้ไมธรรมดา เขาเรียก 
“ทำเลมังกร” 

ใครทำมาคาขายในทำเลแบบนี ้ 
มักมีของแถมเปนโรคขอนิ ้วอักเสบ 
เพราะนับเงินเพลิน ฮา....

เปดแคเดือนเดียว ราน 25น. มาเปด 
เพ่ิมฝงตรงขาม นับแตบัดน้ัน บรรพบุรุษ 
แฟรนไชซอรอาจนอนไมเปนสุขเทาไร 
เพราะคุณแปะปลุกมาสรรเสริญทุกเชา 
ฮา....  

ยังไมหมด 2 อาทิตยตอมาอีก 
ราน 25 น. โผลที่กลางซอย และตาม 
มาดวยทายซอย... 

แนนอนวาแฟรนไชซีรูสึกเหมือน
ถูก(ผีแฟรนไชซอร)หลอก ทำงี้ไดไง...

นั่นเปนมุมของคุณแปะ ถาเปลี่ยน 
มามองจากมุมเฮียตุมศรี ลูกคาราน 25น. 

รานขายดีมาก รอจายเงินแถว 
ยาวเหยียด จะซื้อนมเย็นเปดตูมามีแต 
นมอุนเพราะเย็นไมทัน 

สินค าน ั ้นก ็หมดนี ่ก ็หาไม  เจอ 
พนักงานเติมสินคาก็ไมทัน ก็จะไปทัน 
ไดไงแคหายใจยังไมมีเวลาเลย ฮา.... 

คุณคิดวา เฮียตุมศรีจะยืนตุมหอย 
รอจายเง ินในรานของคุณแปะไหม 
คำตอบคือ “ไม” 

รานสะดวกซื้อคนซื้อตองสะดวก 
ไมใชรานสะดวกขายสักหนอย จะให 

ตุมศรีรอนานไดไง ฮา...
รอนาน ฉ๊ันแวบไปรานอ่ืนก็ได (ทำ 

เสียงสูงและสะบัดบอบเร็วๆ สองที) 
สินคาเหมือนกันไมตองงอ...  

ถารานคุณแปะอยากไดเงินเฮีย 
ตุมศรีตองทำไงครับ ขยายรานใหใหญข้ึน 
เพิ่มเครื่องคิดเงิน เพิ่มตูแชเย็น จะได 
แชนม แชน้ำ แชเบียรไดมากขึ้น มี 
พื้นที่วางสินคาเพิ่ม 

วิธีงายๆ ตอบโจทยลูกคาเปะ ลูกคา 
อยากไดนมเย็นๆ เราจัดให “ลูกคาคือ 
พระเจา ลูกคาถูกเสมอ” เปนหลักการ 
ตลาดท่ีไมเคยเปล่ียน แตผูประกอบการ 
มักลืม ฮา... 

แตถาขยายไมออกละครับ ขาง 
ขวาติดวัด ขางซายติดปาชา จะขยาย 
ขึ้นชั้นสอง โอว... ทางดวนครอมอยู 
งั้นมุดดินก็ปะเขากับรถไฟใตดินอีก  

เจอแบบน้ีทางออกท่ีโดน คือ “เปด 
รานที่สอง” 

วิธีนี ้เหมือนยิงนัดเดียวนกตาย 
7-11 ตัว เพราะคุณแปะใชลูกซอง 
ดาวกระจาย ฮา....    

ปญหาลูกคารอจายเงินนานหายไป 
ยอดขายเดงข้ึน คารอยัลต้ีของแฟรนไชซอร 
บวมตาม แถมเปดรานใหมแฟรนไชซอร 
เก็บคาแฟรนไชสไดอีก วาแลว 7-11 
ตัวยังนอยไป ฮา....

แฟรนไชซอรมีต ัวเลขในหัวพอ 
บอกไดวาพื้นที่รานขนาดนี้ ใสตูเย็น 
แคนี้ วางของไดเทานี้จะรองรับลูกคา 
ไดกี่คน ตัวเลขพวกนี้กลั่นจากกึ๋นของ 

แฟรนไชซอรที ่เคยทำเคยเห็นมากอน 
แลว 

เมื่อตัวเลขใกลถึงเปา เรดารของ 
แฟรนไชซอรจะสายหาทางขยายราน 

ถาทำไมได รานที่สองเปนทางเลือก 
ตอไป

เร่ืองเดียวกัน คิดตางมุม ฝนตางกัน 
ถาไมคุยกันใหดี มีสิทธิงอนกันเหมือน 
ละครไทยชองมากสี 

ในทางปฏิบัติแฟรนไชซอรจะสะกิด 
แฟรนไชซีเดิมกอน “อยากเปนเจาของ 
รานที่สองปาว” 

ถาเซยเยสก็ดีเพราะคนเดิมทำเปน 
อยูแลว ไมตองเหนื่อยสอนใหม แถม 
คนเกาจะไมรูสึกวามีใครมาแขง ชวยลด 
ความรูสึกที่ไมดีของแฟรนไชซีอีกดวย 

ถาคนเกาไมเอา เขาถึงจะสายตา 
มองแฟรนไชซีใหม แตถึงเปนรายใหม 
ก็ยังแบรนดเดียวกัน การแขงขันยอม 
ไมหนักหนาเทาแขงกับยี่หออื่น จริง 
ไหมครับ

 

การให้สิทธิแต่ละแบบแม้เป็นแฟรนไชส์เหมือนกัน 
แต่เงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ต่างกันมาก 
แบบมาสเตอร์นั้น ผู้รับสิทธิที่เรียกกันว่า 
“ซับแฟรนไชซอร์” ไม่ใช่แค่เป็นแฟรนไชซีเท่านั้น 
แต่ต้องทำตัวเหมือนกับเป็นแฟรนไชซอร์ในพื้นที่ 
ที่ได้รับสิทธิมาด้วย ต้องดูแลคนที่ได้รับสิทธิช่วงต่อ 
จากตนที่เรียกว่า “ซับแฟรนไชซี” ด้วย
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ซึ่งองคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัด
ฐานะการเงิน คือ สินทรัพย หนี้สิน 
และสวนของเจาของ งบดุลจึงบอกเรา 
วากิจการมีความม่ังค่ังแคไหน มีสินทรัพย 
หน้ีสิน และสวนของเจาของมูลคาเทาไร 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งโดยปกติมัก 
เปนวันสิ้นป สวนความหมายของสาม 
องคประกอบเปนดังนี้คะ

สินทรัพย (Assets) หมายถึง 
ทรัพยากรที ่อยู ในความควบคุมของ 
กิจการ ซึ่งทรัพยากรเหลานี้เปนผลของ 
เหตุการณในอดีต และกิจการคาดวา 
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก 
ทรัพยากรเหลาน้ีในอนาคต เชน เคร่ืองจักร 
ในโรงงานของกิจการ เปนทรัพยากรที่ 
กิจการมีอำนาจควบคุม ไดมาจากการ 
จายเงินซื้อมาในอดีต และเครื่องจักร 
นี้ใชผลิตสินคา เพื่อนำไปขายใหเกิด 
รายไดและกระแสเงินสดรับในอนาคต 
หรืออาจเปน เงินสดที่ไดมาจากการ 
ขายสินคาหรือกูยืมมาในอดีต และ 
สามารถนำไปซื้อสินคามาขายเพิ่มเติม 
หรือนำไปชำระหน้ีไดในอนาคต ตัวอยาง 
อื่นๆของสินทรัพย เชน ลูกหนี้การคา 
(ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเชื่อใหลูกคา 
โดยลูกคาจะนำเง ินมาชำระภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด) สินคาคงเหลือ 
(สินคาที่มีไวเพื่อขาย) เงินลงทุนหรือ 

เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น (เชน เงินใน 
ลงทุนในหลักทรัพย) ที่ดิน อาคารและ 
อุปกรณ (เชน เครื่องจักรที่กลาวไป 
ขางตน) สินทรัพยไมมีตัวตน เชน 
ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
หรือคาความนิยม ก็เปนสินทรัพยเชนกัน 
นะคะ ดังนั้นจะดูวากิจการมีเงินมั้ย มี 
สินทรัพยอะไรบาง มูลคาเทาไร ก็ดูที่ 
สวนนี้แหละคะ 

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง 
ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่ง 
เปนผลของเหตุการณในอดีต โดยการ 
ชำระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลให 
กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจ เชน เงินกูยืมจากสถาบัน 
การเงิน ซึ่งกิจการไดกูยืมมา เพื่อนำ 
เงินไปซื้อเครื่องจักรหรือขยายกิจการ 
เงินกูนี้เปนหนี้สินตามกฎหมายที่ทำให 
กิจการตองชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย 
ในอนาคต ตัวอยางอื่นๆ ไดแก เจาหนี้ 
การคา (หนี้สินที่เกิดจากการซื้อเชื่อ 
สินคา และตองชำระเงินใหเจาหน้ีภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด) เงินเบิกเกินบัญชี 
ธนาคารและเง ินเง ินก ู ย ืมระยะสั ้น 
หุนกู (ตราสารหนี้ที่กิจการออกเพื่อ 
กูยืมเงินจากประชาชนทั่วไป) และ 
คาใชจายคางจาย (คาบริการที่เรา 
ไดรับบริการแลว แตยังไมไดจายเงิน 

ถาเอยถึงงบแสดงฐานะ 
การเงิน หลายคนอาจจะ 
ไมคุนหู แตถาบอกวางบ 

แสดงฐานะการเงินก็คืองบดุลนั่นเอง 
อาจจะรองออกันนะคะ งบดุลถูกเปล่ียน 
ชื่อเปนงบแสดงฐานะการเงินมาสักพัก 
แลวคะ แตดูเหมือนคำวา “งบดุล” 
จะย ังคงต ิดห ูเราก ันไปอ ีกพ ักใหญ 
เวลาเราพลิกดูงบการเงิน บางครั้งเรา 
มองขามงบดุล และพุงความสนใจไป 
ที่งบกำไรขาดทุนเปนหลัก เพราะเรา 
ยอมอยากรูวา ในรอบปท่ีผานมากิจการ 
มีกำไรหรือขาดทุนกี่บาท แตจริงๆแลว 
งบดุลใหขอมูลที่นักลงทุนจำเปนตอง
ทราบมากมายเลยคะ ชวยใหเราตอบ 
คำถามหลายๆคำถามที่สำคัญอยางยิ่ง
ในการตัดสินใจลงทุน เชน กิจการมี 
เงินไหม มีสินทรัพยอะไรบาง มูลคา 
เทาไร มีหนี้สินมากแคไหน โครงสราง 
ทุนและเงินทุนหมุนเวียนเปนอยางไร 
มีสภาพคลองเพียงพอตอการชำระหนี้
ระยะสั้นหรือไม เปนตนคะ

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement 
of Financial Position) หรือที่เดิม 
เรียกวางบดุล (Balance Sheet) แสดง 
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด 
วันหนึ่ง  (สาเหตุที่เปลี่ยนชื่องบก็เพื่อ 
แสดงวัตถุประสงคของงบนี่แหละคะ) 

