










สิ่งที่เปนกับดักของประเทศ ทำใหประเทศกาวหนาไปไดชา เกิดความขัดแยง แตกแยก สังคมเกิดปญหามาจาก 
“คอรัปชัน” ที่เปรียบเสมือนมะเร็งราย ที่คอยๆ ลามเขาไปทำรายประเทศชาติ ฉบับนี้จึงนำเรื่อง “คอรัปชัน”  มาเปน 
รายงานพิเศษ ดวยวันที่ 6 และ 11 กันยายน เปนวันตอตานคอรัปชัน ของประเทศไทย ที่ปจจุบันนี้ไดมีองคกรที่ได 
เขามาเคลื่อนไหวรณรงคตอตาน “คอรัปชัน” ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งใจเขามามีสวนรวมในการตอสูกับคอรัปชัน 
ใหความสำคัญและมีความตื่นตัว 

นอกจากนี้ “ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย” นักพยากรณเศรษฐกิจ ยังมาขยายความเขาใจใหเราไดเห็นภาพไทยแลนด 
4.0 กับเรื่อง “ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 สูประเทศในโลกที่ 1 มั่นคง มั่งคั่ง แตยังตองเผชิญอุปสรรคความเหลื่อมล้ำ 
และคอรัปชัน” ตอดวยบทความจากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง “โอกาสการคาการลงทุนภายใตขอตกลงการคาเสรี 
ไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเปนรายรัฐ  (ตอนจบ)” ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย “รศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช” กับเรื่อง “โอกาสและลูทางของ 
อุตสาหกรรมไทยในประเทศเวียดนาม” และ ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI  รวมนำเสนอเรื่อง 
“เกงการคา เพิ่มมูลคาการผลิตทางฝาวิกฤตสงออกไทย” และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “นวัตกรรมสำหรับผูสูงอายุ... อีกหนึ่งโอกาสสำหรับ SMEs” และ ขอแนะนำงานประชุมเสวนา 
ของผูบริหารชั้นนำของโลก ICC Asia Pacific CEO Forum ครั้งที่ 3 โดยหอการคานานาชาติแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่ม 
ดวยบทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม           
(IDE Center) กับเรื่อง “คิดใหมสำหรับนิยามของคำวา การประกอบการ (Rethink about the definition of              
ENTREPRENEURSHIP)” และคอลัมน Inspire SMEs กับ “คุณเสถียร บุญมานันท” นักธุรกิจฉายาเจาพอ NEOLUTION    
e-Sport กับธุรกิจเพื่อคนเลนเกม” และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง 
“ธุรกิจครอบครัว ตอนอิทธิพลของวัฒนธรรม ตอนจบ” และ YEC Update กับ ประธาน YEC เมืองอุตรดิตถ คุณธีรวุฒิ 
ชูประเสริฐสุข และ สุดทายกับบทความ “โอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี” โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

ฉบับนี้ เราไดนำบทวิเคราะห ขอมูล และบทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อเปนมุมมองแนวคิดการพัฒนา 
ธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอาน และสามารถติดตาม 
สถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand 
Economic and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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คิดใหมสำหรับนิยามคิดใหมสำหรับนิยาม
ของคำวา “การประกอบการ”ของคำวา “การประกอบการ”
(Rethink about the definition 
of ENTREPRENEURSHIP)

ยุทธศาสตร ไทยแลนด 4.0 ยุทธศาสตร ไทยแลนด 4.0 
สูประเทศในโลกที่ 1 มั่นคง มั่งคั่งสูประเทศในโลกที่ 1 มั่นคง มั่งคั่ง
แตยังตองเผชิญอุปสรรค
ความเหลื่อมล้ำ และคอรัปชั่น “นวัตกรรมสำหรับผูสูงอายุ”“นวัตกรรมสำหรับผูสูงอายุ”

...อีกหนึ่งโอกาสสำหรับ SMEs...อีกหนึ่งโอกาสสำหรับ SMEs
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หากขาดการกำหนดคานิยมหลัก
องคกรอาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง
ภายในและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได 

นอกจากนี้ การสรางและกำหนดคานิยมหลักในองคกร
จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน

ที่ประสานกันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของ

ผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีภารกิจที่สำคัญ 
ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่งอยู 

2 วาระ ไดแก  1. วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ 
การปฏิรูปประเทศในประเด็นปญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน 

เพื่อทำใหประเทศกลับเขาสูสภาวะปกติ และ 
2. วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) 

คือการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพรอม 
และเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในการพัฒนา
เปนประเทศในโลกที่หนึ่ง 

เมืองวินหมีชายแดนใกลกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย อีกทั้งสนามบิน
Vinh Airport ยังมีเที่ยวบิน
ที่สามารถเดินทางโดยตรง

มายังประเทศไทยได 

ประชากรโลกที่เริ่มเขาสูวัยสูงอายุ
นับเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ครั้งสำคัญในชวงคริสตศตวรรษที่ 21 
โดยองคการสหประชาชาติคาดวาในป 2573 

จำนวนประชากรโลกที่มีอายุมากกวา 
60 ปขึ้นไปจะสูงถึง 1.4 พันลานคน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.5 ของ
จำนวนประชากรโลกทั้งหมด

ในการยกระดับการคานั้น
มีเรื่องจำเปนตองปรับเปลี่ยน
หลายเรื่อง ทั้งการทำธุรกิจของ

ภาคเอกชนก็ดี กฎระเบียบของภาครัฐ
ตลอดจนมาตรการสงเสริมและระบบ

สิทธิประโยชนตางๆ โดยมีหัวใจหลักคือ 
จะตองเขาใจลูกคาที่เปนผูบริโภคขั้นสุดทาย

และเขาใจตลาดอยางถองแท และ
เอาความตองการของลูกคาเปนตัวตั้งเสมอ  

18
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โอกาสและลูทางโอกาสและลูทาง
ของอุตสาหกรรมไทยของอุตสาหกรรมไทย
ในประเทศเวียดนามในประเทศเวียดนาม

คำนิยามของคำวา
ผูประกอบการ “Entrepreneur” 
คือ “ตัวบุคคลที่มีภาระหนาที่ใน

การกอตั้ง จัดการ รวบรวมทรัพยากร
และปจจัยการผลิตอื่นๆ 

ในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง”  
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ฉบับนี้ ยังคงตองพูดคุย 
กันเรื ่องของยุทธศาสตร 
รัฐบาล ไทยแลนด 4.0 

ที่ยังมีความนาสนใจในหลายๆ แงมุม 
รศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอม 
แลว ที ่จะเปดภาพอีกมุมหนึ ่งของ 
การพยากรณเศรษฐกิจของชาติวา จะ 
เดินตอไปในทิศทางใด ดวยแผนทาง 
ยุทธศาสตร ของ ดร.สุวิทย เมษินทรีย  
ประธานกรรมการวิสามัญ สภาปฎิรูป 
แหงชาต ิ เพื่อเปดวิสัยทัศนยุทธศาสตร 
การปฏิรูปประเทศ และสงมอบวาระ 
การปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระ 
พัฒนาแกรัฐบาล ตามภารกิจที่ไดรับ 
มอบหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

ดร.สุวิทย เมษินทรีย ประธาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ไดจัดทำ 
วิสัยทัศนและออกแบบอนาคตประเทศ 
ไทย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ได 
เสนอแนวคิด “การปฏิรูปใหญ ประเทศ 
ไทยครั้งที่ 2” โดยตองทำอยางจริงจัง 
และตอเนื่อง โดยการผนึกกำลังของ 

ยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 สู่
ประเทศในโลกที่ 1 มั่นคง มั่งคั่ง
แต่ยังต้องเผชิญอุปสรรค
ความเหลื่อมล้ำ และคอรัปชั่น

ทุกภาคสวน เพื่อผลักดันประเทศไทย 
สูการเปนประเทศในโลกท่ีหน่ึง ท่ีมีความ 
มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เฉกเชนเดียว 
กับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลก

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี “วิสัย 
ทัศน” เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ประเทศ ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง 
กับประเด็นทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้น โดย 
ยึด “ผลประโยชนชาติ” เปนสำคัญ 
นอกจากนี้ ยังตองกำหนด “กรอบ 
ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนแนวทาง 
ขับเคลื่อนประเทศเพื่อไปสูวิสัยทัศน
ที่กำหนดไวได

ในการเปล่ียนผานสูระบบเศรษฐกิจ 
สังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลาย 
ประเทศไดดำเนินการปฏิรูปขนานใหญ 
อยางเปนระบบ เพื่อรับมือกับชุดของ 
โอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุด 
ใหม ทำการรื้อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สังคม โครงสรางพื้นฐาน ปรับเปลี่ยน 
ระบบคุณคาและวัฒนธรรมการดำรง
ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู โดย 
การยกระดับคุณภาพในทุกภาคสวน 
และปรับเปลี่ยนใหเปนประเทศในโลก 
ที่หนึ่ง ฉะนั้น เปาหมายหรือวิสัยทัศน 

ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนา 
ประเทศใหเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง
ภายในป 2575 (หรือในวาระครบ 
100 ปการอภิวัฒนการปกครอง)

การเปนประเทศในโลกที่หนึ่งใน
บริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 
6 ประการดวยกัน คือ
1. มีความภาคภูมิใจในความเปนชาติ 
และวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดลอมที่นาอยู
5. มีโครงสรางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง
6. การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลก

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั ่งของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” 
ที่เนนการขับเคลื่อนดวยเกษตรกรรม 
พัฒนาไปสู “โมเดลประเทศไทย 2.0” 
ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และ “โมเดล 
ประเทศไทย 3.0” ที่เนนอุตสาหกรรม 
หนักตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยใน 
ศตวรรษที่ 21 จะตองเปลี่ยนผานจาก 
โมเดลประเทศไทย 3.0 เปน “โมเดล 

ฉ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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ประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศ 
ใหกาวสูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง 
ปรับเปลี ่ยนจากประเทศ “รายได 
ปานกลาง” เปนประเทศ “รายไดสูง” 
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ดวย “ประสิทธิภาพ” เปนเศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนดวย“นวัตกรรม”

ภายใต “โมเดลประเทศไทย 4.0” 
จำเปนจะตองมีการปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที ่มี 
“ความไดเปร ียบเชิงเปร ียบเทียบ” 
ใหมี “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” 
เพื ่อเปลี ่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสราง 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สรางมูลคา” 
ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมหลักๆคือ 1. 
กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  2. กลุม 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 3. กลุม 
อุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการ 
ออกแบบ 4. กลุมอุตสาหกรรมเกี่ยว 
เนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 5. กลุม 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค

ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมน้ีต้ังอยูบน 
ฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” 
และความไดเปรียบเชิง “วัฒนธรรม” 
ที่ประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอด 
ดวยการบริหารจัดการ องคความรู 
สมัยใหม เทคโนโลย ีมิเพียงเทานั้น ทั้ง 

5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับ 
กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม 
โลก ที่กำลังคอยๆ เปลี่ยนผานจากยุค 
ของสังคมที่เนน “องคความรู” มาสูยุค 
ของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพ 
ชีวิต” มากขึ้น

ในอดีตประเทศไทยมุ งเนนการ 
สรางความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจเปน 
สำคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอื ่นให 
มีความสอดคลองกันโมเดลประเทศ 
ไทย 4.0 จึงเนนการ “พัฒนาที่สมดุล” 
ใน 4 มิติ กลาวคือ มีความสมดุลใน 
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ 
สิ่งแวดลอม การมีสังคมที่อยูดีมีสุข 
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ประเทศในโลกที่หนึ่งอยู 2 วาระ ไดแก 
1. วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) 
คือ การปฏิรูปประเทศในประเด็นปญหา 
ท่ีสะสมเร้ือรังมานาน เพ่ือทำใหประเทศ 
กลับเขาสูสภาวะปกติ และ 2. วาระ 
การปรับเปลี่ยน (Transformation 

Agenda) คือการปรับเปล่ียนเพ่ือเตรียม 
ความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถ 
ของประเทศไทยในการพัฒนาเปน 
ประเทศในโลกที่หนึ่ง 

วาระการปฏิร ูปและวาระการ 
ปรับเปลี่ยนจะมีลักษณะงานที่แตกตาง 
กันกลาวคือ “วาระการปฏิรูป” จะมี 
ลักษณะงานเปนการปรับเปลี ่ยนเชิง 
โครงสราง ระบบ รวมถึงการปรับเปล่ียน 
เชิงพฤติกรรม ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ 
ผานมาสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ได 
มีการพิจารณาศึกษา วิเคราะหและ 
สังเคราะห จนไดขอเสนอวาระการปฏิรูป 
จำนวน 37 วาระดวยกัน อาทิ ระบบ 
งบประมาณ กระบวนการยุติธรรม การ 
ปฏิรูปที่ดิน การปรับโครงสรางภาษี 
การจัดตั้งสมัชชาคุณธรรม เปนตน 
สวน “วาระการปรับเปลี่ยน” จะเปน 
ภารกิจใหมที่จะตองดำเนินการ เพื่อ 
ตระเตรียมและเติมเต็มประเทศใหมีขีด 

ความสามารถในการพัฒนาตอไป เชน 
กลไกการขับเคลื ่อนประเทศชุดใหม 
การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 
ระบบบริหารจัดการน้ํา การปรับเปล่ียนสู 
ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และการบริหาร 
จัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน

ดวยสถานการณของประเทศ 
ไทยในปจจุบันยังคงตองเผชิญกับ 
ปญหารุมเราหลายประการดวยเหตุนี ้
ในระยะแรก จำเปนตองเนนการขับ 
เคลื่อนวาระการปฏิรูปเปนสำคัญ โดย 
มีเปาหมายใหประเทศกลับคืนสูสภาวะ 
ปกติ โดยการแกปญหาสำคัญหลาย 
ประการจนประเทศกลับเขาสูสภาวะปกติ 
ขั้นตอไปจึงจะขยับไปสูการขับเคลื่อน 
วาระการปรับเปลี่ยน เพื่อใหประเทศม ี
ขดีความสามารถเพียงพอตอการพัฒนา 
เปนประเทศในโลกที่หนึ่งตอไป 

ซึ่งขั้นตอนตางๆ ที่ไดกลาวถึง 
คาดการณไดวา แตละขั้นตอนคงไม 
เร็ว และตองดำเนินการอยางคอยเปน 
คอยไป และเปนข้ันเปนตอน โดยเฉพาะ 
การแกปญหาคอรัปชั่น และอีกหลาย 
ปญหาในสังคมไทย ซ่ึงคองคอยติดตาม 
อยางใกลชิดตอไป

และการเสริมสรางภูมิปญญามนุษย 
โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยูบนฐาน 
คิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมีอยูวา “เมื่อพรอง ตองรูจัก 
เติม เมื่อพอ ตองรูจักหยุด เมื่อเกิน 
ตองรูจักปน”

ในระดับจุลภาคการ “รูจักเติม 
รูจักพอ รูจักปน” จะทำใหประชาชน 
มีหลักประกันในดานความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูล 
และแบงปน กอใหเกิดการสรางเสริม 
พลังทางสังคม และการสรางความเปน 
ปกแผนของคนในสังคมตามมา ใน 
ระดับมหภาค “การรูจักเติม รูจักพอ 
รูจักปน” จะทำใหประเทศไทยสามารถ 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก 
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ตลอดจนเปนการสงเสริมใหเกิดการ 
ผนึกกำลังของทุกภาคสวน การรูจัก 
เติม รูจักพอ รูจักปน จึงเปน “ระบบ 
คุณคาใหม” ท่ีจะสามารถนำพาประเทศ 
ไทยไปสูความมั่งคั่ง ความมั่นคง และ 
ความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งไดในที่สุด

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติเพ่ือ 
ใหประเทศไทยกาวสูการเปนประเทศ 
ในโลกที่หนึ่งไดนั้นจำเปนตองมีความ 
พรอมในทุกดานแตปจจุบันประเทศ 
ไทยอยูในสภาวการณที ่ไมเปนปกติ 
และไมมีความพรอมที่จะกาวไปสูการ 
เปนประเทศในโลกที ่หนึ ่งดังที ่คาด 
หวังไว เนื่องจากยังคงประสบกับปญหา 
ที่สะสมเรื้อรังในหลายดาน โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งปญหาความขัดแยงร ุนแรง 
ปญหาความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคม 
และปญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีภารกิจที่ 
สำคัญในการขับเคลื ่อนไปสู การเปน 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีภารกิจที่สำคัญในการ 

ขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงอยู่ 2 วาระ 

ได้แก่ 1. วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ 

การปฏิรูปประเทศในประเด็นปัญหาที่สะสมเรื้อรัง 

มานาน เพื่อทำให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

และ 2. วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation 

Agenda) คือการปรับเปล่ียนเพ่ือเตรียมความพร้อม 

และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการ 

พัฒนาเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
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Bangkok International Gift Fair and Bangkok Inter-
national Houseware Fair (BIG&BIH) งาน Bangkok 
Gems & Jewelry โดยนักธุรกิจอินเดียมักเขามาหาซื้อสินคา 
(Sourcing) จากงานดังกลาวอยูเปนประจำอยูแลว นอกจาก 
นั้นยังอาจขอความชวยเหลือจากกรมสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศในเรื่องขอมูลการคา และการรวมคณะออกไปรวม 
งานแสดงสินคาทั้งในประเทศอินเดีย และในประเทศอื่น ๆ 
ซึ่งมักจะมีนักธุรกิจอินเดียไปรวมงานเหลานี้อยูเสมอ  

การทำการคากับอินเดีย แนะนำใหสงสินคาไปยังทาเรือ 
หรือสนามบินเทานั้น เพราะการกระจายสินคาในอินเดียทำ 
ไดยากมากทั้งปญหาดานการขนสง กฎระเบียบ และ วิธีการ 
ทำการคาในอินเดีย โดยควรหาคูคาชาวอินเดียมารวมมือดวย

การวาจางคนงานชาวอินเดีย ใหระวังเรื่องวรรณะ 
เพราะยังมีความสำคัญกับคนอินเดียอยูมาก โดยเฉพาะแง 
การปกครอง หรือการเจรจาธุรกิจระหวางคนอินเดียดวยกัน 
เชนเดียวกับในภาคบริการ คนในวรรณะท่ีสูงกวาก็ไมตองการ 
รับบริการจากผูที่อยูในวรรณะที่ต่ำกวา เชน คนในวรรณะ 
พราหมณไมตองการถูกเนื้อตองตัวกับคนในวรรณะที่ต่ำกวา 
ในธุรกิจสปา นั่นทำใหคนในวรรณะพราหมณไมสามารถ 

สำหรับขอเสนอแนะตอผู ประกอบการไทยในการ 
แสวงหาโอกาสการคาการลงทุนภายใตขอตกลงการคาเสรี 
ไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย มีดังนี้

อินเดียเปนตลาดที่มีขนาดใหญมาก ไมควรมองอินเดีย 
เปนตลาดเดียว  อินเดียมีลักษณะเหมือนหลายประเทศหรือ 
หลายตลาดมารวมกัน ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
ในแตละตลาด ผูประกอบการชาวไทยไมสามารถใชกลยุทธ 
เดียวกันในการเจาะตลาดที่แตกตางกัน แมวาอยูในประเทศ 
เดียวกันก็ตาม ดังนั้น นักธุรกิจไทยจึงตองมีเปาหมายที่ 
ชัดเจนวาสนใจเขาไปลงทุนในสวนใดของประเทศอินเดีย 
เพื่อศึกษาลักษณะตลาดใหเขาใจอยางชัดเจน การทำธุรกิจ 
ในอินเดียไมใชการนำสินคาที่เราผลิตอยูแลวเขาไปวางขาย 
การปรับและพัฒนาสินคาของเราใหเหมาะสมกับพฤติกรรม 
การบริโภคของคนในพื้นที่นับเปนเรื่องหลัก ชาวอินเดียมี 
ความตองการสินคาที ่หลากหลายแตกตางกันไปทั ้งดาน 
คุณภาพและราคา ผูผลิตจึงมีความจำเปนที่ตองปรับปรุง 
พัฒนาสินคาใหตอบโจทยรสนิยมผูบริโภคชาวอินเดียใหได 

เทคนิคการเขาถึงกลุมนักธุรกิจชาวภารตะ อาจเริ่มตน 
ตั้งแตในประเทศไทยผานงานแสดงสินคาตางๆ อาทิ งาน 

โอกาสการค้าการลงทุน
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี   
ไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดียศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ (ตอนจบ) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

บ
บทความตอนที่แลวไดกลาวถึงโอกาสทางการคาและการลงทุนไทยในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเปน 
สวนหนึ่งของผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสการคาการลงทุนภายใตขอตกลงการคาเสรี ไทย - อินเดีย และ 
อาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเปนรายรัฐ” การศึกษาวิจัยในโครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหประเมิน 

โอกาส อุปสรรค และกลยุทธ รวมถึงเง่ือนไข ในการดำเนินงานตามกรอบขอตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย 
ของอุตสาหกรรมเปาหมายที่ไทยมีศักยภาพที่จะลงทุนในรัฐของอินเดีย และเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 
ของไทยในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาและการลงทุนท่ีมีศักยภาพในการเขาสูตลาดอินเดีย รวมถึงเสนอแนะตอภาค 
ธุรกิจในสาขาสำคัญที่จะไดประโยชนจากการดำเนินงานตามกรอบขอตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย 
ในรัฐเปาหมายของอินเดีย โดยไดดำเนินการศึกษารัฐอุตตรประเทศเปนกรณีศึกษา
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เปนทั้งผูใหและผูรับบริการไดในอุตสาหกรรมนี้ หากแตเรา 
สามารถเปลี่ยนวิธีคิด โดยการนำแรงงานจากตางประเทศ 
อาทิ แรงงานไทย แรงงานอาเซียน เขาไปทำงานลักษณะ 
ดังกลาวในประเทศอินเดีย ในสายตาคนภารตะ คนตางชาติ 
ถูกวางตำแหนงไวนอกระบบวรรณะ ทำใหสามารถเขาไป 
เติมเต็มชองวางและเปนโอกาสในการทำงานในลักษณะนี้ 
ไดอยางเต็มที่

การพัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะทางภาษา 
อังกฤษที่ด ีและการรูภาษาฮินดีซึ่งเปนภาษาทองถิ่นจะชวย 
ใหการเจรจาธุรกิจทำไดงายขึ้น โดยปจจุบันภาควิชาภาษา 
ตะวันออก ของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาฮินดีและ 
เปดรับผูสนใจจากทุกสาขาวิชาชีพเพื่อเขามาเรียนรูภาษา 
ฮินดีแลว

นักกฎหมายที่ใหคำปรึกษาดานการลงทุนในอินเดีย 
ซึ่งไทยอาจวาจางนักกฎหมายชาวอินเดียใหมาทำงานใน 
ไทยเพื่อใหนักลงทุนมีความเขาใจและไดรับความชวยเหลือ 
ทางกฎหมายไดดีขึ้น

นักธุรกิจไทยขาดทักษะและความอดทนในการเจรจา
ตอรองกับนักธุรกิจชาวอินเดีย รูปแบบการตอรองจะใชแบบ 
ไทยไมได เนื่องจากนักธุรกิจอินเดียรูวาอินเดียเปนตลาด 
ใหญ จึงตองการตอรองเพื่อดึงกำไรสุทธิ (margin) ไปใหได 
มากที่สุด ดังนั้น การเจรจาตอรองตองใจเย็น และพูดคุย 
หลายครั้ง อนึ่ง การประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับ 
ผูประกอบการชาวอินเดียนั้น ผูประกอบการตองรูเทาทัน 
ขณะเดียวกันก็เขาใจ และใหเกียรติคู คาชาวอินเดีย ผู 
ประกอบการชาวไทยไมควรแสดงอารมณเมื่อตองรับฟงการ 
ตอรองราคาของคูคาชาวอินเดีย ตองเขาใจวาการตอรอง 
เปนศิลปะอยางหนึ่งที่ชาวอินเดียภูมิใจ หากใหไดก็ให ให 
ไมไดก็บอกวาใหไมได 

คนอินเดียใหความไววางใจคนยากและพยายามแสวงหา 
โอกาสทางการคา การหาคูคาที่ดีจึงเปนเรื่องสำคัญ ดังนั้น 

การทำงานรวมกันดวยความจริงใจ บนการรางสัญญาท่ีรัดกุม 
รอบคอบจากการมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ดี ตางฝายตาง 
ใหความเคารพซึ่งกันและกันเปนปจจัยหลักที่ทำใหนักธุรกิจ 
ไทยประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน เพราะจากการศึกษา 
วัฒนธรรมอินเดียพบวา เมื่อไหรก็ตามที่ชาวภารตะรูสึก 
ผูกพันและใหความเปนเพื่อนเปนมิตรแลว ชาวภารตะจะ 
ใหความสำคัญกับมิตรภาพนั ้นอยางยั ่งยืนและตลอดไป 
โดยสัญลักษณที่แสดงออกวาผูประกอบการอินเดียเริ ่มให 
ความสนิทสนมผูกพันกับทาน คือ การเชิญไปรับประทาน 
อาหารที่บาน การแนะนำใหรูจักกับภรรยา/สามี และบุตร 
หลาน โดยในระดับสูงสุด คือ การพาไปรูจักบิดา/มารดา 
ถาถึงจุดนั้น พันธมิตรทางธุรกิจที่จะชวยปูทางความสำเร็จ 
ทางการคาและการลงทุนในประเทศอินเดียไดอยางยั่งยืน

ขอเสนอแนะแกภาครัฐ
ในสวนของผูประกอบการชาวอินเดียนั้น ปจจุบันก็ 

ไดรับความสะดวกมากขึ้นในการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎ 
และระเบียบดานการคาและการลงทุนของไทยผานเว็บไซต 
ของภาครัฐตางๆ ซึ่งปจจุบันสวนใหญมีขอมูลภาษาอังกฤษ 
ใหคนควาได อยางไรก็ตาม มีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนับสนุน 
หรือควรปรับปรุง ดังนี้

การเตรียมความพรอมกอนออกไปเจรจาการคากับ 
ประเทศอินเดียในแตละรอบ ตองเชิญกลุมธุรกิจที่จะไดรับ 
ผลกระทบจากหัวขอการเจรจาในคร้ังน้ันๆ มารวมแสดงความ 
คิดเห็นกอนออกไปทำการเจรจา โดยตองเชิญผูประกอบ 
การมาทั้งหวงโซการผลิต (Supply Chain, Value Chain) 
ของสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากหัวขอการเจรจา 
โดยตองเชิญมาทั้งอุตสาหกรรมที่อยูตนน้ำ กลางน้ำ และ 
ปลายน้ำ รวมทั้งตัวแทนของผูบริโภค เพื่อใหผูประกอบการ 
ทั้งสายการผลิตไดรับรู รับทราบ เตรียมการรับมือ สราง 
ระบบเฉลี่ยปนสวนผลประโยชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
จากการเจรจาในแตละครั้ง อาทิ ถาเปนการเจรจาเกี่ยวกับ 
อัตราภาษีและมาตรการทางการคาสินคาเกษตร กรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศรวมกับกรมอาเซียน และหนวยงาน 
ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของตองเชิญตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ำ 
อาทิ ผูขายเมล็ดพันธพืช ปุย สารเคมีการเกษตร ผูแทน 
เกษตรกร ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร ตัว 
แทนผูขายสงและขายปลีก ตัวแทนผูสงออกผลิตภัณฑทาง 
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การเกษตร และอาหารแปรรูป และทุกๆ ธุรกิจเกี่ยวของ 
กับสินคาเกษตร เขามารับฟงแนวนโยบายและรวมระดม 
สมองรวมกัน เพื่อเตรียมรับมือและกำหนดแนวทางการ 
เจรจาการคาในครั้งนั้นๆ โดยผูประกอบการเชื่อวาหนวยงาน 
ภาครัฐตองทำหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงานให 
การระดมสมองเชนนี้เกิดขึ้น โดยอาจจัดเวทีรวมกับสถาบัน 
การศึกษาที่มีหนวยงานที่ทำการศึกษาในกรอบการเจรจา 
นั้นๆ เชน ในกรณีของอาเซียน อาจขอความรวมมือจาก 
ศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน

สนับสนุนใหมีการพบปะกันระหวางผูประกอบการชาว 
ไทยและชาวอินเดีย เพื่อสรางความรวมมือทางการคา และ 
สรางความมั่นใจใหแกนักธุรกิจทั้งสองฝาย การจัดงานของ 
สถานกงสุลไทยที่ผานมา นับเปนสวนสำคัญในการสนับสนุน 
อุตสาหกรรมตางๆ ของไทย รวมถึงการทองเที่ยวของไทย 
ไดดีมาก หากมีการประชาสัมพันธทางโทรทัศน ขอมูลของ 
ไทยอาจกระจายในวงกวางมากขึ้น

ปจจุบันทางการไทยอนุญาตใหมีการใหวีซาแกชาว 
อินเดียที่เดินทางมาถึงดานตรวจคนเขาเมืองในประเทศไทย 
(visa on arrival) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบวา ใน 
บางครั้งมีปญหา กลาวคือ นักธุรกิจบางทานกลับไมไดรับ 
วีซา หรือบางทานไดวีซามากอนเขาประเทศแตถูกสงกลับ 
สงผลใหนักธุรกิจชาวอินเดียทอถอยที่จะเดินทางเขามาใน 
ประเทศไทย และทำใหเราเสียโอกาสในการทำการคาการ 
ลงทุนกับอินเดีย การตรวจคนเขาเมืองควรมีความเปนธรรม 
และรอบคอบในการคัดสรรคนอินเดียเขาเมือง ซึ่งพบวามี 
การสงกลับคนที่เปนนักธุรกิจและนักทองเที่ยวเปนจำนวน 
มาก นอกจากนี้ การทำ visa on arrival ยังใชเวลานาน 
ปญหาเหลานี้อาจทำใหนักทองเที่ยวอินเดียหันไปใหความ 
สนใจกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้แทน

ผูประกอบการชาวไทยเห็นวายังมีโอกาสในการคาและ 
การลงทุนอีกมากระหวางสองประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศ 
อินเดียเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง แตการกระจายของ 
ความเจริญและความรูของประชากรยังไมทัดเทียมกันใน 
แตละเมือง สงผลใหการเดินทางและการติดตอในหลายพื้นที ่

ยังคงถูกมองวายากลำบากสำหรับผูประกอบการชาวไทย 
อีกท้ังกฎระเบียบตางๆ มีรายละเอียดคอนขางมาก ผูประกอบ 
การเห็นวาหนวยงานภาครัฐของไทย อาทิ สถานเอกอัคร- 
ราชทูต และหนวยงานของกระทรวงพาณิชยมีสวนสำคัญ 
อยางยิ่งในการใหขอมูลที่ถูกตองกับผูประกอบการชาวไทย 

ตองมีการสรางฐานขอมูลกลางที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดีย 
และขอมูลเศรษฐกิจ ขอมูลดานการเมือง - ความมั่นคง 
ขอมูลเชิงคุณภาพดานสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งขอมูล 
ตางๆ ที่เกี่ยวของไวใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน โดยตองเปน 
ขอมูลในระดับรัฐและเมือง และฐานขอมูลที่ครบถวนนี้ตอง 
ไดรับการบริหารจัดการ (Knowledge Management) 
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองเปดกวางใหทุกภาคสวน 
ของประเทศไทยสามารถเขาถึงขอมูลนี ้ไดอยางสะดวก 
โดยสถาบันระหวางประเทศเพื ่อการคาและการพัฒนา 
รวมกับ ศูนยอินเดียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถ 
รวมกันเปนเจาภาพในการสรางระบบฐานขอมูลดังกลาว

การจัดอบรมสัมมนา ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาล 
พิจารณาวาจะเปนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ และ 
เปนการสนับสนุนธุรกิจไทยใหสามารถขยายตัวเขาไปรุก 
ตลาดอินเดียได ตองเปนโครงการที่มีความตอเนื่อง มีความ 
จริงใจ และมีการติดตามผล ตองไมเปนโครงการที่ตั้งขึ้น 
ตามปงบประมาณใดปงบประมาณหนึ่ง ที่เมื่อเปลี่ยนปงบ 
ประมาณ โครงการก็หยุดชะงักไปและไมมีความตอเนื่อง