ถ

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบดุล) – ดุลยังไง บอกอะไร
The Annual Report – and what underlies it
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ดวยความที่ทั้งสองฝงเทากันอยูเสมอ 
นี่แหละคะ เดิมเราจึงเรียกงบนี้วางบดุล 
เพื่อแสดงถึงโครงสรางของงบ ซึ่งก็ 

เปนที่มาของสมการบัญชีสุดคลาสสิค 
ที่วา สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของ 
เจาของ คะ

สัดสวนระหวางหนี ้ส ินตอสวน 
ของเจาของที่แสดงในฝงขวาของงบดุล 
เราเรียกกันวา โครงสรางทุน (Capital 
Structure) โครงสรางทุนมีความสำคัญ 
มาก นักการเงินจึงสรางอัตราสวนหน้ีสิน 
ตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
หรือเรียกสั้นๆวา DE Ratio ขึ้น โดย 
เอาหนี ้ส ินทั ้งส ิ ้นหารดวยสวนของ 
เจาของทั้งสิ้น เพื่อเปนดัชนีวัดสัดสวน 
การพึ ่งพิงแหลงเง ินทุนจากหนี ้และ 
จากทุน (สวนของเจาของ) และดัชนี 
นี้แหละคะที ่เจาหนี ้จะใหความสนใจ 
เปนพิเศษในการพิจารณาใหกิจการ 
กูยืมเงิน เพราะมันบงบอกถึงความเส่ียง 
ท่ีพวกเคาจะไดรับเงินคืน ถา DE Ratio 
สูงกวาหนึ่ง แสดงวาโครงสรางทุน 
หนักไปทางหนี้ กลาวคือ กิจการพึ่งพิง 
เงินทุนจากการกูยืมมากวาจากทุน ซึ่ง 
ทำใหกิจการมีภาระตองจายดอกเบี้ย 
และชำระคืนเงินตนเมื ่อครบกำหนด 
กิจการที่มี DE Ratio สูงเกินไป (เทาไร 
จึงเรียกวาสูงเกินไปน้ัน ข้ึนอยูกับหลาย 
ปจจัย เชน ประเภทอุตสาหกรรม 

ระยะในวงจรธุรกิจ หรือแมแตนโยบาย 
ของฝายบริหาร) จึงมีความเสี่ยงที่จะ 
ลมละลายสูง เพราะไมสามารถชำระคืน 

เงินกูได และยังหาเจาหนี้รายใหมมา 
กูยืมเงินเพิ่มเติมยาก ทางเลือกที่เหลือ 
คือการเพิ่มทุน (เพิ่มสวนของเจาของ) 
ซึ่งก็คงไมงายนักที ่จะออกหุนเพิ ่มใน 
ภาวะเชนนั้นคะ

ในการนำเสนองบดุลน้ัน สินทรัพย 
จะถูกแบงออกเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
และสินทรัพยไมหมุนเวียน โดยสินทรัพย 
หมุนเวียน ไดแก เงินสด สินทรัพยที่ 
มีไวเพื่อคา และสินทรัพยที่คาดวาจะ 
ไดรับประโยชนภายในหน่ึงป เชน ลูกหน้ี 
เงินลงทุนระยะสั้น และสินคาคงเหลือ 
นอกเหน ือจากน ี ้ เป นส ินทร ัพย  ไม  
หมุนเวียนคะ เชน ที่ดิน อาคารและ 
อุปกรณ ซึ ่งพวกนี ้ม ีอายุการใชงาน 
มากกวาหนึ่งปทั้งสิ้น หนี้สินก็เชนเดียว 
กันนะคะ จะถูกแบงออกเปนหนี้สิน 
หมุนเวียน และหนี ้สินไมหมุนเวียน 
หนี ้ส ินที ่จะถูกจัดอยู ในกลุ มหนี ้ส ิน 
หมุนเวียน คือ หนี้สินที่ถึงกำหนด 
ชำระภายในหนึ่งป สวนพวกเงินกูยืม 
ระยะยาว หรือหุนกูที่มีกำหนดชำระ 
คืนในอีกหาปสิบปขางหนา จัดเปน 
หนี้สินไมหมุนเวียนคะ 

การแบงส ินทร ัพย และหนี ้ส ิน 
เปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน 

ใหกับผูใหบริการ) เปนตนคะ ดังนั้น 
จะตอบวากิจการมีหนี้สินมากแคไหน 
เปนหนี้ประเภทไหนบาง หาคำตอบ 
ไดที่สวนนี่คะ

องค ประกอบส ุดท ายซ ึ ่ งก ็ค ือ 
สวนของเจาของ (Shareholders’ 
Equity) หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือ 
ในสินทรัพยของกิจการหลังจากหัก 
หนี้สินทั้งสิ้นออกแลว หรือเรียกอีก 
อยางวา “สินทรัพยสุทธิ” สวนของ 
เจ าของประกอบดวยสองสวนหลัก 
คือ เงินทุนที่เจาของ (ผูถือหุน) นำมา 
ลงทุนในกิจการ และกำไรที่สะสมไว 
ในกิจการตั้งแตเริ่มกอตั้ง โดยยังไมได 
แบงสันคืนใหกับเจาของ

งบดุลเปรียบเหมือนกับเครื่องชั่ง
สองแขนที ่แขนสองฝ งตองเทากันจึง 
จะสมดุล โดยฝงซายเปนสินทรัพย ซึ่ง 
ก็คือทรัพยากรของกิจการดังที ่กลาว 
ขางตน สวนฝงขวาเปนสิทธิเรียกรอง 
ในสินทรัพยเหลานั้น ซึ่งประกอบดวย 
ส ิทธ ิ เร ี ยกร  อ งจากบ ุ คคลท ี ่ ส าม 
(หนี้สิน) และสิทธิเรียกรองของจาก 
เจาของเองในเงินทุนที่ตนไดลงทุนไป 
(สวนของเจาของ)  อธิบายอีกนัยหนึ่ง 
คือ หนี้สินและสวนของเจาของเปน 
แหลงเง ินทุนในการจัดหาสินทรัพย 
ถาเอาคำอธ ิบายทั ้งสองมารวมกัน 
เรากลาวไดวา ฝงขวาบอกเราวาสินทรัพย 
ไดมาจากไหน และในที่สุดแลวตองสง 
คืนใหกับใคร โดยในฝงขวาของงบดุล 
นั้น จะแสดงหนี้สินไวเหนือสวนของ 
เจาของเสมอ (อันนี้เฉพาะในเมืองไทย 
และสหรัฐอเมริกานะคะ มาตรฐาน 
การบัญชีระหวางประเทศ หรือ IFRS 
จะแสดงกลับกันคะ) เพื่อบอกเราวา 
หนี้สินมีสิทธิเรียกรองเหนือวาเจาของ 
กลาวคือ เมื่อบริษัทเลิกกิจการ บริษัท 
ย อมต องจ ายหน ี ้ส ินให หมดก อน 
สินทรัพยที่เหลือจึงเปนสวนที่เจาของ 
นำมาแบงสรรกัน เราจึงเรียกสวนของ 
เจาของวา “สวนไดเสียคงเหลือ” และ 

งบดุลเปรียบเหมือนกับเครื่องชั่งสองแขน
ที่แขนสองฝั่งต้องเท่ากันจึงจะสมดุล 
โดยฝั่งซ้ายเป็นสินทรัพย์ ซึ่งก็คือทรัพยากรของ 
กิจการดังที่กล่าวข้างต้น ส่วนฝั่งขวาเป็นสิทธิ 
เรียกร้องในสินทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 
สิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่สาม (หนี้สิน) 
และสิทธิเรียกร้องของจากเจ้าของเอง 
ในเงินทุนที่ตนได้ลงทุนไป (ส่วนของเจ้าของ)  
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มีความหมายตอนักลงทุนคะ เพราะ 
ในการบริหารเงินนั้น เมื่อกิจการตอง 
จ ายค ืนหนี ้ส ินท ี ่จะครบกำหนดใน 
เดือนสองเดือนขางหนา กิจการไมควร 
ตองไปกูยืมเงินกูระยะยาว หรือเอา 
สินทรัพยไมหมุนเวียนไปขายเพื่อแลก 
เงินสดมาชำระหนี้ เงินที่จะเอามาจาย 
หนี้สินหมุนเวียนเหลานั้น ควรเปน 
เงินสดในมือ เงินสดที่กำลังจะเรียก 
เก็บไดจากลูกหนี้ปจจุบันและลูกหนี้ที่ 
กำลังจะเกิดจากการทยอยขายสินคา 
คงเหลือออกไป พูดงายๆคือสินทรัพย 
หมุนเวียนนั่นเองคะ เราจึงจำเปนตอง 

นำสินทรัพยหมุนเวียนมาเปรียบเทียบกับ 
หนี้สินหมุนเวียน โดยเราเรียกสินทรัพย 
หมุนเวียนลบดวยหนี้สินหมุนเวียนวา 
เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหาร 
เง ินของกิจการ เรายอมอยากเห็น 
เง ินทุนหมุนเวียนเปนบวกกันนะคะ 
เพราะนั้นหมายถึงกิจการมีสภาพคลอง 
เพ ียงพอต อการชำระหนี ้ระยะส ั ้น 
เมื่อไรก็ตามที่เงินทุนหมุนเวียนเปนลบ 
กิจการอาจตองกูเงินเพ่ิมเติมมาชำระหนี้ 
ซึ่งยอมตามมาดวยตนทุนทางการเงิน 
(ดอกเบ้ีย) ซ่ึงเปนคาใชจายของกิจการคะ

นี่แหละคะ คือประโยชนมากมาย 
ของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ดังน้ัน 
เมื ่อไรก็ตามที ่อานงบการเงิน อยา 
มองขามงบดุลนะคะ
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จากนโยบายของรัฐบาล

ป  จจ ุ บ ั น ในการสร  า ง 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ไดกำหนดนโยบายใหมี 

การสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลอยาง

จริงจัง  ซ่ึงทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนา 

ไปไดทันโลกและสามารถแขงขันใน 

โลกสมัยใหมได การสรางแบรนดธุรกิจ 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ผูประกอบการ  

ผู บริหารแบรนดจำเปนตองใหความ 

สำคัญกับการบริหารจัดการขอมูลและ 

เน้ือหาและส่ือสารแบรนดอยางตอเน่ือง   

การสรางแบรนดคือการสรางชื่อเสียง 

ความนาเชื่อถือ การสรางตัวตนใหกับ 

องคกร สินคาและการบริการ

ความหมายของคำวา เศรษฐกิจ 

ดิจิทัล  (Digital Economy)  มีท่ีมาจาก  

Don Tapscott  ผูแตงหนังสือ  The 

Digital Economy: Promise and 

Peril in the Age of Networked 

Intelligence ในป 1995 ซ่ึงไดทำนาย 

อนาคตของโลกวาจะขับเคลื ่อนดวย 

ธุรกรรมผานเครือขายอินเทอรเนต 

จะเห็นไดว าขณะนี ้ภาครัฐไดปกธง 

กำหนดเปาหมายที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 

ในการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ที่เชื ่อมโยงกับเปาหมายและกลยุทธ 

รวมท้ังการดำเนินงานทางดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ถายทอด 

อยางชัดเจนไปสูวิสัยทัศน พันธกิจ 

นโยบาย กลยุทธ แผนงานตาง ๆ ของ 

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ในภาครัฐ 

สำหรับภาคเอกชน ในประเทศไทย 

ไดตื่นตัวและปรับภูมิทัศนการสื่อสาร

การตลาดมุงเนนสื่อดิจิทัล ดังจะเห็น 

ได จากยอดโฆษณาในส ื ่อโทรท ัศน  

สื ่อสิ ่งพิมพปรับลดลงอยางตอเนื ่อง  

สวนทางกล ับยอดโฆษณาผ านส ื ่อ 

อินเทอรเนต  สื่อสังคมออนไลน   ที่มี 

การเติบโตอยางตอเนื่อง กลยุทธการ 

สรางแบรนดในยุคดิจิทัล ส่ิงท่ีผูดูแบรนด 

จำเปนตองทำ คือ การสรางชุมชน 

ดิจิทัล เพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหผูบริโภค ไดพูดคุย 

และสื่อสารกับแบรนดโดยตรง ซึ่งเปน 

การเปลี ่ยนรูปแบบการสื ่อสารและ 

โฆษณาจากเดิมที่แบรนดเปน "ผูพูด" 

โดยใหผูบริโภคเปน "ผูพูดและบอกตอ" 

แทน ผานสื่ออินเทอรเน็ตที่สามารถ 

เขาถึงลูกคาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว      

หัวใจสำคัญของแบรนดในยุคดิจิทัลคือ 

จะตองสรางประสบการณรวม ใหเกิดข้ึน 

กับลูกคา เพื่อทำใหเกิดการมีสวนรวม  

ผูกพันและจินตนาการถึงแบรนดนั้นๆ 

และหากเปนประสบการณเขาใจไดงาย 

และนำมาเลาตอผานคอมมูนิต้ี ออนไลน 

ที่แบรนดสรางไวให ถือวาประสบความ 

สำเร็จ 

การส่ือสารและสรางแบรนดเพ่ือให 

คนจดจำภายใตประสบการณรวมที่ดี  

ไดกลายเปนเครื่องมือ ชวยบอกกลาว 

และสรางภาพ และส่ือสารสรางแบรนด 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เคล็ดลับ 

คือการผสมผสานการใชสื ่อและการ 

สรางชุมชนกลุมคนรักแบรนดเพื่อชวย 

จ

การสื่อสารและสร้างแบรนด์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÑÂμÃÒÊÔ¹¤ŒÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง

การสื่อสารและสร้างแบรนด์เพื่อให้คนจดจำภายใต้
ประสบการณ์ร่วมที่ดี  ได้กลายเป็นเครื่องมือ ช่วย 
บอกกล่าวและสร้างภาพ และสื่อสารสร้างแบรนด์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เคล็ดลับคือ 
การผสมผสานการใช้สื่อและการสร้างชุมชน 
กลุ่มคนรักแบรนด์เพื่อช่วยในการสนับสนุนแบรนด์
อย่างยั่งยืน
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และกระตุนใหเกิดการแชร เมื่อเนื้อหา 

มีประโยชนก ับผู บร ิโภคไมทางใดก็ 

ทางหนึ่ง เชน ใหความบันเทิง หรือให 

สาระบางอยาง วัตถุประสงคของการทำ 

Content Marketing เพ่ือสรางการทำให 

เกิดการจดจำตราสินคา (Awareness) 

และการสรางความจงรักภักดีตอแบรนด 

(Brand Loyalty) จุดเดนของ Content 

Marketing อยูที่การสรางเรื่องราวให 

แบรนด ทำใหเกิดความรูสึกดีกับแบรนด 

ดวยการใสเนื ้อหาที ่ทำใหแบรนดมี 

ความนาเชื่อถือ ตรวจสอบได นำไปสู 

ความสนใจในตัวสินคา  ผูบริโภคเขามา 

สอบถามสินคาหรือบริการ หรือสืบคน 

ขอมูลตอ ที่สำคัญคือ เนื้อหาตองมี 

ความนาสนใจ แปลกใหม นำเสนอ 

อยางตรงประเด็น และมีความแตกตาง 

จากคูแขง ท้ังน้ีอยูท่ีความคิดสรางสรรค 

ชวยสรางทัศนคติหรือภาพลักษณเชิง

บวกใหกับแบรนดหรือสินคา และ 

สามารถสะทอนบุคลิกภาพอันโดดเดน 

ของแบรนดออกมาไดอยางลงตัวโดย 

ไมไดเนนมุงขายสินคาเพียงอยางเดียว       

ไมวาโลกจะเปลี ่ยนภูมิทัศนสื ่อ 

ไปอยางไร แตหลักในการสรางแบรนด 

ท่ีสำคัญคือการมีความจริงใจและมีความ 

ตอเนื่องในการสื่อสารและที่สำคัญคือ

อยาหลงสื่อจนลืมสารหลักที่ตองการ

สื่อไปยังกลุมผูบริโภคเพื่อใหการสื่อสาร 

สรางแบรนดในยุคเศรษฐกิจดิจ ิท ัล 

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

ในการสนับสนุนแบรนดอยางยั ่งยืน  

นอกจากนี้ถาตองการขยายฐานลูกคา 

ไปยังประเทศเพื ่อนบานในอาเซียน 

จำเปนตองศึกษาพฤติกรรม สภาพสังคม  

ชองการทางการสื่อสารที่เหมาะสม ดัง 

คำวา รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอย 

ครั้ง  การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เปนคน 

ประเทศน้ันๆ จึงเปนหน่ึงในหัวใจสำคัญ 

ของการสรางแบรนดธุรกิจในประเทศ 

เพ ื ่อนบานเพราะคนที ่จะเข าใจคน 

ประเทศน้ันๆ ไดดียอมเปนคนในประเทศ 

นั้น มิใชการเขาไปอยางเปนคนนอก 

เต็มตัว 

นอกจากสรางชุมชนดิจิทัลและ 

การผสมผสานการใชสื่อแลวสิ่งสำคัญ 

ของการสรางแบรนดยุคดิจิทัลคือการ
สรางเนื้อหาเพื่อสื่อสารสรางเรื่องราว 

หรือที่เรียกวา การทำการตลาดผาน 
เนื้อหา หรือ Content Marketing   

หมายถึงการทำการตลาดโดยสราง 

เนื้อหา ในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน 

เนื้อหา, วิดีโอ หรืออินโฟกราฟฟค 

เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 

จุดเด่นของ Content Marketing อยู่ที่การสร้าง 
เร่ืองราวให้แบรนด์ ทำให้เกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์ 
ด้วยการใส่เนื้อหาที่ทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ 
ตรวจสอบได้ นำไปสู่ความสนใจในตัวสินค้า 
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ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผุดขึ้น 
เป็นจำนวนมาก ทั้ง คอนโดมิเนียม โรงแรม 
ตลาดพัทยา แตกต่างจากหัวหิน ที่นี่จะไม่ได้เน้น 
ขายดีไซน์ ส่วนใหญ่จะแข่งขันกันเรื่องราคา 
เน้นตลาดล่าง แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
ที่เคยเป็นตลาดหลักก็ไม่มีกำลังซื้อสูง 
ดังนั้น 2 ปีนี้จะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวจีน 
เวียดนามจะเข้ามาทดแทนในบางส่วน 

ม
àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ àÁ×Í§·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§Ë¹Öè§·Õè·ÓÃÒÂä Œ́ËÅÑ¡¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇμ‹Ò§ªÒμÔãËŒ¡Ñº»ÃÐà·Èä·ÂÁÒªŒÒ¹Ò¹ 

ÁÕ¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃàμ Ôºâμ¢Öé¹ÁÒ¡ÁÒÂ à¾×èÍÃÍ§ÃÑºàÁç´à§Ô¹ÊÐ¾Ñ´¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñé§ªÒÇä·Â áÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

Ë¹Öè§ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨·Õè´Ô¹ áÅÐ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�ÃÒÂãËÞ‹ã¹àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ áÅÐàÁ×Í§μ‹Ò§æ ã¹ ̈ .ªÅºØÃÕ 

¡ÅØ‹Á·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ÁÒ¡¡ÅØ‹ÁË¹Öè§ μ ŒÍ§Â¡ãËŒμÃÐ¡ÙÅÈÔÃÔ»ÃÕªÒ¾§É � «Öè§ÇÑ¹¹Õé ä´ŒÊ‹§·ÒÂÒ·à¨¹ãËÁ‹æ ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡»Ã×Í 

½‚Á×Í´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÒ´ÙáÅ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹ãËÞ‹ áÅÐÊÒÇà¡‹§¤¹¹Õé·Õè¡ÓÅÑ§ÁÒáÃ§ ã¹ÇÑÂ 29 »‚ ¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨ 

¡ÒÃ´ÙáÅ¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁà¤Ã×Í Welcome Group à¸Í¤×Í ÈÔÃÔ·Ô¾Â � ÈÔÃÔ»ÃÕªÒ¾§É � ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃàÅ×Í´ãËÁ‹ä¿áÃ§ 

¹Í¡¨Ò¡¨ÐºÃÔËÒÃ§Ò¹âÃ§áÃÁáÅŒÇ μÍ¹¹Õéà¸Í¡ÓÅÑ§Ê¹Ø¡¡ÒÃμÅÒ´¹Í¡¡ÃÍº ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ Welcome Town 

Community Mall  ÊäμÅ�ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�μÒÁ¶¹Ñ´ ¼ÊÒ¹¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ ¡ÃÐ©Ñº¡ÃÐà©§áºº Community Mall 

ÃÙ»áººãËÁ‹ ¡Ñº  ä¹·� ÁÒÃ�à¡çμ “ºŒÒËÍº¿Ò§” ·ŒÒ·ÒÂ Ö́§´Ù´ÊÒÇ¹Ñ¡ªŒÍ»ªÒÇä·Â áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

ไมมีวันลง ดังนั้นทุกธุรกิจที่เกี่ยวของ 

จะไมมีการที่ดินแบบขายขาด แตจะ 

เปนลักษณะการเชา แบบอาคารพาณิชย 

คอนโดมิเนียม บานจัดสรร และโรงแรม 

หรือ แมแตการพัฒนาอาคารพาณิชย 

เพ ิ ่มองคประกอบใหแปลงโฉมเปน 

Community Mall ก็ตามก็ยังคง 

หลักการนี้อยางเหนียวแน

“ที่บานคงมีโชคในเรื่องของที่ดิน 

ทำกิน คุณพอจะเห็นที่ดินที่ไหนทำเลดี 

ก็จะซื ้อเก็บไวหลายแหง ตรงไหน 

Location ดี ก็จะซ้ือไว แลวเลือกพัฒนา 

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ อาจจะ 

เปนหมูบานจัดสรร หรือ อาคารพาณิชย 

หรือ โรงแรมเราก็จะทำ พวกการออกแบบ 

วัสดุ รับเหมากอสราง เราทำเองหมด 

เธอคือใคร
คุณศิริทิพย ศิริปรีชาพงษ หรือ 

คุณปอก ปจจุบันเธอรับตำแหนงเปน 

ผูบริหารในเครือ Welcome Group 

ดูแลธุรกิจ 3 โรงแรมใหญ และ 1 

Community Mall ไดแก Welcome 

Plaza Hotel,  Welcome Jomtien 

Beach, Welcome World Beach 

Resort and Spa และ Welcome 

Town Community Mall ดวยวัยเพียง 

29 ป เธอจบการศึกษาดานการบริหาร 

โรงแรม จากมหาวิทยาลัย Les Roches 

ประเทศสวิสเซอรแลนด กอนจะเขามา 

ดูแลธุรกิจของครอบครัวเต็มตัว

ธุรกิจของครอบครัว ศิริปรีชาพงษ 

สวนใหญคือ การเปนเจาของที่ดิน และ 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใต 