การออกไปอบรมใหความรูกับประชาชนและภาคสวน 
ตางๆ ของสังคม หนวยงานภาครัฐควรผลักดันเรื่องทัศนคต ิ
ของคนไทยและนักธุรกิจไทยตอการเปดเสรีการคาและการ 
ทำธุรกิจรวมกับชาวภารตะ โดยตองพยายามอยางยิ่งในการ 
ลดความเชื่อเดิมๆ ออกจากชุดความคิดของผูประกอบการ 
ไทย อาท ิความคิดเรื่องประเทศอินเดีย คือ พื้นที่ดอยพัฒนา 
ยากลำบาก ทุรกันดาร ความคิดเรื่อง เจอแขกกับเจองู ให 
ตีงูกอนตีแขก เพราะในความเปนจริง หากคุณสามารถสราง 
ธุรกิจที่ยั่งยืนกับชาวภารตะ ชาวภารตะนั่นแหละ จะชวย 
ทานตีงูหรือขจัดอุปสรรคอื่นๆ ในประเทศอินเดียได 
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สถานการณสงออกของ 
ไทยกำลังเผชิญวิกฤตอยาง 
นอยๆ 3 ดาน ดานแรก 

คือ การสงออกสินคาของประเทศไทย 
ติดลบ 3 ปซอน และมูลคาในการสง 
ออกในแตละปที่ตกต่ำลง ซึ่งยังไมมีทา 
ทีวาจะฟนตัวกลับมาเติบโตไดเร็วๆนี้ 

ดานที่สอง คือ ทั้งนักลงทุนชาว 
ไทยและตางชาติ เร่ิมยายและขยายฐาน 
การผลิตไปยังประเทศเพื ่อนบานทั้ง 
อาหารแปรรูป เครื่องนุงหม เครื่องใช 
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนยานยนต

และสุดทายคือ เรากำลังขาดแคลน 
แรงงานทั้งแรงงานฝมือและแรงงานไร 
ทักษะ ทั้งในมิติคุณภาพและปริมาณ 
อันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญคือ ไทย 
กำลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ ทำใหนัก 
ลงทุนคิดหนักวา จะลงทุนในไทยเพิ่ม 
ขึ้นดีหรือไม

ประเด ็นทางเศรษฐกิจข างต น 
ลวนแตเปนปจจัยที ่นากังวลสำหรับ 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ไทย ซึ่งตั้งแตเกิดการลอยตัวคาเงิน 
บาทเมื่อป 2540 เปนตนมา ประเทศ 
ไทยใชโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รูปแบบเดียวมาตลอด คือ การวาง 
ตำแหนงตัวเองใหเปนฐานการผลิต 
และสงออกสินคา

หากลองนึกภาพตามวาธุรกิจที่มี
ขนาดใหญในประเทศไทยมีธุรกิจใด 

เก่งการค้า เพิ่มมูลค่าการผลิต
ทางฝ่าวิกฤตส่งออกไทย

บาง ก็คงหนีไมพนธุรกิจยานยนต ชิ้น 
สวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา 
และเกษตรแปรรูป แลวหากถามตอ 
วาธ ุรกิจเหลานี ้สร างมูลคาเพิ ่มตอ 

ประเทศไทยสูงหรือไม ก็คงไมมีใคร 
กลาตอบเต็มปากเต็มคำ เพราะรูปแบบ 
ของธุรกิจขนาดใหญเหลานี้มักเปนการ 
รับจางผลิต ซึ่งคนไทยและประเทศไทย 
มีสวนแบงในมูลคาเพิ่มไมมาก

นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูล 
การสงออกในระยะหลัง บงชี้วาสินคา 
ที่ไทยเคยสงออกไดสูงมักเปนสินคา 
ที่เริ่มอิ่มตัวในตลาดโลก หรือไมก็ถูก 
ประเทศอื่นแยงชิงสวนแบงตลาดไป 
ในขณะท่ีสินคาท่ีมีความตองการเพ่ิมข้ึน 
อยางรวดเร็วในตลาดโลก เชน อุปกรณ 
โทรคมนาคม ประเทศไทยกลับมีสวน 
รวมในหวงโซมูลคานอยและตามประเทศ 
อื่นไมทัน

ทั้งหมดนี้หมายความวา ประเทศ 

ไทยกำลังหมุนตามโลกไมทัน ประเทศ 
ไทยเกงในการคาสินคาที่ความตองการ 
ในตลาดโลกเติบโตต่ำ แตเรากลับไม 
สามารถคาสินคาที่โลกกำลังใหคุณคา 

กับมัน ดังนั้น พัฒนาการในชวงสิบกวา 
ปที่ผานมาจึงชาเกินไป กลาวคือ ธุรกิจ 
ใหมๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ 
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ยังไมสามารถ 
ทดแทนธุรกิจเดิมที่เปนหัวจักรในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได

ในชวงเวลาที ่ธ ุรก ิจแบบเดิมๆ 
กำลังเผชิญปญหาขีดความสามารถใน 
การแขงขันลดลง รวมทั้งมีคูแขงเพิ่ม 
ขึ้น และสรางมูลคาเพิ่มนอย ประเทศ 
ไทยจะตองวางแผนเพื่อผาทางตันอยาง 
เรงดวน กอนที่จะกระทบตอกำลังซื้อ 
และความเปนอยู ของประชาชนจาก 
การที่รายไดลดลง

ทั้งนี้ หนึ่งในหนทางผาทางตัน 
ที่ถือวาเกิดขึ้นอยางถูกจังหวะคือ การ 

ส

ในการยกระดับการค้านั้น มีเรื่องจำเป็นต้องปรับ 
เปลี่ยนหลายเรื่อง ทั้งการทำธุรกิจของภาคเอกชน 
ก็ดี กฎระเบียบของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการ 
ส่งเสริมและระบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมี 
หัวใจหลักคือ จะต้องเข้าใจลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค 
ขั้นสุดท้ายและเข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้ และเอา 
ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งเสมอ  

â´Â: ©ÑμÃ ¤ÓáÊ§
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เดินหนายุทธศาสตรผลักดันไทยเปน 
ชาติการคา หลังจากเรื่องนี้นิ่งมานาน 
เนื่องดวยของการสงออกเติบโตอยาง 
กาวกระโดดในอดีต การเดินหนาผา 
ทางตันครั ้งนี ้เปนความพยายามของ 
ผู  เก ี ่ยวข องก ับนโยบายการคาของ 
ประเทศโดยตรงคือ สำนักนโยบายและ 
ยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

เพื่อทำความเขาใจที่มาที่ไปของ 
นโยบายนี้ กอนอื่น ตองยอมรับวา 
ประเทศไทยเปนประเทศขนาดเล็ก 
การที ่ เราพึ ่งพาการบริโภคภายใน 
ประเทศเพียงอยางเดียวจะทำใหขาด 
Economies of scale ดังนั้น จึงตอง 
พึ ่งพาการสงออกดวยถึงจะสามารถ 
ผลิตไดในระดับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
ยุทธศาสตรการเปนชาติการคาพยายาม 
หาชองทางยกระดับการคาของประเทศ 
ไทยใหดีขึ้น

ในการยกระดับการคานั้น มีเรื่อง 
จำเปนตองปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง ทั้ง 
การทำธุรกิจของภาคเอกชนก็ดี กฎ 
ระเบียบของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการ 
สงเสริมและระบบสิทธิประโยชนตางๆ 

โดยมีหัวใจหลักคือ จะตองเขาใจลูกคา 
ที่เปนผู บริโภคขั ้นสุดทายและเขาใจ 
ตลาดอยางถองแท และเอาความตองการ 
ของลูกคาเปนตัวตั้งเสมอ  ไมใชมอง 
เพียงแควาเรามีดีอะไรบาง

การคิดถึงลูกคาใหมากข้ึนสามารถ 
แปลงเปนนัยตอการปรับกลยุทธ เชน  
เอกชนตองเรียนรูที่จะเปนผูขาย ใช 
การตลาดนำการผลิต และเรียนรูที่จะ 
ทำชองทางจำหนายสินคามากกวาเนน 
แตจะพึ่งพาบริษัทตางชาติ และผูผลิต 
สินคาที่มีความเกงในการผลิตอยูแลว 
ก็อาจตองพัฒนาสินคา หรือทำการ 
ออกแบบสินคาเองใหเปนที ่ยอมรับ 
ของผูซื้อใหได

ท้ังน้ี ภาครัฐก็จะตองปรับบทบาท 
หนาที ่เพื ่ออำนวยความสะดวกแก 
เอกชน พรอมทั้งดูแลมาตรฐานการ 
ทำธุรกิจของเอกชน โดยเฉพาะการ 
ผอนคลายกฎในการนำเขาสินคาที ่ 
ไมมีในประเทศไทย และการกำหนด 
มาตรฐานสินคาใหเทาเทียมกันสำหรับ 
สินคาขายในประเทศและสินคาที ่มี 
การนำเขาสงออก เพ่ือใหสินคาท่ีไมได 

มาตรฐานไมมีชองทางในการระบาย 
สินคา

การเปลี่ยนแปลงเหลานี ้หมาย
ความวาประเทศไทยจะตองเลิกทัศนคติ 
การขายสินคาแบบเนนปริมาณดังที่
เปนอยูในปจจุบัน เชน แขงขันกัน 
วาใครสงออกขาวไดเปนที่ 1 ของโลก 
มิเชนนั้น แมเราจะลงแรงมากเทาไหร 
เราก็ไมมีทางกาวทันหรือแซงหนา 
คูแขงได หรือ เรียกไดวาเราจะตกอยู 
ในภาวะยิ่งแขงยิ่งแพ  ดังนั้น เราตอง 
หันหลับมาดูและใหความสำคัญกับ 
มูลคาเพิ ่มวาสินคาที ่สงออกไปนั ้น 
สรางคุณคาใหแกผู ซื ้อไดมากขนาด 
ไหนแลวผู ขายอยางเราจะสามารถ 
เก็บมูลคาเพิ่มเหลานั้นไวไดมากเพียง 
ใดมากกวา

ขอมูลเพิ่มเติม
ทีมจัดการความรูและสื่อสารสาธารณะ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทร.02-718-5460 ตอ 511 
e-mail: kmteam@tdri.or.th
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ประเทศเวียดนาม มีเมือง 
ท ี ่ม ีความสำค ัญและม ี 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ดวยขนาดพ้ืนท่ีกวา 64.2 ตารางกิโลเมตร 
จำนวนประชากรประมาณ 409,000 คน 
อยูหางจากกรุงฮานอย 295 กิโลเมตร 
(ทางทิศเหนือ) หางจากจังหวัดดานัง 
427 กิโลเมตร และหางจากนคร 
โฮจิมินห 1,424 กิโลเมตร (ทางทิศใต) 
และหางจากนครหลวงเวียงจันทน สปป. 
ลาว 400 กิโลเมตร (ทางทิศตะวันตก) 
และตั ้งอยู ในภาคกลางของประเทศ 
เวียดนาม หรืออยูใกลกับบริเวณภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ซ่ึงเมืองดังกลาวน้ีคือ “เมืองวินห (Vinh) 
จังหวัดเหงะอานห”   

เมืองวินห เปนศูนยกลางของ 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมของภาคเหนือและ 
ภาคกลาง มีอัตราการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอยูรอยละ 16.0 ภาคการ 
ผลิตหลัก คือ ภาคบริการ มีสัดสวน 
รอยละ 57.5 โดยเฉพาะธุรกิจดาน 
กอสรางที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของภาค 

บริการมีสวนแบงมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 41.0 และ 1.5 ตามลำดับ ทั้งนี ้
เศรษฐกิจเนนการพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานในเมือง การพัฒนาคุณภาพของ 
ทรัพยากรมนุษย การรักษาเสถียรภาพ 
ทางการเมืองและทางสังคม เพื่อให 
เปนจังหวัดชั ้นนำดานเศรษฐกิจและ 
วัฒนธรรมในเขตภาคเหนือและภาค 
กลางของเวียดนาม 

นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ใน 
เขตเมืองวินห ป 2020 จะมีการขยาย 
เขตการบริหารออกไปอีก 250 ตาราง 

กิโลเมตร ครอบคลุม เมือง Cua Lo 
เมือง Quan Hanh สวนหนึ่งของเมือง 
Huong Nguyen Nghi Loc และ 
Hung Nguyen ซึ่งจะสงผลใหเมือง 

วินหเปนหนึ่งในเมืองชายฝงทะเลของ 
เวียดนามดวย

เส้นทางการขนส่งสินค้า
ของเมืองวินห์

1) เสนทางการขนสงทางถนน 
ที่สำคัญ

- ถนนทางหลวงหมายเลข 1A 
เปนเสนทางวิ่งจากเหนือจรดใต ที่ถูก 

ป

โอกาสและลู่ทาง
ของอุตสาหกรรมไทย
ในประเทศเวียดนาม

â´Â
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รองศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

เมืองวินห์ เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจวัฒนธรรม 
ของภาคเหนือและภาคกลาง มีอัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยู่ร้อยละ 16.0 ภาคการผลิตหลัก 
คือ ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 57.5 โดยเฉพาะ 
ธุรกิจด้านก่อสร้างที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคบริการมี 
ส่วนแบ่งมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 41.0 และ 1.5 ตามลำดับ 
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ปรับปรุงเปนเสนทางบายพาสเลี ่ยง 
เมือง เพื่อลดปญหาการจราจร ลาด 
ผานหัวเมืองชายฝ งทะเลและเมือง 
วินห เปนระยะทาง 132 กิโลเมตร ไป 
โฮจิมินห

- ถนนทางหลวงหมายเลข 46, 
QL7 และทางหลวงหมายเลข 48 วิ่ง 
จาก Cua Lo Port ผานทางหลวง 
หมายเลข 1 ไปออกที่เขตชายแดน 
Thanh Thuy Thong Thu เขาสู 

สปป.ลาว
- ทางหลวงหมาย 48 ผาน 

เมือง Cua Lo Town, Vinh City, 
Hung Nguyen, Nam Dan, Thanh 
Chuong Thanh Thuy ซึ่งเปนประตู 
ชายแดนสู สปป.ลาว

2) เสนทางการขนสงทางราง 
รถไฟสายเหนือถึงใตครอบคลุม

พื้นที่ใหบริการทั่วทั้งจังหวัด โดยรถไฟ 

สาขา Cau Giat – Thai Hoa (Nghia 
Dan) ในระยะยาวมีการวางแผนจะ 
เชื่อมเขาสูเขตอุตสาหกรรม ซึ่งใชเวลา 
ในการเด ินทางจากส วนกลางของ 
ภูมิภาคมายังเขตอุตสาหกรรมในเวลา 
มากนัก

3) เสนทางการขนสงทางทะเล
เรือ Cua Lo อยูหางจากเมือง 

วินหเปนระยะทาง 15 กิโลเมตร เปน 
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ทาเรือที่สามารถรองรับเรือขนสงสินคา 
ที่มีน้ำหนักไมเกิน 1 หมื่นตัน ปจจุบัน 
ทาเรือดังกลาวกำลังลงทุนและปรับปรุง 
การเช่ือมตอทางรถไฟ ท่ีสามารถบรรทุก 
ได 2 หมื่นตัน เพื่อใหความสะดวก 
มากขึ้นในการนำเขาและสงออกสินคา 
จากทาเรือ นอกจากนี้แนวทางการ 
พัฒนาเมืองวินหในอนาคตที่จะขยาย 
พื้นที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร 
งานมากขึ้น ก็จะทำใหทาเรือ Cao Lo 
กลายมาเปนทาเรือสำคัญอีกแหงหนึ่ง 
ของเมืองวินห จังหวัดเหงะอานห และ 
ประเทศเวียดนาม 

4) เสนทางการขนสงทางอากาศ 
เมืองวินห มีสนามบินซึ่งหางจาก 

สถานีรถไฟ 5 กิโลเมตร ชื่อวาสนามบิน 
วินห ปจจุบันมีการปรับปรุงและขยาย 
ขนาดของสนามบินเพ่ือรองรับผูโดยสาร 
มากขึ ้นและมีการเพิ ่มเที ่ยวบินไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั่วภูมิภาคมากขึ้น 

สวนอุตสาหกรรมเมือง 
วินห ์ (Vinh Industry   
park)