หลักการที่วา ราคาที่ดินพี่พัทยา ชลบุร ี

สาวนักพัฒนาที่ดินเจนใหม่ แห่งเมืองพัทยา
ศิริทิพย์ ศิริปรีชาพงษ์
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มากขึ้น แตยังไมสามารถทดแทนรายได 

ท่ีหายไปท้ัง 100% ชวง High Season 

ก็ยังมีนักทองเที่ยวเต็ม 100% ชวง 

ธรรมดา ก็จะมีประมาณ 80-90% แต 

ภาพรวมก็ยังพอโอเค ในขณะที่ธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพยผุดขึ้นเปนจำนวนมาก 

ทั้ง คอนโดมิเนียม โรงแรม 

ตลาดพัทยา แตกตางจากหัวหิน 

ที่นี่จะไมไดเนนขายดีไซน สวนใหญ 

จะแขงขันกันเรื่องราคา เนนตลาดลาง 

แมแตนักทองเท่ียวชาวรัสเซีย ท่ีเคยเปน 

ตลาดหลักก็ไมมีกำลังซื้อสูง ดังนั้น 2 ป 

นี้จะเปนปที่นักทองเที่ยวจีน เวียดนาม 

จะเขามาทดแทนในบางสวน 

แนวโน้มธุรกิจของกลุ่ม
ดานการกอสรางคอนโดมิเนียม 

หรือ โรงแรม จะหยุดสรางเพิ่ม เพราะ 

อิ่มตัวแลว จะเนนการบริหารธุรกิจที่ม ี

อยูในปจจุบัน ประกอบดวย คอนโดมิเนียม  

9 แหง โรงแรม  3-4 ดาว จำนวน 14 

แหง และจะหันมาใหเชา พื้นที่เปลาที่ 

ถือครองไวเปนจำนวนมาก เพ่ือลดความ 

เสี่ยงแทน

“ถายอนอดีตได จะไมทำคอนโดมิเนียม 

เด็ดขาด เพราะที่ดินเปลาราคาก็ขึ้น 

สามารถใหเชาไดราคาดี โดยไมตองลงทุน 

ใหมากมาย อยางธุรกิจโรงแรมถือวา 

เปนธุรกิจเสือนอนกิน มีความยั่งยืน 

ไดกลับมาเกินราคาที่ดินไปหลายเทา 

บานจัดสรร และคอนโดมิเนียมเทียบ 

ไมได เพราะเงินจะหมุนเร็วกวา”

ธุรกิจใหม ่ความคิดเดิม 
บริหารต้นทุน ลดเสี่ยง

อีกหน่ึงธุรกิจใหม ท่ีคุณปอก กำลัง 

ใหความสำคัญ คือ โครงการ Welcome 

Town Community Mall การพัฒนา 

อาคารพาณิชย พื้นที่ 10 ไรครึ่ง 

ประกอบดวยอาคารชุด 10 ชุดๆละ 8 

หอง เปนอาคารพาณิชยแบบ 2 ชั้น 

และชั้นเดียว สำหรับการพัฒนาธุรกิจ 

อาคารพาณิชย Location น่ีคือ จุดเดน 

คือ เปนพื้นที่ใจกลางเมือง แตหนาแคบ 

พื้นที่จอดรถนอย จึงมองตางมุมกับ 

ครอบครัว เพื่อตองการเปลี่ยนจุดออน 

เร่ืองท่ีจอดรถ โดยปรับโครงสรางการจัด 

วางอาคารใหคลายกับ Community 

Mall เพื่อใหตรงใจคนพัทยามากขึ้น 

จึงออกมาเปนอาคารพาณิชยสร าง 

สลับฟนปลา เพื่อใหไดทั้งพื้นที่อาคาร 

และจอดรถ สวนพื้นที่เปลา 300 ไร 

ดานหลัง จะเลือกผูเชาทำกิจกรรมที่ 

เอื้อกับโครงการ ซึ่งขณะนี้ตกลงแลว 

กับสองรายคือ Fitness และ Index 

Living Mall

บ้าหอบฟาง Night 
Market เพื่อนักช้อป

ด วยแนวความค ิดท ี ่ จะสร  าง 

Traffic ใหกับอาคารพาณิชยท่ีแลวเสร็จ 

คุณปอกจึงมีแนวคิดในการสรางกิจกรรม 

เพื ่อดึงดูดนักทองเที ่ยวเขาโครงการ 

จึงคลิกไอเดียถึง ผูหญิงท่ีรักการชอปปง 

อะไรก็หยุดพวกเธอไมอยู เผลออีกที 

กลายเปนบาหอบฟางไปแลว และนี่คือ 

ไอเดียสุด Chic ของช่ือ Night Market 

ดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมตนทุนได 

คอนขางดี เพราะคุณพอ คุณแม จะมี 

ธุรกิจรับเหมากอสรางรองรับธุรกิจ 

ในเครือ บอกเลยวา ธุรกิจเราไดเปรียบ 

เรื่อง Location และตนทุน”

คิดแบบนักพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ของคระกูลศิริปรีชาพงษ ปจจุบันเปน 

เจาของที ่ดินจำนวนทั ้งหมดเทาไหร 

ยังไมสามารถประเมินคาได เพราะ 

ดวยความคิดที ่ชาญฉลาดของพี ่นอง 

และคนในตระกูล ปจจุบันนอกจาก 

กลุม Welcome Group ที่มีโรงแรม 

ทั้งหมด 4 แหงแลว นองสาวคุณแม 

ของคุณปอก ยังเปนเจาของโรงแรมใน 

เมืองพัทยาถึง 14 แหง โดยในโรงแรม 

ทุกแหง ทางกลุมจะดำเนินการทั้ง 

ออกแบบ และกอสรางเอง การบริหาร 

ภายในกลุม และเครือขายจะใชหลักการ 

แชร ไมวาจะเปน เรื่องการจัดซื้อ เพื่อ 

ใหไดตนทุนต่ำหรือ การมีอำนาจการ 

ตอรองกับบริษัททัวรเอเยนต ที่ทำให 

ลูกคาหลุดมือจากกลุมนี้ยากยิ่ง

อัพเดทเศรษฐกิจพัทยา
ในฐานะที่คุณปอก เปนผูบริหาร 

ธุรกิจโรงแรมในเมืองพัทยา เธอไดอัพเดท 

เศรษฐกิจปจจุบันวา  จากปญหาเศรษฐกิจ 

ในชวง 2 ปที่ผานมา มีปญหาระหวาง 

รัสเซีย กับ ยูเครน ทำใหปน้ีนักทองเท่ียว 

ชาวรัสเซียลดลง  แตยังโชคดีท่ีมีปริมาณ 

นักทองเที่ยวจากจีน และเวียดนาม 
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“บาหอบฟาง” สวรรคของนักชอปสาว 

ยามค่ำคืน เปนแหลงรวมรานคามากมาย 

มาจากกรุงเทพ 70% และจากในพื้นที่ 

30% เปนการโปรโมทโครงการแบบ 

สไตลที่กรุงเทพกำลังฮิต และเมื่อเร็วๆนี ้

เพิ่งจะมีกิจกรรมเปดตัว มีศิลปน การ 

ออกรานดารา ซึ่งไดรับการตอบรับดี 

เกินคาด ทำใหการจะทำ Night Market 

โครงการในอนาคต
แมวา ธุรกิจในกลุมคอนขางอิ่มตัว 

กับโครงการคอนโดมิเนียม และโรงแรม 

แลว แตยังมีอีกหลายอยางที่อยากทำ 

แมวาสวนตัวคุณปอกยังสนใจอยากจะ 

ทำหมูบานจัดสรรแนวใหมในโซนภาค 

ตะวันออก แตตองหยุดรอดูสถานการณ 

เศรษฐกิจชวงนี้กอน

ตอไปนาจะเปนไปไดสูง

“ปจจุบันในสวนอาคารพาณิชย 

ขายเกือบ 90% เหลือเพียงการหา 

กิจกรรมเพ่ือสราง Traffic สรางช่ือเสียง 

ใหโครงการเปนที่รูจัก เพราะปหนาจะ 

มี Fitness แลวเสร็จตนป ธนาคาร 

เกียรตินาคิน จะเสร็จปลายป”
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การจะเริ่มทำธุรกิจอะไรซักหนึ่งธุรกิจ 
ควรมาจากความรักที่จะทำในสิ่งนั้น 
จะทำให้มีความสุขในการทำงาน 
และที่สำคัญควรทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
ทั้งกับลูกค้า และตนเอง

บ
ºÒ§¤ÃÑé§¸ØÃ¡Ô¨¡çà¡Ô´ä´ŒäÁ‹§‹ÒÂ áμ‹ºÒ§¸ØÃ¡Ô¨¡çà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ§‹ÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹¨Ò¡»̃ÞËÒã¡ÅŒμÑÇ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ àÊŒ¹·Ò§ 

¡ÒÃà¡Ô´¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÍÍ¹äÅ¹� ÍÂ‹Ò§ “ËŒÍ§¹éÓáÁÇÍÑ¨©ÃÔÂÐ” ̧ ØÃ¡Ô¨·Õèä´ŒáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡»̃ÞËÒàÃ×èÍ§¡ÅÔè¹¨Ò¡ 

ËŒÍ§¹éÓáºº·ÑèÇæä»¢Í§¤¹·ÕèÃÑ¡ áÅÐàÅÕéÂ§¹ŒÍ§áÁÇÀÒÂã¹ºŒÒ¹ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨Ë¹Ø‹Á ¤Ø³ÊÒ¸Ôμ ÈÔÇÒÃÑμ¹ � 

àÅÂ¤Ô´á·¹¤¹ÃÑ¡áÁÇËÅÒÂæ¤¹Ç‹Ò ¤§»ÃÐÊº»˜ÞËÒ áÅÐ¡ÓÅÑ§ËÒ·Ò§á¡ŒàËÁ×Í¹æ¡Ñ¹ ¨Ö§¡ÅÒÂà»š¹âÍ¡ÒÊ·Ò§ 

¡ÒÃμÅÒ´ÊÓËÃÑº¤Ø³ÊÒ¸Ôμ ÈÔÇÒÃÑμ¹� ¡Ñºá¹Ç¤Ô´©Õ¡á¹ÇÊÃŒÒ§ “ËŒÍ§¹éÓáÁÇÍÑ¨©ÃÔÂÐ” »ÅÍ´¡ÅÔè¹ ¦‹Òàª×éÍâÃ¤ áÅÐÊÇÂ 