สวนอ ุตสาหกรรมเม ืองว ินห  
(Vinh Industry park) ตั้งอยูที่ Hung 
Dong, Vinh City จังหวัดเหงะอานต 
มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 62 เฮกเตอร 
เสนทางการคมนาคม สวนอุตสาหกรรม 
Vinh  ซึ่งตั้งอยูใกลทางหลวง 1A และ 
ทางหลวงหมายเลข 46 หางจากใจ 
กลางเมือง Vinh city 4 กิโลเมตร 
เมืองวินหมีกลุ มโรงงานอุตสาหกรรม 
อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟา การผลิตอาหาร 
พืช อาหารสัตว โรงงานเสื้อผาสงออก 
และมีการสรางบริษัทใหมๆ ขึ้น อาทิ 

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑสงออก และ 
โรงงานเกี่ยวกับหัตถกรรมเพื่อสงออก 
สำหรับกลุมอุตสาหกรรม ที่กำลังจะ 
เคลื่อนยายเขามาในเมือง Vinh จะ 
ตองมีความสามารถในการจัดการและ 
ดูแลเรื่องของสิ่งปฎิกูล และของเสีย 
เชน โรงงานแปรรูปเกษตร โรงงาน 

ผลิตเคมีภัณฑ และโรงงานผลิตชิ้น 
สวนยานยนตตางๆ กลุมของโรงงาน 
อุตสาหกรรมเคมี ไมอัด เบียร วัสดุ 
กอสราง

สำหรับโครงสรางพื ้นฐานทาง 
เทคนิคของสวนอุตสาหกรรม ระบบ 
การขนส งภายในเขตอ ุตสาหกรรม 
เครือขายของถนนภายในถูกจัดเปน 
แบบกระดานหมากรุก ซ่ึงตัดกันระหวาง 
แนวตั้งและแนวนอน เฉลี่ยระหวาง 
แถว ประมาณ 350-400 เมตร และ 
เชื่อมตอกับทางหลวงหมายเลข 46

ดานระบบการระบายน้ำ มีการ 
แบงเปนสัดสวนอยางอิสระ ระหวาง 
ตะวันออก ตะวันตก และ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งน้ำเสียที่ถูกระบายมาจะ 
ถูกกรองและมีการทำความสะอาดตาม 
ชองทางระบายกอนออกสู แมน้ำ Gai 
Ke น้ำประปาสำหรับสวนอุตสาหกรรม 
นั้นมาจากโรงผลิตน้ำ Vinh ซึ่งผลิตน้ำ 
ในปริมาณ 60,000 ลบ.ม./วัน โดย 

มีการผลิตแบบปดและสงผ านจาก 
ทอประปาหลักสู เขตเกษตรและเขต 
อุตสาหกรรม มีคาบริการน้ำสะอาด 
10,380 VND / ลูกบาศกเมตร (ไมรวม 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 5%)

ระบบแหลงจายไฟผานสวนอุต-
สาหกรรม จากสถาน ี110/35 / 10KV, 

2x25MVA ซึ่งจายไฟได 22 KV ใน 
เขตอุตสาหกรรม มีอัตราคาบริการ (ไม 
รวม VAT 10%) ดังนี้

- ยอดสูงสุด: 2,556 VND / กิโล 
วัตตตอชั่วโมง

- ต่ำสุด: 902 VND / กิโลวัตต 
ตอชั่วโมง

- ปกติ: 1,405 VND / กิโลวัตต 
ตอชั่วโมง

การเชาที่ดินภายในสวนอุตสาห-
กรรม

- จายเปนประจำทุกป: 20,000 
VND/ตารางเมตร/ป

- การชำระเงินเปนเวลา 5 ป / 
1 ครั้ง: VND 19,000/ตารางเมตร/ป

สวนอุตสาหกรรม Vinh มีผูให 
บริการสารสนเทศ 2 ราย คือ VNPT 
และ Viettel โดยใชสายเคเบิลที่พาด 
ผานไปตามถนน นอกจากนี้ยังมีบริการ 

การพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองวินห์ ปี 2020 จะมีการ 
ขยายเขตการบริหารออกไปอีก 250 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุม เมือง Cua Lo เมือง Quan Hanh 
ส่วนหนึ่งของเมือง Huong Nguyen Nghi Loc  
และ Hung Nguyen ซึ่งจะส่งผลให้เมืองวินห์เป็น 
หนึ่งในเมืองชายฝั่งทะเลของเวียดนามด้วย
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อื่นๆ เชน บริการทางการเงิน การ 
ขนสง การดูแลสุขภาพ การศึกษา 
ความบันเทิง เปนตน

วิเคราะห์โอกาส ลู่ทาง  
และอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมไทย

เมืองวินหมีชายแดนใกลกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
อีกทั้งสนามบิน Vinh Airport ยังมี 
เที่ยวบินที่สามารถเดินทางโดยตรงมา 
ยังประเทศไทยได และทิศทางการพัฒนา 
เมืองวินห จังหวัดเหงะอานหของประเทศ 
เวียดนาม ที่ตั้งเปาหมายใหเปนศูนย 
กลางทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน สง 
ผลใหร ัฐบาลอัดฉีดงบประมาณเพื ่อ 
พัฒนาสวนอุตสาหกรรม ณ เมืองวินห 
เปนอยางมาก จึงถือเปนโอกาสที่ดี 
ของอุตสาหกรรมไทยที ่มีความสนใจ 
ในการลงทุนหรือตั้งโรงงานผลิตในสวน 
อุตสาหกรรม Vinh โดยในเบื้องตน 
พบวาอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความสามารถ 
และมีโอกาส ดังนี้

1) อุตสาหกรรมประมงแปรรูป 
ปจจุบันอุตสาหกรรมประมง มี 

บทบาทมากในประเทศเว ียดนาม 
รัฐบาลของเวียดนามใหการสนับสนุน 
เปนอุตสาหกรรมหลัก เน่ืองจากประเทศ 

เวียดนามเปนแหลงวัตถุดิบ มีแรงงาน 
พรอม (แตในอนาคตมีการคาดการณ 
วา คาแรงขั้นต่ำอาจมีราคาเทียบเทา 
คาแรงขั้นต่ำของไทย) และยังไดรับ 
สิทธิ GSP จากยุโรปอยู ซึ่งสินคาประมง 
แชแข็งของเวียดนามนั ้นสามารถสง 
ออกไปยุโรปเกือบ 100% ทั้งนี้โอกาส 
ของไทยเปนเรื่องของบรรจุภัณฑตางๆ 
เน่ืองจากไทยมีศักยภาพมากกวาเวียดนาม 
โดยอาจจะเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจ 
เวียดนาม อีกประการคือการแปรรูป 
ซึ่งมีโอกาสสูงเนื่องจากเทคโนโลยีของ 
เวียดนามยังไมทันสมัยนัก อยางไรก็ 

ตามนักลงทุนควรพิจารณาปริมาณการ 
จับสัตวน้ำของเวียดนามท่ีอาจขาดแคลน 
ในบางเดือน จำเปนตองมีการบริหาร 
สตอกเปนอยางดี

2) โรงงานปลาปน หรือการผลิต 
อาหารสัตว 

หลังจากการจับสัตวทะเล พบวา 
จะมีสัตวประเภทอ่ืนๆ ติดปะปนมาดวย 
อาทิ กุง ปู หอย เปนตน ซึ่งหากยัง 
ไมเขากระบวนการผลิตก็มักจะนำเขา 
ไปเก็บไวในหองเย็นกอน แตหากปริมาณ 
สัตวดังกลาวมีมากจนลนหองเย็น จะ 
สงผลใหเกรดสินคาตกไปอยู ในเกรด 
ของอาหารสัตว ทำใหธุรกิจอาหาร 
สัตวมีวัตถุดิบปอนเขาสู โรงงานเปน 
จำนวนมาก

เมืองวินห์มีชายแดนใกล้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย อีกทั้งสนามบิน Vinh Airport 
ยังมีเที่ยวบินที่สามารถเดินทางโดยตรงมายัง
ประเทศไทยได้ 
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ประชากรโลกที ่เร ิ ่มเข า 
สู ว ัยสูงอายุนับเปนการ 
เปล่ียนแปลงทางสังคมคร้ัง 

สำคัญในชวงคริสตศตวรรษที่ 21 โดย 
องคการสหประชาชาติคาดวาในป 2573 
จำนวนประชากรโลกที่มีอายุมากกวา 
60 ปขึ้นไปจะสูงถึง 1.4 พันลานคน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.5 ของจำนวน 
ประชากรโลกทั้งหมด เทียบกับป 2558 
ซึ่งมีจำนวน 900.9 ลานคน หรือมี 
สัดสวนเพียงรอยละ 12.3 และป 2573 
จะเปนปแรกที่ประชากรโลกซึ่งมีอายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไปมีจำนวนสูงกวา 
ประชากรที่มีอายุระหวาง 0-9 ป ซึ่ง 
คาดวาจะมีจำนวน 1.3 พันลานคน           
โดยประเทศที่มีสัดสวนของประชากร
ที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปสูงที่สุด 
ในป 2573 คือ ไตหวัน (รอยละ 44.3) 
รองลงมา คือ ญี่ปุน (รอยละ 42.5) 
และเกาหลีใต (รอยละ 41.5) ขณะที่ 
ประเทศไทยอยูอันดับที่ 16 (รอยละ 
37.1) ทั้งนี้ จำนวนและสัดสวนของ 
ประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
กอใหเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาและ 
ออกแบบสินคาและบริการใหมๆ เพื่อ 
อำนวยความสะดวกและทำให การ 
ใช ช ีว ิตของผู ส ูงอายุเป นไปอยางมี 
ความสุขมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม 
การออกแบบพิเศษ ตลอดจนความคิด 
สรางสรรคลวนเปนเครื่องมือที่ชวยใน

การตอบโจทยความตองการของผู  
สูงอายุ ดังนั้น จึงเปนโอกาสของผู 
ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ 
จะเรงสรางมูลคาเพิ ่มและนวัตกรรม 
ในสินคาและบริการตางๆ ใหเขากับ 
วิถีชีวิตของผูสูงอายุทั้งในยุคปจจุบัน
และอนาคต

ตัวอยางที่นาสนใจของนวัตกรรม 
ในสินคาและบริการสำหรับผู สูงอายุ 
จากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งคาดวาจะ 
เปนประโยชนสำหรับผูประกอบการไทย 
มีดังนี้

• อาหารสำหรับผูสูงอายุ ผูสูง 
อายุโดยทั่วไปมักมีปญหาดานการบด 
เค้ียวอาหาร ขณะท่ีบางรายอาจมีปญหา 
ดานสุขภาพทำใหการกลืนอาหารเปน
ไปอยางลำบาก บริษัทผูผลิตอาหาร 
ชั้นนำหลายรายจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑ 
อาหารสำหรับผูสูงอายุ ซ่ึงมีต้ังแตระดับ 
ท่ีเค้ียวไดงายจนถึงระดับท่ีสามารถกลืน 
ไดเลย โดยผลิตภัณฑอาหารที่สามารถ 
กลืนไดเลยจะมีลักษณะขนเพื่อปองกัน 
การสำลัก และมีผิวสัมผัสนุม รวมทั้ง 
มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนเหมาะ 
สำหรับผูสูงอายุ  นอกจากนี้ บริษัทผู 
ผลิตจะไมมีการติดตราสัญลักษณใดๆ 
วาเหมาะสำหรับผูสูงอายุ เพื่อดึงดูด 
ใหผูสูงอายุที่แมจะแข็งแรงหันมาสนใจ 
ซื้อสินคาดวย อีกทั้งมีการออกแบบ 

บรรจุภัณฑที่สามารถเปดงาย มีตัว 
อักษรขนาดใหญ และมีการใชภาพ 
ประกอบเพื่อใหเขาใจงาย 

ตัวอยางนวัตกรรม : Kewpie 
Corporation ออกผลิตภัณฑอาหาร 
Gentle Menu สำหรับผูสูงอายุซึ่งมี 
เมนูอาหารใหเลือกมากกวา 60 รายการ 
และมีใหเลือกทุกระดับตามความสามารถ 
ในการเคี ้ยวและกลืนอาหารของผู สูง 
อาย ุMeiji Co.,Ltd. คิดคนผลิตภัณฑ 
อาหารสำหรับผูสูงอายุ ซ่ึงรวมถึงอาหาร 
ที่ผานสายยาง ทั้งในรูปของเยลลี่และ 
แบบผงละลายน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑนม 
พรอมด่ืมท่ีมีแคลอรีต่ำ และสารใหความ 
หนืด 

• สินคาที่อำนวยความสะดวก 
ใหกับผูสูงอายุ การออกแบบและพัฒนา 
อุปกรณและเครื ่องใชที ่ม ีความเปน 
เอกลักษณและเนนความสะดวกสบาย 
ใหกับผูสูงอายุ เปนอีกกลยุทธสำคัญ 
ที่จะชวยใหสินคานั้นๆ ประสบความ 
สำเร็จและไดรับความนิยม 

ตัวอยางนวัตกรรม : Tokutake 
Corporation ผลิตรองเทาตามความ 
ตองการเฉพาะสำหรับผูสูงอายุภายใต
แบรนด “Ayumi Shoes” โดยสวน 
ประกอบตางๆ ของรองเทาสามารถ 
ปรับขนาดได อาทิ ขนาดหนารองเทา 
พื้นที่เหลือของหนารองเทาสำหรับผูที ่
มีขนาดนิ้วโปงใหญ กันชนหนารองเทา 

ป

“นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ”
...อีกหนึ่งโอกาสสำหรับ SMEs
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ความเสื่อมของรางกายตามธรรมชาติ 
อีกทั้งแนวโนมที่ผูสูงอายุตองอยูลำพัง 
คนเดียวมากข้ึน  ทำใหบริษัทหลายแหง 
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เพิ่มความ 
สามารถในการพึ ่งพาตนเองของผู สูง 
อายุและอำนวยความสะดวกแกบุตร 
หลานที่ตองดูแล

ตัวอยางนวัตกรรม : Liftware 
หรือชอนอัจฉริยะสำหรับผูปวยพารกินสัน 
รวมถึงผูสูงอายุที่มีอาการมือสั่น พัฒนา 
โดย “Lift Labs” ซ่ึงเปนผูประกอบการ 
กลุม Startup และ Google ไดเขา 
มาซื้อธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ Liftware 
เปนอุปกรณที ่ไมมีปุ มเปดปดแตใช 
ระบบเซ็นเซอรในการจับสัมผัสขอมือ 
ของผูปวย/ผูสูงอายุและปรับใหการจับ 
ชอนเพื ่อรับประทานอาหารสามารถ 

ทำไดดีขึ้น Lifely Inc. พัฒนาระบบ 
บานอัจฉริยะสำหรับผูสูงอายุ ซึ่งจะ 
ติดตั้งเซ็นเซอรที่อุปกรณและเครื่องใช 
ตางๆ ภายในบาน เชน ประตูบาน 
หองน้ำ ประตูหอง ตูเย็น กลองใสยา 
โดยมีการเชื่อมตอกับ Smartwatch 
ของผูสูงอายุ พรอมเก็บขอมูลและแสดง 
ผลผานเว็บไซตของ Lifely ทำใหสมาชิก 
ในครอบครัวสามารถติดตามและทราบ 
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุได 
แมอยูหางไกลกัน  

• ธุรกิจบริการสำหรับผูสูงอาย ุ
นวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการเพื่อผูสูง 
อายุเริ่มมีมากขึ้น ทั้งการใชผานระบบ 
ออนไลน แฟรนไชส รวมถึงการจัดสง 
สินคาและบริการถึงประตูบาน เพื่อ 
อำนวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ 

เพื ่อปองกันการบาดเจ็บเมื ่อเกิดการ 
กระแทก และหวงที่สนรองเทาและ 
สายรัดเปดปดดานบนที่ทำใหสวมใส 
ไดงาย โดยสามารถสั่งซื้อรองเทาสอง 
ขางที่เบอรตางกันได หรือหากรองเทา 
ขางใดชำรุดสามารถสั ่งซื ้อเพิ ่มเติม 
เฉพาะขางนั้นๆ ได Easy Button  
เปนกระดุมที่ออกแบบโดยชาวไตหวัน 
ตามหลักของ Ergonomics ซึ่งชวยให 
การใสเสื้อติดกระดุมของผูสูงวัยมีความ 
สะดวกยิ่งขึ้น ดวยรูปทรงของกระดุมที่ 
ฝงหนึ่งเรียบแบนและมีทรงเวา ขณะที ่
อีกฝงจะสูงและหนากวา ทำใหพอดี 
นิ้วมือ และใสเขารังดุมไดงายขึ้น 