àÃÔèÁáÃ¡Å§·Ø¹ 2 ÅŒÒ¹¡ç¤×¹·Ø¹©ÅØÂ μÑé§áμ‹¼ÅÔμÅçÍμáÃ¡ áÅÐ¢ÒÂËÁ´ã¹àÇÅÒÍÑ¹ÃÇ´àÃçÇ ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¢ÒÂãªŒÊ×èÍã¡ÅŒμÑÇ 

ÍÍ¹äÅ¹ � â«àªÕ èÂÅÁÕà´ÕÂ ÍÍ¡ÃŒÒ¹ã¹§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁºŒÒ§»ÃÐ»ÃÒÂ à¼Â¡ÅÂØ·¸ �ËÅÑ§μÅÒ´àÃÔ èÁÍÂÙ ‹μ ÑÇ àμÃÕÂÁ 

àÅç§à»�´¸ØÃ¡Ô¨μÑÇãËÁ‹μ‹Í·Ñ¹·Õ μÒÁ»ÃÐÊÒ¤¹·ÕèäÁ‹ËÂØ´¤Ô´

สินค้าล็อตแรก และ 
ช่องทางการจำหน่าย

สินคาท่ีมีช่ือวา หองน้ำแมวอัจฉริยะ 

แบรนด Litter Twister คุณสาธิตเลา 

จุดเดนของสินคาที่เคาคิดคน และ 

ออกแบบวา จุดขายคือ การคำนึงถึง 

อนามัยของผูเลี้ยงแมวเปนสำคัญ จึง 

เปนที่มาของ โดมกลม ที่สามารถ 

ควบคุมกลิ่น ดวยคุณสมบัติ ประกอบ 

ดวย

1. สามารถจัดเก็บมูลแมว งาย 

เพียงแคหมุน เนื่องจากหองน้ำแมว 

ผลิตจากพลาสติกทรงกลม รูปรางสวย

2. บานแกวง ชวยควบคุมปริมาณ 

มูลมิดชิด

3. เก็บกากมูลงาย เพียงนำกลอง 

หลังการหมุน ออกมาทิ้ง ทำใหลดการ 

เกิดกลิ่นใหนอยลง แทนการรอน 

ตระแกรงหามูลในถาดทรายแมว ที่ 

ตองทนกลิ่น และบางทีมีตกคาง ทำให 

ยังคงมีกลิ่น

4. วิธ ีการที ่จะใหนองแมวเขา 

เผยวิธีการโมเดลธุรกิจ
ไซส์ S ง่ายแต่ทำเงิน

คุณสาธิต ศิวารัตน เจาของธุรกิจ 

หองน้ำแมว ที่เคาตั้งชื่อเองวา หองน้ำ 

แมวอัจฉริยะ แบรนด Little Twist 

เผยที่มาของธุรกิจที่นาสนใจวา เมื่อ 

คนพบวา เรื่องกลิ่นจากหองน้ำแมว 

ทั่วไป สรางทั้งปญหาและความยุงยาก 

เคาหาวิธีแกปญหาดวยการ search 

internet/google เจาะเรื่องหองน้ำ 

มูล แรกๆตองการเปนลูกคา แตเมื่อ 

คนมากก็พบเจอขอมูลมากมาย ขอดี 

ขอเสีย ของแตละแบบ จึงเกิดไอเดีย 

นำขอดีของแตละแบบ มาพัฒนาเปน 

สินคาแนว Innovative โดยเคาคิด 

แบบและจัดหาโรงงานผลิตเอง ดวย 

เงินลงทุนครั้งแรก 2 ลานบาท

ผุดธุรกิจออนไลน์ขายดี ”ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ”
สาธิต ศิวารัตน์์
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จะเขาถึงกลุมผูซื้อ”

ตามที่คุณสาธิต บอกวา ชวงแรก 

ขายยาก แตเร่ิมตนผลิตล็อตแรก 1,000 

ใบ ก็ขายหมดภายใน 3 เดือน โดย 

ชองทางทำเงินมาจากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย 

ลวนๆ และคืนทุน พรอมกำไรอีกสวน 

ในการตอยอดเรียบรอยโรงเรียนแมว

เจาะกลยุทธ์การตลาด
หลังจากการคืนทุน เริ่มกลับมา 

วิเคราะหเรื่องชองทางจำหนายที่ดีสุด 

มาจาก Facebook สื่อยอดนิยมสังคม 

คนกมหนานั่นเอง คุณสาธิตเลาวา 

การทำการตลาดบนสื ่อนี ้ไม ได ง าย 

แมจะรูส่ือน้ีเวิรคสุด ตองมีการสรางสรรค 

แนวค ิดการส ื ่ อข อความและภาพ 

ตลอดจนสรางกิจกรรมบนสื่อออนไลน 

เพ่ือสรางความสนใจ สรางความเคล่ือนไหว 

อยางตอเนื่องบนหนา Facebook 

Page ของสินคา สังเกตวา เวลามี 

กิจกรรมกับผูรักแมวบน Page จะทำ 

ใหเกิดยอดขายไมต่ำกวา 20,000 ตัว

อีกหนึ ่งเคล็ดลับทางการตลาด 

ที่กอใหเกิด Free Media หรือ 

การไดประชาสัมพันธผ านสื ่อตางๆ 

คือ การรวมกิจกรรมการกุศล ตาม 

กระแส CSR เปนการนำสินคาไปบริจาค 

โดยรวมกับหนวยงานองคกรที่ทำการ

กุศลเกี่ยวกับแมว พวกแมวจรจัดที่คน 

นำไปปลอยตามวัดทั่วไป

“ผมจะไมไดวางวา ยอดการ 

บริจาคสินคาจะเปนเทาไหรตอเดือน 

เพราะสินคาที่ผลิตแตละล็อต ผมจะ 

มีสต็อคไว สำหรับการสงลูกคา และ 

การกุศล ตลอดจนการวางจำหนายใน 

งานกุศล ซ่ึงสวนใหญเปนการประชาสัมพันธ 

สินคา ไมไดมุงยอดขายเปนหลัก แต 

ตองการทำใหคนรู จ ักสินคาของเรา 

มากขึ้น และอยากทดลองใช”

อีกหนึ่งกลยุทธ์เจาะ 
แมวเซเล็บ

การดึงดูดความสนใจอีกหนึ่งวิธี

การที่ไดผล คือ การใชกลยุทธเจาะ 

กลุมเซเล็บแมว อาทิ แมวดังกลุม 

ทูลหัวของบาว เจาเสือโครง และคณะ 

คุณสาธิตก็นำสินคาไปใหทดลองใช 

และรวมกิจกรรมการกุศลตางๆ กับ 

กลุมนี้อยูเปนประจำ อาทิ การทำการ 

กุศลกับโรงพยาบาลสัตว จุฬาฯ เพราะ 

กลุ มนี ้จะมีแฟนคลับติดตามอยู เปน 

จำนวนมาก ซึ่งนาสนใจที่ทุกครั้งที่มี 

กิจกรรม ยอดขายบนสื่อออนไลนจะ 

ขึ้นตามไปดวย ครั้งละ 300 – 400 

ตัวตอเดือน ซึ่งวิธีการนี้เปนแนวทาง 

ที่นักการตลาดไซส S สามารถนำไป 

ใชได เพราะเคาใชกันเวิรคสุดสุดมาแลว

ข้อคิดฝากถึงคนทำ 
ธุรกิจแนว Innova-
tive

สิ่งหนึ่งที่คนพบจากความสำเร็จ

ของคนคิด พัฒนาสินคา คือ การ 

โดมนี้ ก็เพียงใสทรายแมว ก็ทำใหนอง 

แมวตามเขามาในโดมนี้แบบงายดาย

5. เปนเฟอรนิเจอรรูปทรงสวย 

เก ตั้งวางที่ไหนก็ไดทั้งภายนอก และ 

ภายในบาน

เจาะช่องทางการ 
จำหน่าย และกลยุทธ์ 
การขาย

ดวยคุณสมบัติ และรูปทรงที่ 

โดดเดน เทานี้ยังไมพอสำหรับการ 

ดึงดูดความสนใจกลุมเปาหมาย คุณ 

สาธิต จึงเกิดไอเดียในการทำโปรโมชั่น 

เปดราคาสูง 4,490 บาท ขายราคาต่ำ 

2,990 บาท ซ่ึงเปนวิธีการทำโปรโมช่ัน 

ทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ที่ใชหลายสื่อ 

ผสมผสานไมวาจะเปน Facebook 

และ Instagram ทุกสื่อ synergize 

กัน และเจาะกลุมสังคมคนรักแมว

“การทำตลาดชวงแรกไมงายนัก 

เพราะกลุมคนรักแมวมีนอย ไมใช 

กลุมใหญเหมือนคนรักสุนัข และการ 

ตัดสินใจซื้อ คนซื้อจะคิดและตัดสินใจ 

ซื้ออยูระยะหนึ่ง แตเราก็มีการเพิ่ม 

ชองทางการขายดวยการออกบู ธไป 

กับโครงการคนรักแมวหาบานใหแมว 

หรือ กิจกรรมดูแลนองแมวตาง เพื่อ 
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ปกปองสิทธิ์ของตนเอง โดยควรนำ 

ความคิด แบรนดไปจดอนุสิทธิบัตร 

เพื่อใหมั่นใจวา ไมมีสินคาเลียนแบบ 

แนนอน และวิธีการที่จะทำใหธุรกิจ 

นั้นๆ ประสบความสำเร็จ คุณสาธิต 

ฝากไววา การจะเริ่มทำธุรกิจอะไรซัก 

หนึ่งธุรกิจ ควรมาจากความรักที่จะ 

ทำในสิ่งนั้น จะทำใหมีความสุขในการ 

ทำงาน และที่สำคัญควรทำธุรกิจดวย 

ธุรกิจหองน้ำแมวอัจฉริยะ สามารถ 
เขาไปดูไดที่ :

www.facebook.com/littert

wister.page

Instagram : Littertwister

ไม่หยุดที่จะพัฒนา 
สินค้าใหม่ไว้ตอบโจทย์
ตลาด

หลังจากธุรกิจหองน้ำแมวอัจฉริยะ 

Litter Twister อยูตัว คุณสาธิต 

ยังไมหยุดที่จะพัฒนาหาลูทางพัฒนา

สินคาใหม ตอไป โดยคราวนี้เตรียม 

ฉีกแนวเขาสูธุรกิจความสวยความงาม 

ของบรรดาสาวๆ และเร็วๆ นี้คงได 

เห็นสินคาใหมนี้ โลดแลนอยูบนตลาด 

โซเช่ียลตอไป พวกเราก็คอยเปนกำลังใจ 

ใหนักธุรกิจไซส S ที่จะประสบความ 

สำเร็จกับสินคาตัวใหมนี้ตอไปคะ

ความซื่อสัตยทั้งกับลูกคา และตนเอง  

โดยจะไมลดคุณภาพสินคาเปนอันขาด 

สุดทายคือ การลงทุนไมตองรีบรอน 

เทเงินในชวงตน เพราะถาเกิดอะไร 

ขึ้นเราจะรับผลไมไหว ควรลงทุนแบบ 

Play Save คอยขยายไปพรอมๆ กับ 

การดู Trend แนวโนมของตลาด

สำหรับผู ที ่สนใจอยากใหเขาดู
แนวทางการทำตลาดออนไลน ของ 
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ค