• สินคาเทคโนโลยีสำหรับผูสูง 
อายุ ปจจุบันผูสูงอายุสวนใหญตอง 
เผชิญกับปญหาของโรคเรื้อรัง และ 
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ตัวอยางธุรกิจบริการ : CareLinx 
ซึ่งเปนผูประกอบการกลุม Startup ที่ 
ใหบริการจัดหาผู ด ูแลผู ส ูงอายุหรือ 
ผู ปวยผานระบบออนไลนทั ่วสหรัฐฯ 
โดยจะมีการตรวจสอบประวัติของผู  
ดูแล รวมทั้งจัดทำประกันภัยความ 
เสียหายของทรัพยสินหรือการบาดเจ็บ 
ของรางกาย Always Best Care 
เปนแฟรนไชสที่ใหบริการดูแลผูสูงอาย ุ
รวมถึงผ ู ป วยอ ัลไซเมอร ในสหรัฐฯ 
โดยเฉพาะการชวยเหลือในชีวิตประจำวัน 
อาทิ การอาบน้ำ ใสเสื้อผา ซื้อของใช 
ตางๆ รวมถึงบริการดานสุขภาพจาก 
พยาบาลและผู ดูแลดานสุขภาพที ่ได 
รับใบอนุญาต เชนเดียวกับ Benry 
Corporation ที่ใหบริการดูแลและ 
ชวยเหลือในชีวิตประจำวันแกผูสูงอายุ 
ชาวญี่ปุน ขณะที่รานอาหาร อาทิ 

Watami Restaurant, Hotto Motto 
และ 7-11 ในญี่ปุน มีบริการจัดสงชุด 
อาหารเพื ่อสุขภาพแกผู สูงอายุญี ่ปุ น 
ถึงบาน

ปจจุบันผู ประกอบการไทยบาง 
สวนหันมาใส ใจก ับนวัตกรรมที ่ม ุ ง 
ตอบสนองความตองการของกลุมผูสูง 
อายุมากขึ้น อาทิ บจก. ซีที เอเชีย 
โรโบติกส ผลิตหุนยนตดินสอ “Dinsow” 
ทำหนาที่ดูแลผูสูงอายุและสงออกไป 
จำหนายในญี่ปุนและสวีเดน กลุม SCG 
พัฒนานวัตกรรมบานสำหรับผูสูงอายุ 
ซึ ่งจะมีการติดตั ้งระบบและอุปกรณ 
เพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนลด 
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแกผูสูง 
อายุ Health at Home ผูประกอบการ 
กลุม Startup ที่ใหบริการจัดหาผูดูแล 
ผูสูงอายุตามบานผานระบบออนไลน 

ปจจุบันภาครัฐใหความสำคัญ 
อยางมากกับการพัฒนานวัตกรรมท่ีสอด 
รับไปกับการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 
ของประเทศที่มุงสงเสริมอุตสาหกรรม 
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงและอุตสาหกรรมแหง 
อนาคต ไมวาจะเปนอิเล็กทรอนิกส 
อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุนยนต 
โดยมีหนวยงานหลักอยางสำนักงาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแหง 
ชาติ (สนช.) ใหการสนับสนุนดานการ 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคา 
เพิ่ม เปนที่คาดวากลไกดังกลาวจะมี 
สวนชวยผลักดันใหผูประกอบการไทย 
สามารถตอยอดและนำนวัตกรรมใหมๆ 
มาพัฒนาสินคาและบริการ รวมถึงสินคา 
และบริการสำหรับผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
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บทความในสองฉบับที ่ 
ผานมาคงทำใหทานผูอาน 
ไดทราบถึงความเปนมา 

ในการกอตั้งหอการคานานาชาต ิ (ICC) 
เมื่อเกาสิบเจ็ดปที่แลว และไดทราบ 
ถึงบทบาทแรกขององคกรแหงนี ้ที ่ได 
สรางเครื ่องมือสองชนิดซึ ่งกลายเปน
หัวใจของการคาระหวางประเทศ ไดแก 
Incoterms  (กฎเกณฑการตีความ 
เงื ่อนไขทางการคาระหวางประเทศ) 
และ UCP (กฎกติกาการคาระหวาง 
ประเทศที ่ใชเลตเตอรออฟเครดิตใน 
การชำระเงิน)

บทบาทของหอการคานานาชาติ
ในปจจุบันยังคงดำเนินอยูอยางตอเนื่อง 
ดวยความเชื ่อที ่ว าการคาคือเลือดที ่ 
หลอเลี้ยงเศรษฐกิจโลก (Trade is the 
life blood of the world economy) 
และความเปนอยูของคนในชาติตางๆ 
ทั่วโลกจะดีขึ้นไดจากความเติบโตทาง 
การคา 

ในป พ.ศ. 2559 น้ี หอการคานานา 
ชาติแหงประเทศไทย (ICC Thailand) 
ไดรับเลือกเปนตัวแทนของหอการคา
นานาชาติในประเทศกลุม Asia Pacific 
ใหเปนเจาภาพจัดงาน ICC Asia Pacific 

CEO Forum ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหวาง 
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรม 
พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ ดวยแนว 
คิดหลักของงานวา “Asia Pacific : 

Transforming the Future” โดย 
รูปแบบของงานจะเปนงานประชุม 
เสวนาที่มีนักธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลก 
และจากประเทศไทยเขารวมแสดง 
ความคิดเห็น มุมมอง และแลกเปล่ียน 
ประสบการณรวมกับผูเขารวมงานราว 
200 ราย ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงจาก 

องคกรทั้งในและตางประเทศตลอดจน 
ตัวแทนภาครัฐ งาน Asia Pacific 
Forum นี้ จัดขึ้นเพื่อหาคำตอบวา 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของเรา และ ICC 

ควรจะมีบทบาทอยางไรภายใตภาวที่ 
ทาทายจากการเปลี่ยนแปลงและความ 
ไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ โลก

คุณเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักด์ิ ประธาน 
กิตติมศักดิ์ หอการคานานาชาติแหง 
ประเทศไทย  ผูซึ่งไดรับการเลือกตั้ง 
ใหเปนกรรมการบริหารของหอการคา 

บ

â´Â

หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย
Thailand International Chamber of Commerce 

งานประชุมเสวนา

ของผู้บริหารชั้นนำของโลก
ICC Asia Pacific CEO Forum ครั้งที่ 3
จัดโดย...หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)

งาน Asia Pacific Forum นี้ จัดขึ้นเพื่อหา 

คำตอบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรา และ ICC 

ควรจะมีบทบาทอย่างไรภายใต้ภาวะที่ท้าทายจาก 

การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของภาวะ 

เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ICC ให้ความสำคัญอย่างสูง 

ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะภูมิภาคแห่งนี้ 

เป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจสำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น 

และตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ได้แก่ จีน 

และ อินเดีย ตลอดจนเป็นที่ตั้งของประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

มีสัดส่วนเป็นสองในห้าของเศรษฐกิจโลก 
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> คุณกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ICC Asia Pacific CEO Forum ครั้งที่ 3 ที่ กรุงเทพฯ ในวันที่  20-21 ตุลาคม 2559
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นานาชาติสำนักงานใหญ ณ นคร 
ปารีส คือบุคคลสำคัญที่ผลักดันให ICC 
Thailand ไดรับเลือกเปนผูจัดงาน ICC 
Asia Pacifc CEO Forum ครั้งที่ 3 
คุณเกษมสิทธิ์กลาวถึงงานประชุมครั้ง
นี้วา “ICC ใหความสำคัญอยางสูงตอ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพราะภูมิภาค 
แหงนี ้เปนที ่ต ั ้งของเศรษฐกิจสำคัญ 
คือ ประเทศญี่ปุน และตลาดเกิดใหม 
(emerging market) ไดแก จีน และ 
อินเดีย ตลอดจนเปนท่ีต้ังของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน งานประชุมครั้งนี้ 
ถือเปนงานที่แสดงศักยภาพของภาค 
ธุรกิจของไทยในเวทีนานาชาติ วา 
ประเทศไทยเรานั ้นเป นสวนสำคัญ 
ของระบบการคาโลก” 

ตัวอยางรายชื่อนักธุรกิจที่จะมา
รวมงานประชุมเสวนาครั้งนี ้ไดแก Mr. 
Sunil Mittal นักธุรกิจชาวอินเดีย ผู 
กอตั้ง Bharti Enterprise ซึ่งมีบริษัท 
ในเครือจำนวนมาก ทำธุรกิจหลากหลาย 
ชนิด ประกอบดวยดานการสื่อสาร การ 
คาปลีก การบริการทางการเงิน การคา 
ขายพืชผลเกษตร และการผลิตพลังงาน 

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอีกทานหนึ่ง
ที่จะเขารวมเสวนา เปนผูที่มีชื่อเสียง 
และไดรับความสนใจอยางมากในการ 
เดินทางมาพูดที ่ประเทศไทยในชวง 
ตนปที่ผานมา ไดแก Mr. Esko Aho  
ผู  เคยดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี 
ของประเทศฟนแลนดระหวางป พ.ศ. 
2534 – 2538 ในขณะที่มีอายุไดเพียง 
38 ป และปจจุบันมีบทบาทสำคัญใน 
หอการคาตางประเทศที่ตั ้งอยูภายใน 
ประเทศฟนแลนด  

นอกจากผูบริหารทั ้งสองทานที่ 
ไดกลาวมาแลว ผูเขารวมเสวนาทาน 

อื่นๆ จากตางประเทศยังประกอบดวย 
Ms. Cherie Nursalim (Director of 
GITI Group, ประเทศสิงคโปร ซึ่ง 
เปนกลุมบริษัทที่มีการลงทุนดานการ 
ผลิต คาปลีก อสังหาริมทรัพย ทั้งใน 
สิงคโปร อินโดนีเซียและออสเตรเลีย), 
Ms. Mari Pangestu (ศาสตราจารย 
จากมหาวิทยาลัย Indonesia, อดีต 
รัฐมนตรีกระทรวงการคา และ อดีต 

ร ัฐมนตร ีกระทรวงท องเท ี ่ยวและ 
Creative Economy ของประเทศ 
อินโดนีเซีย), Mr. John Denton (CEO 
ของบริษัทกฎหมายชั้นนำในประเทศ 
ออสเตรเลีย), Mr. Philippe Varin 
(Chairman of AREVA บริษัทผลิต 
ไฟฟาอันดับหน่ึงของฝร่ังเศส) และ  Mr.  
Ark Boon Lee (CEO ของ International 
Enterprise (IE) ซ่ึงเปนองคกรสนับสนุน 

> คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย 
และกรรมการบริหาร ICC  เป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
ของหอการค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จัดงาน ICC CEO Forum 
ขึ้นในกรุงเทพมหานคร
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การลงทุนในประเทศสิงคโปรท่ีมีบทบาท 
เชนเดียวกับ BOI ของประเทศไทย)

สำหรับนักธุรกิจไทยที่จะเขารวม 
เสวนา ไดแก คุณอิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานกลุมมิตรผล, ประธานกรรมการ 
หอการคาไทย และสภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย  คุณชาติศิริ  โสภณพนิช 
กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ 
และคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ 
ผูอำนวยการใหญ บริษัทการบินไทย  
ซึ่งความรู และประสบการณทางดาน 
การบริหารธุรกิจของแตละทานที่เอย 
นามมายอมเปนที่ทราบกันอยางดีแลว

การจัดงาน ICC Asia Pacific 
CEO Forum ครั้งที่ 3 นี้ เกิดขึ้น 
ภายใตการกำกับดูแลและสนับสนุน 
ของประธานจัดงาน (Chairman of 
Organizing Committee) คุณกลินท 
สารสิน รองประธานกรรมการหอการคา 
ไทย และสภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทย และประธานกรรมการการทองเท่ียว 

แหงประเทศไทย ผูซ่ึงเคยดำรงตำแหนง 
ประธานหอการคานานาชาติแหงประเทศ 
ไทย ระหวาง พ.ศ. 2551–2554 ซึ่ง 
คุณกลินท สารสิน ไดกลาวถึงประโยชน 
ที่ประเทศไทยจะไดรับจากการที ่หอ 

การคานานาชาติแหงประเทศไทยรับ 
เปนเจาภาพจัดงานครั้งนี้วา “ในชวง 
เวลาที่จะมีการจัดงาน CEO  Forum 
นั ้นจะมีนักธุรกิจจากประเทศตางๆ 
ประมาณ 20 ประเทศ จำนวนกวาหนึ่ง 
รอยคนเขามาประชุมในประเทศไทย  
โดยสวนใหญเปนผูบริหารระดับสูงที ่ 

สนใจมองหาโอกาสในการขยายการ 
ลงทุนในธุรกิจหลักของเขาไปยังตาง 
ประเทศ  ซึ่งนักธุรกิจเหลานี้รูสึกยินดี 
มากเม่ือไดทราบวาทาง ICC  Thailand  
ไดรับเกียรติจากทานเลขาธิการคณะ 

กรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI 
มาเป นเจ าภาพในงานเล ี ้ยงกาล า 
ดินเนอรและนำเสนอขอมูลการสงเสริม 
การลงทุนของประเทศไทย”

คุณกลินท สารสินกลาวทิ้งทาย 
ไววา “ทุกครั้งที่มีการจัดงาน ทาง ICC 
Thailand จะถือเปนโอกาสอันดีที่จะ 
เชิญตัวแทนจากบริษัทสมาชิกของเรา 
เขามารวมงาน เพื่อใหไดรับขอมูล และ 
เพื่อเปนการสรางเครือขายทางธุรกิจ 
ใหกับบริษัทสมาชิก  คราวนี้ก็เชนกัน 
ครับ  สมาชิกของหอการคานานาชาติ 
แหงประเทศไทยทุกรายจะไดรับเชิญ 
ใหเขารวมการประชุมเสวนา ในวันที่ 
21 ตุลาคมดวย ดังนั้นถาบริษัทไหน 
สนใจเขาร วมงานประชุมนานาชาติ 
ที่สำคัญครั ้งนี ้ก็ใหติดตอเขามาที ่หอ 
การคานานาชาติไดเลยนะครับ”

สนใจขอมูลเก่ียวกับหอการคานานา 
ชาติแหงประเทศไทย (ICC Thailand)  
ติดตอ โทร 02-622-2183 หรือโทรผาน 
เบอรของหอการคาไทย 02-018-6888 
ตอ 4210

ในช่วงเวลาที่จะมีการจัดงาน CEO  Forum นั้นจะ 
มีนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ประมาณ 20 ประเทศ 
จำนวนกว่าหนึ่งร้อยคนเข้ามาประชุมในประเทศไทย  
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่สนใจมองหา 
โอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของเขา 
ไปยังต่างประเทศ 

> Mr.Sunil Mittal ประธานหอการค้านานาชาติ (ICC) และผู้ก่อตั้งบริษัท Bharti 
Airtel บริษัทเทเลคอมท่ีใหญ่อันดับสามของโลกจะมาร่วมแชร์แนวคิดในงานคร้ังน้ีด้วย
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3RD ICC ASIA PACIFIC 
CEO FORUM 

Bangkok, Thailand | 20-21 October 2016

This prestigious event will bring together over 200 high-level global  
and Asia-Pacific CEOs and leaders of international organizations, 

together with Thai business leaders and key Ministers.

For more information and sponsorship etc. contact AMY KUTRANON, Managing Director, ICC Thailand 
md@iccthailand.or.th    +662 622 2183

FEATURED SPEAKERS 

CHERIE NURSALIM
Vice Chair, Giti Group

ESKO AHO
Chairman of the board,  
East Office of Finnish 

Industries
Former Prime Minister  

of Finland

JOHN DANILOVICH
ICC Secretary General

SUNIL BHARTI MITTAL
ICC Chairman

Founder & Chairman, 
Bharti Enterprises

JOHN DENTON
ICC First Vice Chairman

Partner & CEO,  
Corrs Chambers Westgarth

MARI PANGESTU
Professor of International 

Economics, University  
of Indonesia

ISARA VONGKUSOLKIT
Chairman, Mitr Phol  

Sugar Group

 CHARTSIRI SOPHONPANICH
 President, Bangkok Bank

KALIN SARASIN
Chairman, Tourism Authority  

of Thailand

CHARAMPORN JOTIKASTHIRA
President, Thai Airways International

KASEMSIT PATHOMSAK
Executive Chairman, Merchant 

Partners Asset Management Limited

Venue: Grand Hall, Plaza Athenee Hotel, Bangkok, Thailand



3RD ICC ASIA PACIFIC CEO FORUM 
Bangkok, Thailand | 20-21 October 2016

PARTICIPATING 
COUNTRIES

Australia
Bangladesh

China
Chinese Taipei

Hong Kong, China
India

Indonesia
Japan
Korea

Macau, China
Malaysia

New Zealand
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Thailand
France
Finland
Mexico

USA

PROGRAMME 

THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) is the world’s largest business organization with a 
network of over 6.5 million members in more than 130 countries. We work to promote international trade, 
responsible business conduct and a global approach to regulation through a unique mix of advocacy and 
standard setting activities—together with market-leading dispute resolution services. Our members include 
many of the world’s largest companies, SMEs, business associations and local chambers of commerce.
We are the world business organization.

SUPPORTING ORGANIZATIONS: The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand,  
The Federation of Thai Industries, The Thai Bankers’ Association, Thailand Board of Investment  
and Tourism Authority of Thailand

DAY 1   20 OCTOBER 2016

6 pm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cocktail Reception

7 pm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Welcoming Address 

7:30 pm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gala Dinner

DAY 2   21 OCTOBER 2016

Full day / Panels on

>  Changing Geopolitical and Economic Landscape:  
The coming future of the Asia Pacific region

>  The New Normal for Global Growth:  
Managing through multi-dimensional uncertainties

>  Delivering Impact for Asia Pacific:  
Challenges for Trade and Investment

>  Transforming the Future:   
Role of Asia-Pacific for the Global Goal  
of sustainable business and the SDGs

TARGET PARTICIPANTS

>  Senior international  
business leaders 

>  Senior business leaders  
from Thailand

>  Opinion makers and key  
Ministers of Thailand
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กวา ซึ่งการประกอบการจะเปนการ 
กระทำหรือคำนาม และ “ผูประกอบการ” 
ท่ีเปนบุคคลหรือทีมงาน  ท้ังน้ีท้ังน้ันหาก 
กลับไปคำถามเดิมท่ีวาการประกอบการ 
คืออะไร อาจจะตองกลาวไปถึงที่มา 

ที่ไปของคำๆ นี้กอนวาเขามามีบทบาท 
ในสังคมและเศรษฐกิจไดอยางไร

ที่มาของ
การประกอบการ

เคยคิดกันหรือไมวา การประกอบ 
การ และ ผูประกอบการ เปนใครและ 
มาจากไหน ทำไมเราจะตองใชคำๆ นี้ 
หากยอนในชวงปลายศตวรรษที่ 17 
ตนศตวรรษที ่18 สองนักเศรษฐศาสตร 
ท่ีถือไดวาเปนผูวางรากฐานเศรษฐศาสตร 
คลาสสิค (Classic Economic) ไดแก 
ริชาท เคนทิเลน (Richard Cantillon) 
และ อาดัมส สมิธ (Adam Smith) 

ไดนำเสนอปจจัยทางผลิต (a factor 
of production) 4 ปจจัยในดวยกัน 
ซึ่งหากไดเรียนวิชาสังคมศาสตร ใน 
ชั้นมัธยมปลาย หรือไดมีโอกาสเรียน 
วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน คงอาจจะ 

จำกันได วา 4 ปจจัยดังกลาวไดแก   
1) ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ 2) 
แรงงาน 3) ทุน และปจจัยสุดทายที่ 2 
นักเศรษฐศาสตรคนสำคัญของโลกได 
ระบุลงไปในปจจัยในการผลิตคือ 4) 
ผูประกอบการ แมวาจะมีขอถกเถียง 
กันในกลุ มนักเศรษฐศาสตรในการ 
พิจารณาถึงการยอมรับวาผูประกอบการ 
เปนหนึ่งในปจจัยการผลิต อยางไรก็ดี 
ผู ประกอบการถือไดวาเปนบุคคลที ่ 
รวบรวมปจจัยอื่นๆ ไมวาจะเปน ที่ดิน 
หรือทรัพยากร แรงงานและทุน เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) หรือ 
อาจจะเรียกงายๆ วา ปจจัยอ่ืนไมสามารถ 

“การประกอบการคืออะไร 
(What is Entrepre-
neurship?)” เปนคำถาม 

แรกท่ีผมใชในการเปดการเรียนการสอน 
ของวิชาหลักการประกอบการ ที่ทาง 
วิทยาลัยผูประกอบการ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ซึ่งคำตอบที่ผมไดจาก 
นักศึกษาสวนใหญ มักจะตอบกันวา 
คือการเปนเจาของธุรกิจ การเริ่มตน 
ธุรกิจ การสรางธุรกิจ การเปดกิจการ 
หรือการเปดราน การเปนเถาแก การ 
เปนนายจาง ซ่ึงแนนอนวาจะเปนคำตอบ 
ที่คนหลายๆ คนในสังคมคิดเชนเดียว 
กัน และหากถามผมวาผิดหรือไม ผมก็ 
คงจะตอบวาไมผิด เพราะความหมาย 
ดังกลาวเปนสิ่งที่ทุกคนไดรับขาวสาร 
และขอมูลมา แตมันทำใหเกิดความ 
เขาใจที ่ไมครบถวนของรากฐานที่มา 
ของคำวาการประกอบการ นอกจากนี้ 
ในภาษาไทยก็ไดมีการใชคำวา “การ 
ประกอบการ” และ “การเปนผูประกอบ 
การ” สลับกันไปมา ทำใหหลายๆ ครั้ง 
ผมมักจะตองบอกนักศึกษาทุกครั้งวา 
เป นคำเด ียวก ันและใหความหมาย 
เหมือนกันแตผมมักจะใชคำวา “การ 
ประกอบการ” เพราะวาส้ันและกระชับ 

ก

คิดใหม่สำหรับนิยาม
ของคำว่า “การประกอบการ”
(Rethink about the definition of 
ENTREPRENEURSHIP)

คำนิยามของคำว่า ผู้ประกอบการ “Entrepreneur” 
คือ “ตัวบุคคลที่มีภาระหน้าที่ในการก่อตั้ง จัดการ 
รวบรวม ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ในการ 
ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง”  

â´Â 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ่¢Ñºà¤Å×่Í¹â´Â¹ÇÑμ¡ÃÃÁ (IDE Center)

ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
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รวมปจจัยตางๆ ใหเกิดผลิตภัณฑและ 
บริการได มีแตจะตองมีบุคคลหนึ่ง ที่ 
เรียกวาผู ประกอบการซึ ่งเปนบุคคล 
หรือทีมงานหลักในการรวบรวม ผสม 
ผสาน ทรัพยากร แรงงาน ทุน เขามา 
ดวยกันใหเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นมา

เมื่อพิจารณาถึงคำวา “Entre-
preneur” รากศัพทดังกลาวมาจาก 
ภาษาฝรั่งเศส โดยในชวงศตวรรษที่ 
13 คำวา Entreprendre (Verb) ที่ 
หมายความวา เขากระทำบางอยาง 
(to do something) หรือเขารับ 
ภาระหนาที่ (to undertake) แตทวา 
Entrepreneur แสดงถึงตัวบุคคล ดังน้ัน 
จึงหมายความถึง บุคคลท่ีเขารับผิดชอบ 
ภาระหนาท่ี หรือเขากระทำอยางใดอยาง 
หนึ่ง “one who undertakes (some 
task)” ดวยเหตุนี้ จึงใหคำนิยามของ 
คำวาผูประกอบการ “Entrepreneur” 
คือ “ตัวบุคคลที่มีภาระหนาที่ในการ 

กอตั้ง จัดการ รวบรวม ทรัพยากรและ 
ปจจัยการผลิตอื่นๆ ในการประกอบ 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง”  ทั้งนี้หาก 
มองในมุมของนักเศรษฐศาสตรทั้ง 2 
ทานที่กลาวมาวาเปนหนึ่งในปจจัยใน 

การผลิตแลว ผูประกอบการจะตอง 
เปนบุคคลที่ทำการรวบรวมผสมผสาน 
ทรัพยากร แรงงาน และเงินทุน เพื่อ 
สรางผลผลิตที ่เปนสินคาและบริการ 
ออกมา 

อยางไรก็ดีในชวงศตวรรษที่ 20 
ความเขาใจทางดานการประกอบการ 
นั้น ไดมีการพัฒนาตอยอดจากนัก 
เศรษฐศาสตรชาวออสเตรีย (Austrain 
economists) ไมวาจะเปน โจเซป 

ชุมปเตอร (Joseph Schumpeter) 
ลุดวิก วอง มายส  (Ludwig von Mises) 
เฟอเดริด วอง ฮาเอก (Friedrich von 
Hayek) และ อิสราเอล เคอเนอส 
(Israel Kirzner) กลุมนักเศรษฐศาสตร 

ชาวออสเตรียนี ้ไดแบงแนวความคิด 
ออกเปน 2 กลุม โดยในกลุมแรกไดแก 
กลุม  Mises, Hayek และ Kirzner ที่ 
มีแนวความคิดในดานการแสวงหาของ 
ผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Discovery) โดยมีความเชื่อที่วาโอกาส 
ทางการประกอบการนั ้นมีอยู และผู  
ประกอบการสามารถแสวงหาโอกาส 
ในการประกอบกิจการได ในตลาด 
นอกจากนี้ยังเชื่ออีกวาโอกาสทางการ 

โอกาสเป็นจุดเริ่มต้นและ
เป็นแรงขับเคลื่อนของการประกอบการ   
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ประกอบการสามารถเกิดขึ ้นไดจาก 
นวัตกรรมการตอยอด (Incremental 
Innovation) ในทางกลับกัน Schumpeter 
กลับมีแนวคิดที ่แตกตางกันออกไป 
โดยมีความเชื่อวาในดานการสรางสรรค 
ของผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Creation) และยังมีความเชื่ออีกวา 
โอกาสทางการประกอบการนั้นจะตอง 
สรางไมสามารถคนหาได นอกจากนี้ 
ยังเสนอแนวคิดทางดาน Creative 
Destruction หรือ การทำลายอยาง 
สรางสรรค หรือที่ปจจุบันที่วงการ 
Startup ชอบใชคำวา Disruptive 
Technology  Schumpeter โดยมี 
แนวคิดที ่ว าผู ประกอบการจะตองมี 
ความคิดสรางสรรคทางดานนวัตกรรม 
เพื่อผลิตสินคาและกระบวนการธุรกิจ 
ใหม เพ่ือเปนชองทางในการสรางโอกาส 
ทางธุรกิจ อยางไรก็ดีทั้งสองแนวคิด 
ของกลุมนักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรีย 
นี้ไดผลักดันองคความรู ทางดานการ 
ประกอบการ (Entrepreneurship) 
ในวงการวิชาการอยางมาก

ถึงกระนั้น ในป ค.ศ.2000 เชน 
และ เวนคาทาราแมน (Shane and 
Venkataraman) ไดเขียนบทความเชิง 
วิชาการ ใน Academy of Management 
Review เรื่อง “The Promise of 
Entrepreneurship as a Field of 
Research” ซึ่งไดหยั่งรากในดานองค 
ความรูทางการประกอบการจนถึงปจจุบัน 
โดยมุงเนนแนวความคิดทางดานโอกาส 
ทางการประกอบการ (Entrepreneurial 
Opportunities) ทั้งนี้ การประกอบ 
การ (Entrepreneurship) ไดมีสวน 
ทำใหอัตราการจางงาน มีการเจริญ 
เติบโต ซึ่งมีผลมาจากการสรางธุรกิจ 
ใหม และมีความสำคัญอยางมากตอ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ในระดับคณะบริหารธุรกิจในสถาบัน 
การศึกษานั้น ไดใหความสนใจตอวิชา 
การประกอบการอยางสูง แนนอนรวม 

ไปถึงมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ได 
มีการจัดโครงการมากมายเพ่ือสนับสนุน 
นักศึกษาใหเปนผูประกอบการในอนาคต 
ไมวาจะเปน โครงการ Beta Young 
Entrepreneurs โครงการ Egg Project 
และโครงการอื่นๆ จาก ศูนยบมเพาะ 
วิสาหกิจ ศูนยธุรกิจครอบครัว และ 
ศูนยเอสเอ็มอี และในป พ.ศ. 2559 
ไดมีการจัดตั้งศูนยการสรางผูประกอบ 
การที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Inno- 
vation-Driven Entrepreneurship 
หรือ IDE Center) ขึ้น เพื่อผลักดัน 
การใชนวัตกรรมในการสรางผูประกอบ 
การรายใหม (New Venture หรือ 
Startup) และผูประกอบการเดิมไมวา 
จะเปนองคกรขนาดกลางหรือขนาด 
ยอม (SME) และ องคกรขนาดใหญ 
(Corporation) 

คำนิยามของ
การประกอบการ 
(Definition of 
Entrepreneurship)

หากกลาวถึงความหายของการ 
ประกอบการ คงมีผูเชี่ยวชาญ นัก 
วิชาการ หลายตอหลายคนไดเสนอ 
ความหมายที ่หลากหลายของคำวา 

การประกอบการ แตสวนใหญแลวคง 
มีความเกี่ยวของกับการสรางธุรกิจใหม 
การเปนเจาของธุรกิจ การคนหาโอกาส 
และนำเสนอสินคา หรือธุรกิจใหม 

อยางไรก็ด ี ความหมายที่ถือไดวาไดรับ 
การยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการ 
นั้น คือ

“การเปนผูประกอบการ หมายถึง 
การดำเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการแสวงหา 
การประเมิน และการหาประโยชนจาก 
โอกาสที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอสินคา 
และบริการใหม การจัดการรูปแบบ 
ใหม การตลาดแบบใหม กระบวนการ 
ใหม และวัตถุดิบใหม ที่ไมเคยปรากฏ 
อยูในปจจุบัน” (Shane, 2003: p4)

ท้ังน้ีท้ังน้ัน ผมกลับมองการประกอบ 
การอยางงายๆ วา เปนกิจกรรม หรือ 
การกระทำ ซึ่งเกิดจากบุคคลคนเดียว 
หรือมากกวาหนึ่งคน (ทีมงาน) คิดหา 
ไอเดีย มีกระบวนความคิดใหม ซึ่งเกิด 
จากโอกาสที่จะสรางคุณคา (Value) 
อะไรขึ้นมาใหม เพื่อนำเสนอตอคนใน 
สังคม จึงไดผสมผสานทรัพยากรตางๆ 
ไมวาจะเปนองคความรู เงินทุน แรงงาน 
ที่ดิน เครือขายทางสังคม และอื่นๆ 
เพื่อไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ที่จะ 
สามารถสงคุณคาที่ผูประกอบการมอง 
เห็น และเมื่อคนในสังคมเห็นคุณคาก็ 
ยอมที่จะอยากไดและในที่สุดแลวเกิด 
เปนกระบวนการทางธุรกิจในตอนทาย 

ปีเตอร์ แดรกเกอร์ (Peter Drucker) กล่าวไว้ว่า 
ผู้ประกอบการมักค้นหา ตอบสนองต่อ และ 
แสวงหาประโยชน์จาก “การเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง 
เปรียบเสมือน “โอกาส” 
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การเรียนการสอนปจจุบันในหลายๆ 
แหง มักจะมองวา การประกอบการ 
(Entrepreneurship) คือการเปน 
เจาของธุรกิจ (Ownership) ซึ่งทำให 
จำกัดความคิดของผูประกอบการอยู 
ที่กำไรตั้งแตตน โดยไมไดมองเห็นถึง 
คุณคาที่ผูประกอบการจะสราง สงผล 
ทำใหขอบเขตความคิดในการทำการ 
ประกอบการลวนแลวแตเปนการทำ 
ในรูปแบบเหมือนกับคนอื่นๆ โดยไม 
ไดคิดอะไรใหม หรือสรางนวัตกรรม 
ใหมขึ ้นมาเพื่อที่จะสามารถสงคุณคา 
ใหมใหแกคนในสังคมได อยางไรก็ดีสิ่ง 
ที่ขาดไมไดเลยสำหรับการประกอบการ 
คือ โอกาส 