ค่านิยมธุรกิจครอบครัว
(Family Business Values)

ค  าน ิ ยมม ี บทบาทต  อ 
ความคิด ความรูสึก และการ 
แสดงออกทางพฤติกรรม 

ของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยม 
ตางๆ มาจากความเช่ือและการมีศรัทธา 
ในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ดี 
มีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดย 
การกระทำออกมาตามสถานการณตางๆ 
กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปนเสมือน 
พื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติของ 
บุคคลโดยตรง การวางแนวทางของระบบ 
คานิยมระหวางตัวบุคคลและธุรกิจ 
ควรเชื ่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะ 
บุคคล คานิยมครอบครัว และคานิยม 
ธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน 
การวางแผนการธุรกิจที ่ด ีจ ึงจำเปน 
ตองมีนโยบายกำหนดคานิยม เพื่อ 
สรางแนวทางการประพฤติปฏิบัติทั ้ง 
ตัวบุคคลและธุรกิจไปสู ความสำเร็จ 
ทั้งในครอบครัวและธุรกิจครอบครัว  

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values)  

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิด 
และกำหนดโดยผูกอตั้ง และปลูกฝง 
แนวประพฤติปฏิบัติท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 
ในตัวทายาทและสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยม 
จากรุ นหนึ ่งไปสู คนอีกรุ นหนึ ่งตอไป 
โดยอาศัยสภาพแวดลอมและการเรียนรู 
ในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตาม 

นิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิด 
ความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 
ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสราง 
และกำหนดคานิยมหลักในองคกรจะ 
ชวยเสริมสรางบรรยากาศการทำงานที ่
ประสานกันเปนทีม เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของ 
ผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกดวย 
โดยไดแนะนำขั้นตอนการสรางคานิยม 
ในธุรกิจครอบครัว[4] ดังภาพ

แนวทางการกำหนดคานิยมควร
ใหนิยามโดยระบุพฤติกรรมที่ควรทำ 
และอาจจะอธิบายความสำคัญของ 
แตละคำหรือขอความนั้น การกำหนด 
คานิยมเพื่อทำใหจดจำงายมี 3 วิธี 
ดังภาพ

ตัวอยางคานิยมที ่พบในธุรกิจ 
ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที ่ประสบความ 
สำเร็จสวนใหญพบวา นำคานิยมครอบครัว 
ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชใน
การดำเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรม 

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

คานิยมอยางสม่ำเสมอ ตอเน่ืองยาวนาน 
ตลอดหลายป จนกลายเปนคานิยมหลัก 
(Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึกใน 
จิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของ 
โดยตรงตอธุรกิจครอบครัว นอกจาก 
เจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 
รูปแบบที ่ตนตองการใหก ับทายาท 
ธุรกิจและสมาชิกครอบครัวแลว ยัง 
ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิก 

ครอบครัวที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว  
คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอน 
ใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร และสะทอน 
ใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตอผูขาย 
ปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา 
ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียคนอ่ืนๆ 
อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือเปน 
ต ั วต ั ้ งต  น ในการกำหนดพ ันธก ิ จ 
(Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผน 
เชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจน 
เปนตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจ 
ที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมาย 
ขององคกร  หากขาดการกำหนดคา 

ค่านิยมหลักของครอบครัวเก่ียวข้องโดยตรงต่อ 
ธุรกิจครอบครัว นอกจากเจ้าของธุรกิจจะถ่ายทอด 
ค่านิยมในรูปแบบท่ีตนต้องการให้กับทายาทธุรกิจ 
และสมาชิกครอบครัวแล้ว ยังถ่ายทอดให้กับพนักงาน 
ท่ีไม่ใช่สมาชิกครอบครัวท่ีทำงานในธุรกิจครอบครัว  
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องคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมในครอบครัว 
ที่สำคัญ[5] มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 
(Responsibility) และสำนึกในความ 
รับผิดชอบ (Accountability): การ 
เขาใจถึงหนาที ่และดำเนินงานอยาง 
เต็มความสามารถใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งการเอาใจใสในการดำเนินงาน 
ดวยความรอบคอบและยอมร ับผล 
จากการกระทำตางๆ 

2. กลาพูดกลาทำในส่ิงท่ีถูกตอง 
(Courage): การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง 
มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 
ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรับฟงความเห็น 
ของผูอื่น (Open-Mindedness): 
การยอมรับความคิดเห็นของผู อื ่นได 
อยางดี ไมมีอารมณและอคติเขามา 
เกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง 
(Curiosity): การมีพฤติกรรมท่ีตองการ 
จะคนควา กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู เพ่ือ 
พัฒนาความคิดและความสามารถใหมๆ  

5. การทุมเททำงาน (Hard 
working): การยินดีทำงานหนัก ดวย 
ความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรให 
กับงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ 
ตามกติกา (Discipline): การเคารพ 
และปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกา 
ของครอบครัว ธุรกิจ และสังคม เพื่อ 
ประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): 
การมีความเที่ยงธรรม เหตุผล และ 
เปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): 
การมีความสุจริต ซื่อตรงทั้งกับตนเอง 
และผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน 
(Humility): การมีมารยาท ไมทำตัว 
เหนือผูอื่น 

10.  ความจริงใจ (Sincerity): 

การมีจิตใจที่ซื่อตรง บริสุทธิ์ และ 
แสดงออกตอผู อ ื ่นดวยความจริงใจ 
อยูเสมอ

11.  การใหเกียรติกัน (Respect): 
การปฏิบัติอยางเคารพและเห็นคุณคา 
ของผูอื่น

12.  ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): 
การรูจักคุณคาของเงินและทรัพยากร 
รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13.  การชวยเหลือ ดูแลซึ่งกัน 
และกัน (Stewardship): การดูแล 
เอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุน 
ผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม (Loyalty): 
ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการ 
เปนสมาชิกครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรูสึกผูอื ่น 
(Empathy): ความสามารถเขาใจอารมณ 
ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 
เห็นใจผูอื่น

16.  ความไววางใจกัน (Depend- 
ability): การเช่ือถือ และยอมรับซ่ึงกัน 
และกัน

17.  การรักษาช่ือเสียงและศักด์ิศรี 
(Reputation and Dignity): การ 
เชิดชูและดำรงไวในคุณงามความดีที ่ 
สั่งสมมาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): 
การสำนึกในบุญคุณและตอบแทนผูมี 
พระคุณที่ทำใหกับตน

19.  ความสามัคค ี(Harmony): 
ความรักใครปรองดอง กลมเกลียว การ 

รวมแรงรวมใจเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
20.  ความอดทน (Patience): 

ความทนส ู  ต  อความยากลำบาก 
ตรากตรำ และทนเจ็บใจ สามารถสงบ 
สติ กาย และใจได 

บทสรุป
คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอ 

การขับเคล่ือนธุรกิจครอบครัว ซ่ึงรูปแบบ 

คานิยมและวัฒนธรรมที ่มีความเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปน 
ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่มีตอผล 
สำเร็จและสรางความไดเปรียบในการ 
แขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว การสราง 
คานิยมจึงควรมีกำหนดไวในแผนการ 
สืบทอดธุรกิจเพื่อใหทายาทและสมาชิก 
ครอบครัวคนอื่นๆ ธำรงรักษาคานิยม 
ที ่ด ีงามของครอบครัวท ี ่กำหนดมา 
จากผูกอตั้ง และควรแบงรับเอามุมมอง 
ใหมๆ  เพ่ือปรับคานิยมใหเขากับยุคสมัย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป

การสร้างค่านิยมหลักถือเป็นตัวต้ังต้นในการกำหนด
พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) 
แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนหรือช้ีนำการตัดสินใจ 
ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
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แยกยายออกมาเปดในรูปบริษัท และ 

ใชช่ือวา ชมรมตอสูปองกันตัวอรรถยุทธ 

มีการปรับหลักสูตร รวมหลากหลาย 

วิธีการตอสูปองกันตัว การระมัดระวัง 

ตนเอง การรูจักสังเกตความผิดปกติ 

แบบบอรดี้การด การจัดระบบรักษา 

ความปลอดภัย ซึ่งเปนหลักสูตรเดียว 

กับที่ใชสอน ตำรวจ ทหาร และ 

ลูกศิษยหนวย Seal มนุษยกบ เพื่อ 

ใชในการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือ 

ผูอื่น

“จากการผสมผสานศิลปะการ 

ปองกันตัวแบบไอคิโด และการระมัด 

ระวังตนเองแบบบอรดี้การด ฝกการ 

มอง การสังเกต การรักษาความปลอดภัย 

เพื่อตนเอง และเพื่อคนอื่น จึงเปน 

ที่มาของการตั้งชื่อใหมวา “ชมรมตอสู 

ปองกันตัวอรรถยุทธ” คำวา อรรถยุทธ 

คือ การผสมผสานวรยุทธทุกศาสตร 

มารวมกัน”

การดำเนินธุรกิจเต็มตัว
ท่ีนาสนใจมากก็คือ กลุมเปาหมาย 

ของ ชมรมตอสูปองกันตัวอรรถยุทธ 

ครูตุนบอกวา มีตั้งแตกลุมผูที่มีฐานะ 

ระดับเศรษฐี ที่หวงความปลอดภัย 

ของตนเอง อายุตั้งแต 6 ขวบขึ้นไป 

อยางนอยตอสูไมเปนแตขอใหเซฟตัวเอง 

ไดจากการตกจากท่ีสูง หรือ สถานการณ 

ที่ไมปลอดภัย โดยจะบรรยายพรอม 

กับผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีเด็กสาว 

หรือ เด็กชาย จากตระกูลสูง ที่ตอง 

พาตนเองหลบหลีกจากภัยของวัยรุ น

ยกพวกตีกัน หรือ ภัยรายระหวางการ 

เดินทางไปเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูเรียนไมจำกัดเพศ และวัย ใครๆ 

ก็เรียนไดเพราะคาเรียนถูกมากตั้งแต 

1,000 – 2,500 บาทตอคอรส

การดูแลตนเองสำหรับผูที ่อยูใน

กลุมเสี่ยง อาทิ ผูที่ทำงานกลางคืน 

หรือ ผูที่ตองเดินทางไปเรียนตอ หรือ 

ทำความรู้จักนายทหาร
หญิงบอดี้การ์ดแห่ง 
กองทัพไทย

พ.อ.หญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ หรือ 

ครูตุน อดีตเคยทำงานประจำกอง 8 

หนวยรักษาความปลอดภัยใหแกบุคคล 

สำคัญระดับประเทศ ตั้งแตขาราชการ 

ทหาร จนถึง ราชวงศ มาเกือบ 20 ป 

ปจจุบันทำหนาที่เปนหัวหนาครูฝกการ 

ตอสูปองกันตัว กอง 8 ศูนยรักษา 

ความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพ

ไทย และเจาของ ผูกอตั้ง และครูฝก 

การตอสูปองกันตัวอรรถยุทธ ซ่ึงพัฒนา 

มาจากธุรกิจเดิมคือ โรงเรียนสอนการ 

ตอสูแบบ ไอคิโด ท่ีรวมกอต้ังกับนายก 

สมาคมไอคิโด ประเทศไทย หลักสูตร 

การสอนปองก ันต ัวด วยศ ิลปะการ 

ตอสูแบบ ไอคิโด ซึ่งเปนศิลปะการ 

ตอสูที่ไมเนนการแขงขัน แตเนนการ 

ตอสูเพื่อการปองกันตัว แตตอมาได 

ผู้นำธุรกิจครอบครัว
ชมรมต่อสู้ป้องกันตัวอรรถยุทธ์บอดี้การ์ด

พ.อ.หญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ
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คูแขง แตมีระดับการสอนแบบแบงสาย 

ตั้งแตสายขาว สม ฟา เขียว น้ำตาล 

ดำ โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกสายดำที่ 

เปนระดับสูงจะตองทำโปรเจคเพื ่อ 

สังคม การเผยแพรการอบรมความรู 

เพื่อยุติความรุนแรง ซึ่งเปนหลักการ 

ทำงานตางประเทศ ตลอดจนคนทำงาน 

หรือ ผูสูงอายุ ถึง 70 ป ที่ไมแข็งแรง 

หรือ ผูพิการ ที่มี อาชีพ มีเงิน แต 

ไมมีทักษะการตอสูปองกันตัว รวมถึง 

องคกรธุรกิจ ที่ใหความสำคัญเรื่อง 

ความปลอดภัย มี Safety Week อาทิ 

องคกรใหญอยาง SCG ทั่วประเทศ 

ก็เคยไดรับเชิญใหไปสอนแบบแบงกลุม 

ยอย ครั้งหนึ่งไมเกิน 2 ชั่วโมง 

“จากหลักสูตรการสอนที่แตกตาง 

จากการสอนแบบ Martial Art ทั่วไป 

ทำใหการสอนแบบอรรถยุทธยังไมมี 
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เราอาจจะโชคดีที่เป็นผู้หญิง และเป็นทหาร 
ที่มีทั้งประสบการณ์ และจิตวิทยา ไม่เช่นนั้นก็ยาก 
ที่จะประสบความสำเร็จ อีกอย่างคือ 
เราจะลงทุนให้น้อยที่สุด เราใช้ฝีมือของเรา 
ในการลงทุนแทนเงิน และคอนเซ็ปต์ที่สำคัญคือ 
เราต้องไม่เจ๊ง

ของชมรม ท่ีปฎิบัติตอเน่ืองมาโดยตลอด”

สานต่อเน๊ตเวิร์ค 
สู่ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ขยายทั่วประเทศ

นอกจากการรับสอนที่ชมรมแลว 

ปจจุบันครูตุ นยังคงเปนหัวหนาครูผู  

ฝกสอนของกอง 8 ศูนยรักษาความ 

ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

ที ่ย ังคงเดินสายอบรมแกขาราชการ 

หนวยรักษาความปลอดภัย ทั้งทหาร 

ตำรวจ และทุกหนวยท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ 

นอกจากนี ้คร ู ต ุ นยังมีโครงการเพื ่อ 

สังคมในการเปดอบรมฟรี ใหแกประชาชน 

ทั่วไป หรือ ทหาร ตำรวจ ที่สนใจ 

เพื่อรวมยุติความรุนแรง และผูที่อบรม 

จนถึงสายแข็ง ก็จะทำหนาที่เปนครูผู 

ฝกสอนใหแกรุนตอไป จุดนี้จึงเปน 

เคล็ดลับของการขยายเน็ตเวิรคครูผู  

ฝกสอน ที่เอื้อตอธุรกิจ และการทำ 

กิจกรรมการกุศลยังเปนการดึงดูดสื่อ

ใหเขามาชวยเผยแพรประชาสัมพันธ

อยางกวางขวาง จนถึงเวลาที่ครูตุน 

ตัดสินใจจะขายแฟรนไชสใหแกผูสนใจ 

ทำธุรกิจนี้ออกไปทั่วประเทศ

“แตผูที่สนใจทำธุรกิจ ตองผาน 

การอบรมตามหลักสูตร และจะมีการ 

ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการสอน 

เปนระยะ ที่สำคัญคือ ครูผูฝกสอนจะ 

มาจากทหาร ตำรวจ ที่มาจากหนวย 

ทั่วประเทศ ที่เปนลูกศิษยครูตุนจะใช 

เวลาวางมาชวยสอน โดยวางไววา จะ 

เริ่มภายในปนี้”

เคล็ดลับความสำเร็จ 
ด้วยธุรกิจครอบครัว

หลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

อาจเริ่มตนมาจากพอแม และขยายสู 

ทายาท แตสำหรับครูตุน เธอประสบ 

ความสำเร็จดวยตนเอง และเริ่มมอง 

หาการสรางความเสถียร จึงเร่ิมชักชวน 

พี่ชาย และนองชาย ใหมาฝกเปนครู 

ผูฝกสอน และทำหนาที่ดูแลสายครู 

ท้ังหมด ตลอดจนชวนหลานหนุมวัยรุน 

มาดนักกีฬา มาเปนรวมงาน เพื่อดึง 

กลุมเปาหมายวัยรุนเขามาฝก รวมถึง 

คุณแมอายุ 80 ป มาชวยลงทุนใน 

สินคาเสื้อผา accessories และครูตุน 

ใหคุณแมนับเงินรายรับแกเหงาอีกดวย

“ถามวา ปญหาของธุรกิจครอบครัว 

มีบางไหม ครูตุนบอกวา ไมคอยมี 

ปญหา แมวาตอนชวนพี่ชายอายุ 50 

ปมารวมงาน อายุไมใชปญหาใหญ 

แตการมีพ ี ่ชายมาชวยงานเปนการ 

ระวัง วางมาตรฐานดูแลครูฝกดวย 

ความเสมอภาค อยางพี่ชายเรามองวา 

เพราะเปนพี่จึงยกใหตางจากคนอื่นได 

แตถาเปนครูฝกทานอื่นๆ ก็จะปฎิบัติ 

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพราะยกยอง 

มากไมได จะทำใหบางคนจะดื้อ ไม 

สอนตามแนว และจะแยกตัวไป”

เคล็ดลับความสำเร็จใน
สไตล์ “ครูตุ่น”

จากการดำเนินชีวิตท้ังงานราชการ 

ในฐานะหัวหนาครูผูฝกสอน และการ 

ทำธุรกิจภายใตชื ่อชมรมตอสูปองกัน

ตัวอรรถยุทธ ทั้งสองสวนมีการสอด 

ประสานกันเปนอยางดี และยังมีสวน 

สำคัญในการชวยเหลือสังคม ควบคู 

ไปกับการประชาสัมพันธชื่อเสียงของ 

“อรรถยุทธ” ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

ดวยฟรีมีเดีย ที่สวนใหญเขามาหาเอง 

กับอีกสวนที่สำคัญนอกจากการชักชวน 

ครอบครัวเขามาเปนหลักในการดูแล 

ธุรกิจแลว อีกสวนหนึ่งที่ ครูตุน พ.อ. 

หญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ เปดเผยไว 

ก็คือ

“เราอาจจะโชคดีที ่ เป นผู หญิง 

และเปนทหาร ที่มีทั้งประสบการณ 

และจิตวิทยา ไมเชนนั้นก็ยากที่จะ 

ประสบความสำเร็จ อีกอยางคือ เรา 

จะลงทุนใหนอยที่สุด เราใชฝมือของ 

เราในการลงทุนแทนเงิน และคอนเซ็ปต 

ที่สำคัญคือ เราตองไมเจง”

แนนอนวา หนทางของ “ครูตุน” 

บนถนนธุรกิจผานมาแลวกวา 10 ป 

ก ็น  าจะเป นข อพ ิส ู จน ของธ ุ รก ิจ 

ครอบครัวอีกรูปแบบที่นาสนใจไมนอย 

ทีเดียว และภายในปนี้ “ครูตุน” ก็จะ 

มีรายการทีวีใหม ทางชอง 5 เพื่อสอน 

ศาสตรการปองกันตัว สไตลอรรถยุทธ 

ตองรอชมกันนะคะ

69

Family Business



70

YEC UPDATE



·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡μÃÐ¡ÙÅÊÒÃÊÔ¹¾Ô·Ñ¡É� ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨ÂÒ¹Â¹μ�áË‹§àÁ×Í§μÃÑ§ ·ÕèàÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

àËÁ×Í¹´Ñ§ÅÐ¤ÃªÕÇ»ÃÐÇÑμÔ¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ªÒÇ¨Õ¹ ·ÕèμŒÍ§Í´·¹½†Ò½˜¹¨¹ªÕÇÔμ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ àÃÔèÁ¨Ò¡ 

ÃØ‹¹¤Ø³¾‹Í·Õè¡‹ÍÃ‹Ò§ÊÃŒÒ§μ ÑÇÊÑè§ÊÁ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§Â¹μ� ¨Ò¡ÃŒÒ¹«‹ÍÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÅÐ 

ÁÍàμÍÃ �ä«¤ �àÅç¡æ ¡‹Í¹¡ŒÒÇ¢Öé¹à»š¹μ ÑÇá·¹¨ÓË¹‹ÒÂÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹μ�áÅÐÃ¶Â¹μ�ËÅÒÂáºÃ¹´ � ã¹¾×é¹·Õè ¨.μÃÑ§ 

ÅÙ¡æáμ ‹ÅÐ¤¹¢Í§¤Ø³ªÒÞªÑÂ ÊÒÃÊÔ¹¾Ô·Ñ¡É � μ ‹Ò§ª‹ÇÂ¡Ñ¹´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ â´Â·ÒÂÒ·¤¹ÊØ´·ŒÍ§ ¤×Í 

¤Ø³à¨É®Ò ÊÒÃÊÔ¹¾Ô·Ñ¡É � ´Õ¡ÃÕÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸Ò ¨ØÌÒÏ ¶Ù¡ÁÍºËÁÒÂãËŒºØ¡àºÔ¡¤‹ÒÂÃ¶¹ŒÍ§ãËÁ‹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø �ÍàÁÃÔ¡Ñ¹ 

“àª¿âÃàÅμ” ã¹μÃÑ§ «Öè§à»š¹¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¢Í§¤¹Ë¹Ø‹ÁÃØ‹¹ãËÁ‹ ã¹¡ÒÃ·Ó¡ÒÃμÅÒ´á¢‹§¢Ñ¹¡Ñº¤‹ÒÂÃ¶ÞÕè»Ø†¹¼ÙŒ¹Óà´ÔÁ 

ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ áμ‹¤Ø³à¨É®Òà¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¡ÒÃãÊ‹ã¨§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÁÒμÅÍ´ ̈ ¹ÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍ§ã¨ 