“หากปราศจากโอกาส มันก็ 
ไมมีคำวา การประกอบการ (Without 
an Opportunity, there is no 

entrepreneurship)” …. (Short, 
Ketchen, Shook, & Ireland, 
2009)

โอกาสเปนจุดเริ่มตนและเปนแรง 
ขับเคลื่อนของการประกอบการ   จึงมี 
ความสำคัญอยางมาก หากไมมีโอกาส 
แสดงวาผู ประกอบการยอมไมเห ็น 
ชองวางในการสรางส่ิงใหม ท่ีจะนำเสนอ 
คุณคาได ดังน้ันโอกาสจึงมีสวนเก่ียวของ 
กับกระบวนการในการประกอบการ 
ซ ึ ่ งผมจะเข ียนบทความคร ั ้ งต อไป 
ในรายละเอียดของ “โอกาสของการ 
ประกอบการ” ทายสุดนี้ อะไรคือการ 
ประกอบการ คงอาจจะบอกไดวาเปน 
การสะทอนใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน 
ความคิด เพื่อตอบรับโอกาสที่เกิดขึ้น 
ใหเกิดบางส่ิงบางอยางท่ีสามารถจับตอง 
ไดจริง

ใครคือผู้ประกอบการ
“The Entrepreneur always 

searches for change, responds 
to it and exploits it as an 
opportunities.” (Drucker, 2014)

ผูประกอบการเปนบุคคลคนเดียว 
หรือทีมงาน ที่เขาไปดำเนินการ รับผิด 
ชอบ รับความเสี่ยง รวบรวมทรัพยากร 
เขาดวยกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมอยาง 
ใดอยางหนึ ่งเพื ่อตอบสนองโอกาสที ่ 
เกิดขึ้น หรือสรางโอกาสใหกับตนเอง 
ทั้งนี ้กิจกรรมนี ้อาจรวมไปถึงการนำ 
เสนอ สินคา บริการ กระบวนการผลิต 
ใหม จากที่ ปเตอร แดรกเกอร (Peter 
Drucker) กลาวไววา ผูประกอบการ 
มักคนหา ตอบสนองตอ และแสวงหา 
ประโยชนจาก “การเปล่ียนแปลง”  ซ่ึง 
เปรียบเสมือน “โอกาส”  
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หากพิจารณาความแตกตางระหวาง 
“ผูจัดการ” กับ “ผูประกอบการ”  ใน 
แงของการตัดสินใจในสภาพความไม
แนนอน (Uncertainty) และความ 
สลับซับซอน (Complexity) ของปญหา 
อาจจะกลาวไดวา ผูประกอบการจำเปน 
ที ่จะตองตัดสินใจในสภาพความไม 
แนนอนและความสลับซับซอนของ 
ปญหามากกวาผูจัดการ เนื่องจากวา 
การตัดสินใจของผูจัดการสวนใหญมัก
จะอยูในกรอบ กฎเกณฑ หรือระเบียบ 
ของบริษัทที่ตนเองบริหารจัดการอยู 
หลายๆครั้งขอกำหนดไดจำกัดขอบเขต 
อำนาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู 
จัดการยังมีประวัติ ขอมูลที่เกิดขึ้นใน 
อดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ในทาง 
กลับกันสำหรับผูประกอบการสวนใหญ 
มักเผชิญกับความไมแนนอนของสภาพ 
แวดลอมของธุรกิจใหม ไมมีขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจมากนักซึ ่งอาจ 
เนื่องมาจากเปนผลิตภัณฑ สินคา หรือ 
บร ิการใหม ท ี ่ ไม ม ีในตลาดมาก อน 
นอกจากนี้การตัดสินใจหลายครั้งมีผล
กระทบตอความเปนอยูขององคกรที่ 
เกิดขึ้นใหม (New Venture) หลาย 

ครั ้งการตัดสินใจของผู ประกอบการ 
มักตัดสินใจคนเดียว หรือเฉพาะที่กลุม 
ทีมงานที่กอตั้งบริษัทนั้นๆ เทานั้น แต 
สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจของผู  
จัดการนั ้นม ักม ีบ ุคลากรหร ือคณะ 
กรรมการในบริษัทรวมประกอบการ 
ตัดสินใจ

คิดใหม่สำหรับคำว่า 
“การประกอบการ
(Entrepreneurship)”

การประกอบการ ไมใชการทำ 
ธุรกิจใหม หรือ การเปนเจาของธุรกิจ 
เพียงอยางเดียว แตธุรกิจเปนหนึ่งใน 
หลายๆ อยางของผลการประกอบการ 
และจะเห็นไดวาการประกอบการก็ไม 
จำกัดเฉพาะ การทำกิจกรรมเพื่อหวัง 
คุณคาทางเศรษฐศาสตร (Economic 
Value) เทานั้น แตยังรวมไปถึง คุณคา 
ทางสังคม (Social Value) หรือบาง 
ครั้งคงไดยินคำวาผูประกอบการเพื่อ 
สังคม (Social Entrepreneurship) 
ดวย ดังนั้น คำวาการประกอบการจึง 
เปนการกระทำบางอยาง ที่มุงคนหา 
สิ่งใหมๆ โดยใชโอกาสเปนแรงผลักดัน 

และผสมผสานทรัพยากรที ่มีอยู และ 
หาได เพื่อไดมาเพื่อคุณคาที่เพิ่มขึ้น 
และทายที่สุดนี้ ผูประกอบการไมใชมี 
แต “ฝน” หากแต “ทำ” เพื่อเปลี่ยน 
“โอกาส” ที่เปน “นามธรรม” ใหเกิด 
เปน “รูปธรรม”
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ท่ีชวยกันทำธุรกิจ สงออกอาหารกระปอง 
โดยมีโกดังเก็บสินคาที่เมืองซานฟราน 
ซิสโก สหรัฐฯ 

“คนที่เปนผูกอตั้งธุรกิจจริงๆ คือ 
อาเหลากง หรือ ทวด ซึ่งเปนรุนที่ 1 
ผมเปนรุนที่ 4 จนอายุได 15 ป ผม 
เริ่มรูสึกวา ธุรกิจครอบครัวไมคอยดี 
แลว พออายุ 18-19 ป ปรากฏวา 
ธุรกิจโดนแบงกยึดหมด เหลือเพียง 
โรงสีโรงสุดทาย ที่ตอมาก็ถูกยึดเชนกัน 
ตอนผมอายุได 20 ป ซึ่งขณะนั้นธุรกิจ 
ที่บานที่โดนยึดนาจะถึงหลัก 500 ลาน 
หลังจากทางบานไมเหลืออะไร แตยัง 
พอมีรถสิบลอรับจาง 20 คัน ที่พอ 
ใชสงเสียใหเรียนจนจบมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร สาขาวิศวอุตสาหการ 
ตอนเรียนจบ คอนโดที่ผมอยูก็ถูกยึด 
ตอนนี้ไมมีทรัพยสินเหลือเลย คุณอา 
รับหนาที่สงเสียผมและนองใหเรียนตอ 

จนสุดทายธุรกิจที่สหรัฐฯ ก็ปดตัวลง 
เชนกัน เพราะปญหาวิกฤตตมยำกุง”

จุดเริ่มต้นของชีวิตการ
ทำงาน

หลังจบการศึกษาท่ี ม.เกษตรศาสตร 
ดานวิศวอุตสาหการ คุณเสถียรไดเลือก 
ทำโปรเจคจบเรื่อง ISO 9000 ซึ่งสมัย 
นั้นเปนเรื่องใหม ที่อยูในความสนใจ 
มาก จนมีเงินจากโครงการ MIYASAWA 
ที่ทางการญี่ปุนสงเขามาชวยแกปญหา 
ตมยำกุง โดยกรมสงเสริมคุณภาพ กรม 
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมเปน 
ผูไดรับเงินกอนนี้ โดยมีขอแมวา ตอง 
รับเด็กจบใหมเขาทำงาน ประจวบเหมาะ 
กับสาขาที ่ค ุณเสถียรจบตรงตามที ่ 
ตองการพอดี คุณเสถียรจึงไดงานทำ 
ดวยเงินเดือนเริ่มตน 30,000 บาท  
ถาเขาโรงงานดูแลทั้งโปรเจคจะไดเงิน 

กว่าจะเป็น เสถียร 
NEOLUTION วันนี้ 
ต้องผ่านประสบการณ์
ชีวิตมาแบบวิกฤต

ดวยมาด GAMER ตัวจริงที่ดู 
ธรรมดา เรียบงาย แตมีรายละเอียด 
ยิ่งไดฟงเรื่องราวชีวิตที่คุณเสถียรเปด 
ใจเลาใหฟงวากวาจะมีวันนี้ ยิ่งรูสึก 
ทึ่งและยิ่งกวานิยายซะอีก ผูอานตอง 
ติดตามชีว ิตนักบริหารทานนี ้อย าง 
จริงจัง คุณเสถียรเลาวา เขาเปนชาว 
อุบลราชธานี สมัยเด็กๆ เขาอยูใน 
ตระกูลนักธุรกิจใหญประจำจังหวัด 
ครอบครัวมีธุรกิจมากมายหลากหลาย 
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตั้งแต 
ธุรกิจโรงอัดออกซีเจน ปมน้ำมัน ราน 
อาหาร เปนตัวแทนสงหมูในภาคอีสาน 
ตอนใต รับสตอกขาวจาก อตก. มี 
ซุปเปอรมาเก็ต คุณพอมีพี่นอง 5 คน 

เจ้าพ่อ NEOLUTION e-Sport 
กับธุรกิจเพื่อคนเล่นเกม

เสถียร บุญมานันท์ 
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บางคนคิดว่า ยอดขายตกคงมีปัญหา แต่ท่ีจริงแล้ว 
เป็นเวลาท่ีดีในการทบทวนว่า ธุรกิจอยู่ได้เพราะอะไร 
เราถนัดอะไร และสินค้าอะไรท่ีทำกำไร จึงเป็นท่ีมา 
ของการตัดสินค้าท่ีไม่ทำกำไร ไม่ใช่ ทำให้ยอดขาย 
ดูลดลง จาก 30 ล้านเหลือ 15 ล้าน แต่จริงๆ แล้ว 
GP กลับเพ่ิมข้ึน จาก 17% เป็น 22% ท่ีสำคัญ 
จำนวนคนงานท่ีต้องดูแลก็ลดตามลงไปด้วย และ 
คำตอบสำคัญท่ีได้มาคือ การสร้างแบรนด์ของตัวเอง

ปรากฏขายดี อาทิตยเดียวหมด 1,000 ตัว”

BUSINESS
INSPIRATION

เพราะไดร ับแรงบันดาลใจจาก 
วิธีการทำงานของผูบริหารดีแทค ที่ 

เขาถึงดีลเลอรทั่วประเทศ จึงเปนที่มา 
ที่คุณเสถียรเองก็เดินเขาออกทุกตึกใน 
กทม.จากกรุงเทพ ออก ตางจังหวัด 
ทำใหยอดขายจากเดือนละ 300 – 500 
เครืองพุงขึ้นเปน 25,000 เครื่องตอ 
เดือน คิดเปนยอดขายสูงสุด 23 ลาน 
บาท ภายในเวลา 2 ป จากธุรกิจที่ 
เคยมีมารเก็ตแชรเปน “ศูนย” กลาย 
เปน NEOLUTION มีมารเก็ตแชร 
60% ของประเทศไทย ซึ่งขณะนั้น 
คุณจิ๊บไดถอนหุนออกไปแลว

คุณเสถียรเลาวา สูงสุดของเขา 
มีจำนวนพนักงานถึง 200 คน แต 
ปจจุบันมีประมาณ 100 คน ชวง 
Peak ของธุรกิจจะขายสินคาหลาย 
อยางมีทั้งสินคาออฟฟศ สงออกไป 
สิงคโปร เมียนมาร และสปป.ลาว แต 
ตองประสบปญหาวิกฤต ทำใหธุรกิจ 
ขาดทุนไป 30 กวาลานบาท จนเพิ่ง 
เริ่มฟนตัวเมื่อ 3 ปที่ผานมา จนมี 

โรงงานผลิตเอง มีพนักงาน 100 กวา 
คน มีพนักงานขาย 10 กวาคน และ 
แผนกอื่นๆ รวมถึงมี Internet Café 
เอง 5-6 แหง มีพนักงานประจำที่ 
สาขาสปป.ลาว เมียนมาร ที่เปนเพียง 
Distributor ลาสุดสามารถทำยอด 

ขาย 180 ลานบาท จากยอดสูงสุด 
350 ลานบาท สินคาที่จำหนายเปน 
สินคาทุกอยางที่เกี่ยวกับคนเลนเกมส

“บางคนคิดวา ยอดขายตกคงมี 
ปญหา แตที่จริงแลวเปนเวลาที่ดีใน 
การทบทวนวา ธุรกิจอยูไดเพราะอะไร 
เราถนัดอะไร และสินคาอะไรที่ทำกำไร 
จึงเปนที ่มาของการตัดสินคาที ่ไมทำ 
กำไร ไมใชทำใหยอดขายดูลดลง จาก 
30 ลานเหลือ 15 ลาน แตจริงๆ แลว 
GP กลับเพิ่มขึ้น จาก 17% เปน 22% 
ที่สำคัญจำนวนคนงานที่ตองดูแลก็ลด 
ตามลงไปดวย และคำตอบสำคัญที่ได 
มาคือ การสรางแบรนดของตัวเอง” 

ทำในสิ่งที่ถนัดคือ 
คำตอบสุดท้าย และ
เป็นที่มาของทางที่ใช่

เหตุการณครั้งนี้ทำใหคุณเสถียร
ตัดสินใจสรางแบรนดของตัวเอง ดวย 

ตอบแทนที่ละ 50,000 บาท และถา 
เขาตรวจงานเปนครั้งๆ จะไดคาตอบ 
แทนเปน Man day ครั้งละ 500 บาท 
คุณเสถียรเลาใหฟงวา บางเดือนเขามี 
รายไดถึง 200,000 กวาบาทเลยทีเดียว

หลังจากนั้นจึงเก็บเงินไปเรียนตอ 
ที่อเมริกาที่ ซานฟรานซิสโก ที่ City 
College และสามารถสอบเขาไดที่ 
San Francisco State University 
เรียนดาน INTERNATIONAL BUSINESS 
ถึงแมจะเรียนเพียงปเดียว แตก็ไดมี 
โอกาสพบปะนักธุรกิจจากหลายชาติ 
จากนั้นจึงเดินทางกลับไทยเพื ่อกลับ 
มาทำธุรกิจเอง แตไดงานที่ SYNTEX 
ซะกอน ตำแหนง Product Manager 
สำหรับสินคา Home brand ซึ่งคุณ 
เสถียรสามารถทำ Double benefit 
ใหกับองคกร ไดกำไร 1 เทาตัว 3 
เดือนกำไร 8 ลานบาท จากการขาย 
Modem กับ VJ Card และเล็งวา VJ 
card ที่จะเติบโตไปพรอมกับโลกของ 
เกม โดยไดลูกคารายใหญที่เฝาติดตาม 
คือ JIB จากนั้น 6 เดือนไดลาออก 
จากบริษัท และเปนที่มาของการเขา 
พบคุณจิ๊บ JIB เพื่อชวนเปนหุนสวน 
ธุรกิจที่กำลังจะกอตั้ง

“ผมไดรับคำแนะนำที ่ดีมาจาก 
พ่ีจ๊ิบวา ถาเราขาย CPU พวกน้ีมีโอกาส 
ตกยุค กำไรนอย นอกจากพี่จิ๊บจะ 
ชวยลงทุนเทากับผมคนละ 500,000 
บาท พรอมใหขอคิดวา NEOLUTION 
ควรขายอุปกรณคอมพิวเตอร โดยเริ่ม 
จากเคสกอน ชวงนั้นไมมีหนาราน เริ่ม 
จากการ search หาสินคาจีนทางเวบ 
เพื่อเอามาติดยี่หอ กอนจำหนาย ชวง 
แรกพ่ีจ๊ิบชวยส่ังประมาณ 40% ท่ีเหลือ 
ขายไมออก ตองเอาไปเรขายในพันทิพย 
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“คนเล่นเกมอะไร ชอบอะไร เราทำแบบน้ัน” จึงเป็นท่ีมา 
ของธุรกิจ NEOLUTION E-SPORT อีกก้าวของการ 
สร้างทีมเกม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า และ 
ทำให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มเป้าหมาย  