ªÒÇμÃÑ§ ¡ÒÃÑ¹μÕ´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅμÑÇá·¹¨ÓË¹‹ÒÂÂÍ´àÂÕèÂÁÃÐ´Ñº· �Í»¢Í§»ÃÐà·È 3 »‚«ŒÍ¹¨Ò¡¤‹ÒÂÏ áÅÐÇÑ¹¹Õé¡Ñº¤ÇÒÁ 

·ŒÒ·ÒÂãËÁ‹ã¹μÓáË¹‹§¼ÙŒ¹Ó¡ÅØ‹Á¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹ãËÁ‹ »ÃÐ¸Ò¹ YEC μÃÑ§ ·Õè·Ó§Ò¹ÊÍ´»ÃÐÊÒ¹¡ÑºËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´μÃÑ§

รับเหมากอสรางแหงหนึ่ง กอนจะเลือก 
เดินทางกลับมาบานเกิด เพื่อทำธุรกิจ 
สวนตัวบริหารศูนยรถยนตแหงใหม ที่ 
ครอบครัวเลือกขยายการลงทุนดาน 
ยานยนตเปนดีลเลอรใหคายรถ“เชฟโรเลต” 
นอกเหนือจาก ศูนยรถยนต ฮอนดา ที่ 
ครอบครัวเปนดีลเลอรมากวา 20 ป 
และคายรถมอเตอรไซคแบรนดดัง ที่ 
พี่ๆของคุณเจษเปนผูดูแล

ความท้าทายในการ 
บริหารศูนย์รถยนต์ใน
ฐานะนักวิศวกรรมโยธา

จากสาขาท่ีเรียนมา กับการบริหาร 
ศูนยรถยนตด ูเหมือนจะไมได ไปใน 
ทิศทางเดียวกัน แตคุณเจษบอกวา ส่ิงท่ี 
เรียนมาถึงจะไดไมทำงานกอสรางโดย
ตรง แตจริงๆแลวมีสวนสำคัญที่ทำให 
มีการวางแผนและวิธีคิดการบริหารงาน 

ท่ีเปนระบบ ตรงจุดน้ีถือวา เปนจุดแข็ง 
ที่ทำใหสามารถทำการตลาดในจังหวัด 
ตรัง ไดจนเปนผลสำเร็จ โดยในชวง 
เร่ิมตน เนนเจาะตลาดกลุมลูกคาเปาหมาย 
ในพื้นที่ซึ่งสวนใหญจะเปน เกษตรกร 
ชาวสวนยางพาราและสวนปาลม ซึ่ง 
รายไดตองพึ่งพาผลผลิต ถือวาไมงาย 
แตก็ประสบความสำเร็จเปนอยางดี 
และสรางความนิยมตอเนื ่องในกลุ ม 
พอคานักธุรกิจ ดวยรถยนตรุน 7 ที่นั่ง 
ที่ราคาสูงมาก แตการยอมรับของกลุม 
ลูกคาระดับบนนี้แสดงถึงความเชื่อมั่น 
ในตัวสินคาและบริการที่ดี ทำใหกลา 
จายเงินซื้อรถราคาแพง ปจจุบันธุรกิจม ี
ความแขงแกรงข้ึนตามลำดับ จนสามารถ 
กาวสูปที่ 11 พรอมพวงรางวัลตัวแทน 
ยอดเยี่ยม 3 ปซอน ทางดานยอดขาย 
บริการ และมาตรฐาน

“ปจจัยสำคัญไมไดมาจากการ 

ทำความรู้จักกันมากขึ้น 
อีกนิด

คุณเจษฎา สารสินพิทักษ หรือ 
“เจษ” เปนหนึ่งใน 4 ทายาทของคุณ 

ชาญชัย สารสินพิทักษ นักธุรกิจยานยนต 
รายใหญ แหงจังหวัดตรัง ปจจุบัน 
คุณชาญชัยเปนที ่ปรึกษาอาวุโสของ 
หอการคาจังหวัดตรัง สวนคุณเจษฎา 
ดำรงตำแหนงเปนรองประธานหอการคา 
จังหวัดตรัง โดยคุณเจษ เขามาเรียน 
ที่กรุงเทพตั้งแตระดับมัธยมปลาย ที่ 
โรงเรียนเตรียมอุดม จนจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท 
คณะและมหาวิทยาลัยเด ียวกันแต 
โฟกัสดานการบริหารงานกอสราง ใช 
เวลาเรียนระหวางการทำงานที่บริษัท

ท

เจษฎา สารสินพิทักษ์
นักบริหารกลุ่มยานยนต์ 
ในบทบาทประธาน YEC ตรัง
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บริหารงานตามแผนการตลาดของ 
สำนักงานใหญเทานั้น แตในพื้นที่เราก ็
ตองทำกิจกรรมเสริมในเชิง CSR เพื่อ 
ชวยเหลือสังคมทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
เนนในดานการศึกษา เชน การมอบ 
หองสมุดใหกับโรงเรียน และวงการกีฬา 
โดยการมอบอุปกรณกีฬาใหนักเรียน 
และการรวมมอบรถยนตใหแกนักกีฬา 
ชื่อดังกีฬาของจังหวัดอีกดวย ตอนนี้ 
การบริหารธุรกิจศูนยรถยนตก็อยูตัว 
แลว ผมก็กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
ดานอื่นๆเชนกัน ตองรอดูกันตอไป” 

การเข้าสู่วงการ
หอการค้า และ YEC

คุณพอชาญชัย ในสมัยที่ดำรง 
ตำแหนงรองประธานหอการคาจังหวัด 
ตรัง ไดชักชวนลูกชายคนเล็ก คุณเจษ 
เขามาชวยงาน เมื่อ 2 ปที่แลว โดย 
เริ่มตนดวยการเขามาสังเกตการณการ 
ทำงานของหอการคาจังหวัด ในตำแหนง 
อนุกรรมการ หอการคาฯ  และภารกิจ 
แรกที่ไดรับมอบหมายเปนทางการจาก 
หอการคาคือ การเปนตัวแทนหอการคา 
จังหวัดไปประชุมกับหอการคาไทย 
เร ื ่องการรวมกลุ มนักธ ุรก ิจร ุ นใหม 
หรือ YEC ของจังหวัด และไดรับการ 
แตงต้ังใหเปนประธาน YEC ตรังทำหนาท่ี 
กอตั้งทีมนักธุรกิจรุ นใหมของจังหวัด 
โดยเริ่มตนจากสมาชิก 3-4 คน ชวยกัน 
รวบรวมสมัครพรรคพวกจากลูกหลาน 
กรรมการหอการคา และเพื่อนๆ จนมี 
ทีมเริ่มตน 33 คน และปจจุบันจำนวน 
สมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 90 คน โดยคุณเจษ 
เลาวา ในชวงเริ่มตน ตนเองไมไดตั้ง 
เปาหมายกิจกรรมที่ยิ่งใหญมาก แต 
พยายามจะทำกิจกรรมเล็กๆใหเกิดขึ้น 
ไดจริง มีประสิทธิภาพและมีความตอเน่ือง 
สรางการมีสวนรวมกันของสมาชิก YEC 

และระหวางสมาชิก YEC กับหอการคา 
จังหวัด โดยเนนภารกิจดานการพัฒนา 
ผูประกอบการในจังหวัดเปนภารกิจหลัก 
ในชวงแรก ท่ีผานมาไดมีการจัดการประชุม 
สัมมนาเพิ่มความรูและประสบการณ 
ทางดานการคา การลงทุนแลวถึง 5 
ครั้งในหัวขอ ความรูพื้นฐานดานบัญชี 
และการวางแผนภาษีอากร การลงทุน 
และบริหารการเงิน การตลาดยุคใหม 
ดวยดิจิตอลมารเกตติ้ง และลาสุดที่ 
เพิ ่งจัดเสร็จสิ ้นไปคือมาตรฐานบัญชี 
ตาม TFRSs และการใชประโยชนจาก 
งบการเงิน ซึ่งทุกครั้งไดรับการตอบรับ 
จากผูประกอบการในจังหวัดและพื้นที ่
ใกลเคียง รวมถึง YEC ที่ดีเสมอมา 

“ในสวนของการทำงานรวมกับ
หอการคาจังหวัด ในชวงเริ่มแรก YEC 
คอยๆมีสวนรวมทีละนอย เริ่มจากงาน 
เทศกาลวิวาหใตสมุทรในปนี้ ตอไปจะ 
พยายามเพ่ิมบทบาทใหสมาชิกไดเขามา 
ชวยงานมากขึ้น อาทิ การจัดงาน 
เทศกาลหมูยางเมืองตรัง ฯลฯ ซึ่งถือ 
เปนกาวท่ีสำคัญกับการเร่ิมตนการทำงาน 
ของ YEC กับหอการคาจังหวัด”

กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
ของชาว YEC ตรัง

งานอีกดานที่ชาว YEC ตรัง สนใจ 
เปนพิเศษ คืองานเชิงความคิดสรางสรรค 
ในขณะเดียวกันไดช วยเหลือสังคม 
นี่คือที่มาของการออกแบบแกวมัคของ 
ฝากเมืองตรัง ท่ีสรางสรรค รวมเอกลักษณ 
และจุดเดนทุกอยางของจังหวัดตรังไว
ในแกวใบเดียว ถือเปนผลงานไฮไลท 
เลยทีเดียว 

“ที ่มาของโครงการนี ้ เก ิดจาก 
ความคิดที ่อยากจะหาทุนในการทำ 
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยในเมื่อเราเปน 
นักธุรกิจรุนใหม เราก็คิดวาอยากทำงาน 

สรางสรรคสักชิ้น ที่มีความโดดเดน 
เกี ่ยวของกับจังหวัดของเรา ใหคน 
ตางจังหวัดไดซื้อเปนของฝาก และให 
คนตรังที ่ใชแกวนี ้ไดเกิดความภูมิใจ 
และรักในบานเกิดของตนเอง”

โดยโครงการนี้ ก็ไดสมาชิกของ 
YEC ตรังที่มีความสามารถในดานการ 
ออกแบบและการตลาด มาชวยกันคิด 
และวางแผนตั้งแตขั้นตอนแรกในการ 
ผลิตจนถึงขั ้นตอนสุดทายคือการวาง 
จำหนาย โครงการก็นี้ทำใหคนรูจัก 
YEC ตรังมากขึ้น และในอนาคตเรา 
จะขยับกิจกรรมลักษณะนี้ใหใกลชิดกับ 
หอการคาจังหวัดมากขึ้น เพื่อสนับสนุน 
ภารกิจหลากหลายดานทั้งดานการคา 
การลงทุน และการทองเที่ยว

สำหรับสินคาของฝากเมืองตรัง 
แนวเกไกนี้ คุณเจษฝากถึงผูที่สนใจวา 
ยังสามารถหาซื้อไดตลอดที่หอการคา 
จังหวัดตรัง โดยในปจจุบันไดเพิ่มใน 
สวนของเสื้อ และภาพพิมพติดผนัง 
และสำหรับรายไดของโครงการนี ้ยัง 
จะนำไปชวยเหลือสังคมอีกดวย
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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 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
E-mail :
เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
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
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
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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