เงิน 400,000 บาทจากแรงบันดาลใจ 
ที่ไดจากคุณวูดดี้ “Focus or fail” 
จึงคำตอบที่ใชวา ขายสินคาทุกอยาง 
สำหรับคนชอบเกม ไมใชแคอุปกรณ 
เกม ไมใชแค Main board, Key 
board แตเปนทุกอยางตั้งแต เกาอื้ 
สำหรับเลนเกมส เสื้อเชิ๊ดทีม Stream 
game จนถึง Internet Café

“คนเลนเกมอะไร ชอบอะไร เรา 
ทำแบบนั ้น” จึงเปนที ่มาของธุรกิจ 
NEOLUTION E-SPORT อีกกาวของ 
การสรางทีมเกม เพื่อสรางภาพลักษณ 
ใหแกสินคา และทำใหแบรนดเปนที่ 
รูจักอยางกวางขวางในกลุมเปาหมาย  
โดยกลุ มผู เลนเกมสทั ่วโลกมีเม็ดเงิน 
ไหลเวียนหลายแสนลานบาท โดย 
ตลาดจีนตลาดเดียวมีมูลคาตลาดถึง 
3-4 แสนลานบาท 

ปัจจุบันเป็นแชมป์ใหม่ –
อนาคตขอโค่นแชมป์เดิม

ปจจุบัน NEOLUTION E-SPORT 
มียอดขายเปนอันดับ 1 ในตลาด 

ประเทศไทย และเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต โดยธุรกิจจะเนนสงทีมเขารวม 
การแขงขันในชื่อทีม NEOLUTION 
E-SPORT ลาสุดการแขงขันระดับโลก 
The International Six มีจำนวน 
เงินรางวัลถึง 700 ลานบาท และมี 
คนไทยเพียงคนเดียวที่ชนะที่ 3 ของ 
โลก ไดรับเงินรางวัล 18 ลานบาท

“เรามองตัวเอง เปนทีมกีฬา 
เราเปนสโมสรกีฬา สโมสรฟุตบอล 
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด มีอะไร เรามี 
เหมือนกันทุกอยาง อนาคตเราตั้งเปา 

จะขายสินคาสำหรับคนเลนเกมให 
เปนอันดับ 1 ในประเทศไทย และ 
South East Asia โดยตั้งเปาโคน 
คูแขงสำคัญ Armakeddon แบรนด 
ของสิงคโปร ที่ขายแคอุปกรณเกมลง 
ใหได ในอนาคตอันใกล”

นับเปนตลาดใหมของยุค Digital 
อยางแทจริง 
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ฉบับท่ีแลว ไดพูดถึงอิทธิพล 
ของค  าน ิ ยมต อธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัว คานิยมมีบทบาท 

ตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 
ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวน 
การเกิดคานิยมตางๆ มาจากความเชื่อ 
และการมีศรัทธาในส่ิงท่ีตนพิจารณาแลว 
วาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและ 
แสดงออกโดยการกระทำออกมาตาม 
สถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ 
เปนเสมือนพื้นฐานของการประพฤต ิ
ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง การวางแนว 
ทางของระบบคานิยมระหวางตัวบุคคล 
และธุรกิจ ควรเชื่อมโยงลักษณะคานิยม 
เฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 
คานิยมธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง 
กัน การวางแผนการธุรกจิที่ดีจึงจำเปน 
ตองมีนโยบายกำหนดคานิยม เพื่อสราง 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคล 
และธุรกิจไปสูความสำเร็จท้ังในครอบครัว 
และธุรกิจครอบครัว โดยคานิยมจะ 
สงผลตอธุรกิจครอบครัว ถึง แกนของ 
วัฒนธรรมองคกร และคานิยมทำหนาท่ี 
เปนแบบแผนการจัดการสำหรับการ 
ตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ เปนแรง 
จูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน  
และยังเปนแรงกดดันที่ผูกอตั้งตองการ 
รักษาความเปนเจาของธุรกิจเอาไวให 

ฉ
กับรุนลูกหรือรุนหลาน จึงเปนส่ิงท่ีทำให 
ผูกอต้ังตองวางแผนการลงทุน เปาหมาย 
การเติบโต และกลยุทธการจัดการใน 
ระยะยาว อีกทั้ง คานิยมครอบครัวได 
แบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 
ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความ 
เปนน้ำหนึ ่งใจเดียวกันในครอบครัว 
ความมุงมั่น และความซื่อสัตยที่มีตอ 
ธุรกิจ ทำใหธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง 
เปนท่ีนาเช่ือถือ และไดรับความไววางใจ 
นอกจากนี้ คานิยมไมไดถูกกำหนดจาก 
เพียงความเช่ือเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ 
ความเชื่อและเรียนรูจากประสบการณ 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสรางความรูสึกทาทายกระตุน 
ใหจาของเกิดความกระตือรือรนและ 
พัฒนาตนเองเพื่อจะหาวิธีการดำเนิน 
ธุรกิจใหไดผลดีที่สุด และในฉบับนี้ ผม 
ขอตอเร่ืองคานิยมกับ การสรางคานิยม 
หลัก 

การสร้างค่านิยมหลัก 
(Establishing Core 
Values) 

คานิยมครอบครัว เปนส่ิงท่ีคิดและ 
กำหนดโดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนว 
ประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นใน 
ตัวทายาทและสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ 
รวมถึงมีการถายทอดคานิยมจากรุนหน่ึง 

ไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไปโดยอาศัยสภาพ
แวดลอมและการเรียนรู ในครอบครัว 
การยึดถือปฏิบัติตามคานิยมอยางสม่ำ 
เสมอ ตอเน่ืองยาวนานตลอดหลายป จน 
กลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) 
ท่ีมีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณของทุกคน 
ในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของ 
โดยตรงตอธุรกิจครอบครัว นอกจาก 
เจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 
รูปแบบท่ีตนตองการใหกับทายาทธุรกิจ 
และสมาชิกครอบครัวแลว ยังถายทอด 
ใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 
ท่ีทำงานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลัก 
ของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม 
ขององคกร และสะทอนใหเห็นถึงแนว 
ทางการปฏิบัติตอผูขายปจจัยการผลิต 
(Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 
สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การ 
สรางคานิยมหลักถือเปนตัวต้ังตนในการ 
กำหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 
(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic 
Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุนหรือชี้ 
นำการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุ 
ตามเปาหมายขององคกร หากขาดการ 
กำหนดคานิยมหลัก องคกรอาจมีโอกาส 
ที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการ 
ตัดสินใจที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การ 

ธุรกิจครอบครัว
â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม (ตอนจบ)
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หาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ 
แวดลอมในที่ทำงาน

8. การบูรณาการรวมกันอยาง 
เหมาะสมระหวางคานิยมหลักใหสอด 
คลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 
ทำงาน 

แนวทางการกำหนดคานิยมควร 

ใหนิยามโดยระบุพฤติกรรมท่ีควรทำและ 
อาจจะอธิบายความสำคัญของแตละคำ 
หรือขอความนั้น การกำหนดคานิยม 
เพื่อทำใหจดจำงายมี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ 
(Visual Technique)
2. สื่อดวยสัญลักษณ 
(Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจำ 
(Memorizing Technique) 

ตัวอย่างค่านิยมที่พบใน
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ
ความสำเร็จ

ธุรกิจครอบครัวที ่ประสบความ 
สำเร็จสวนใหญพบวา นำคานิยมครอบครัว 
ท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 
ดำเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร 
ซึ่งตัวอยางคานิยมในครอบครัวที่สำคัญ 

มีดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 

(Responsibility) และสำนึกในความ 
รับผิดชอบ (Accountability): การ 
เขาใจถึงหนาที่และดำเนินงานอยางเต็ม 
ความสามารถใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งการเอาใจใสในการดำเนินงาน 

ดวยความรอบคอบและยอมรับผลจาก 
การกระทำตางๆ 

2. กลาพูดกลาทำในสิ่งที่ถูกตอง 
(Courage): การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง มี 
ความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 
อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรับฟงความเห็น 
ของผูอื่น (Open-Mindedness): การ 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี 
ไมมีอารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเร ียนรู  พัฒนาตนเอง 
(Curiosity): การมีพฤติกรรมที่ตองการ 
จะคนควา กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู เพ่ือ 
พัฒนาความคิดและความสามารถใหมๆ  

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

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ 

สรางและกำหนดคานิยมหลักในองคกร
จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทำงานท่ี 
ประสานกันเปนทีม เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน และมีแนวโนมของผล 
ประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย  

ขั้นตอนการสร้างค่านิยมใน 
ธุรกิจครอบครัว

โดยไดแนะนำขั ้นตอนการสราง 
คานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมี 
สวนในธุรกิจโดยการกำหนดคานิยม 
รวมกัน

2. พิจารณาความเหมาะสมวา 
ควรใหผูบริหารมืออาชีพภายนอกมีสวน 
รวมในการกำหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสำหรับการประชุม 
เพื ่อกำหนดคานิยมในแตละสัปดาห 
โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมี 
อิสระในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัด 
หรือขอกำหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและ 
การระดมพลังสมอง โดยใหทุกคนได 
เสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความ 
คิดเห็นตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหา 
คานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบ 
เรียงเขียนเปนคำหรือขอความที ่สั ้น 
กะทัดรัด ไดใจความสำคัญ อานแลว 
เขาใจ จูงใจ และสละสสวย เพื่อทำให 
จดจำไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการ 
ความเหมาะสม ถูกตอง มุงที่คานิยมที่ 
สำคัญตามสถานภาพความเปนไปได 
และองคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของ 
พนักงานทุกคนและปรึกษาหารือ เพื่อ 

หากขาดการกำหนดค่านิยมหลัก องค์กรอาจมี 
โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งภายในและการตัดสินใจ
ท่ีผิดพลาดได้ นอกจากน้ี การสร้างและกำหนด 
ค่านิยมหลักในองค์กรจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การทำงานท่ีประสานกันเป็นทีม เพ่ิมขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน และมีแนวโน้มของ 
ผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกด้วย  
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ตามกติกา (Discipline): การเคารพ 
และปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของ 
ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม เพื่อ 
ประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): 
การมีความเที่ยงธรรม เหตุผล และเปน 
กลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): 
การมีความสุจริต ซื่อตรงทั้งกับตนเอง 
และผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน 
(Humility): การมีมารยาท ไมทำตัว 
เหนือผูอื่น 

10.  ความจริงใจ (Sincerity): 
การมีจิตใจที่ซื่อตรง บริสุทธิ์ และแสดง 
ออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกียรติกัน (Respect): 
การปฏิบัติอยางเคารพและเห็นคุณคา 
ของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): 
การรูจักคุณคาของเงินและทรัพยากร 
รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซึ่งกันและ 
กัน (Stewardship): การดูแลเอาใจใส 
ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงร ักภ ักด ีต อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม (Loyalty): ความ 
รูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 
ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื ่น 
(Empathy): ความสามารถเขาใจอารมณ 
ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 
เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Depend- 
ability): การเชื่อถือ และยอมรับซึ่งกัน 
และกัน

17. การรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี 
(Reputation and Dignity): การเชิดชู 
และดำรงไวในคุณงามความดีที่สั ่งสม 
มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): 
การสำนึกในบุญคุณและตอบแทนผูมี 
พระคุณที่ทำใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): 

ความรักใครปรองดอง กลมเกลียว การ 
รวมแรงรวมใจเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความ 
ทนสูตอความยากลำบาก ตรากตรำ และ 
ทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 
ใจได 

คานิยมครอบครัวมีอิทธิพลตอการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ซึ่งรูปแบบ 
คานิยมและวัฒนธรรมที่มีความเปนอัน 
หน่ึงอันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะ 
สำคัญประการหนึ่งที่มีตอผลสำเร็จและ 
สรางความไดเปรียบในการแขงขันให 
กับธุรกิจครอบครัว การสรางคานิยมจึง 
ควรมีกำหนดไวในแผนการสืบทอดธุรกิจ 
เพื ่อใหทายาทและสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ ธำรงรักษาคานิยมที่ดีงามของ 
ครอบครัวที่กำหนดมาจากผูกอตั้ง และ 
ควรแบงรับเอามุมมองใหมๆ เพื่อปรับ 
คานิยมใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
ไป ผมขอยกตัวอยางธุรกิจครอบครัว 
ลีกุมกี่  

กลเม็ดบริหาร “ลีกุมกี่” 
ธุรกิจครอบครัว
อายุกว่าศตวรรษ

เอ็ดดี้ ลี กรรมการของกลุมลีกุมกี่ 
จากฮองกง สมาชิกครอบครัวรุนที่ 4 
ของบริษัทผูผลิตซอสปรุงรสชั้นนำของ 
โลก กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1880 หรือเมื่อ 
123 ปที่แลว เริ่มตนจากการเปนกิจการ 
เล็กๆ ลีกุมก่ีเติบโตข้ึนเปนแบรนดระดับ 
โลกดวยสัญลักษณแหงคุณภาพและความ 
นาเช่ือถือ จะมารวมแบงปนประสบการณ 
การบริหารธุรกิจครอบครัวที่มีลักษณะ 
เฉพาะตัว แตสามารถกาวขี้นเปนบริษัท 
ขามชาติท่ีประสบความสำเร็จ ซ่ึงปจจุบัน 
ดำเนินธุรกิจอยูในกวา 100 ประเทศ 
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ทั่วโลก ปจจุบัน โดยพัฒนาสินคาไป 
พรอมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยตาม 
มาตรฐานสากล ทุกวันน้ีมีกวา 75 สาขา 
และมี 45 แฟรนไชสกระจายไปทั่วโลก

ลี กลาววา ภารกิจของบริษัทคือ 
การผลิตสินคาคุณภาพมาตรฐานโลกเพ่ือ 
สุขภาพที่ดี และตอบสนองลูกคาอยาง 
ดีที่สุดบนแนวทาง Quality & Trust 
จนไดรับการยอมรับและการันตีดวย 
รางวัลจำนวนมาก ขณะเดียวกั ก็เนน 
การทำ CSR เพื่อคืนสูสังคม ควบคูไป 
กับการใหความสำคัญของการบริหาร 
จัดการรวมถึงกำลังคน คนสวนใหญมัก 
เห็นวาธุรกิจครอบครัวคูกับความลมสลาย 
เมื่อเขาสูรุนหลังๆ โดยมองวา Gen 1 
กอรางสรางตัว Gen 2 รับชวงตอ และ
Gen 3 ก็ทำใหลมสลายลง อาจเพราะ 
ธุรกิจครอบครัวนั้นมีบทบาทที่ซอนทับ 
กัน ตางจากธุรกิจทั่วไป นั่นคือ มีทั้ง 
บทบาทของความเปนเจาของ บทบาท 
ของสมาชิกครอบครัว และบทบาทดาน 
การบริหารธุรกิจ แตครอบครัวของ 
ลีกุมกี่สามารถกาวขามได และเขาสูรุน 
5 ในปจจุบัน โดยตนเปนทายาทรุน 4 

ที่มีขอตกลงหลายอยางรวมกัน รวมถึง 
ขอตกลงที่วา ไมใหสะใภหรือเขยเขามา 
ทำงานในธุรกิจ เพ่ือลดความปญหาความ 
ขัดแยงและความแตกตางจากสมาชิกที่ 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“คานิยม ทัศนคติ และวิสัยทัศน 
ของครอบครัวนั้น แตกตางอยางสิ้นเชิง 
จากความเปนธุรกิจ แตพวกเราก็พยายาม 
ทำใหทั้งสองสวนมันกลมกลืน เพื่อให 
อยูดวยกันได” ลีกลาว ทั้งนี้ ครอบครัว 
ลีกุมกี่ใหความสำคัญกับครอบครัวมาก 
กวาธุรกิจ กลาวคือ ครอบครัวอยูเหนือ 
ธุรกิจ (Our Formula - Family First) 
ที่ยึดถือรวมกัน 

“ธุรกิจครอบครัวของเราอาจไม 
เหมือนกับของครอบครัวอื่น ขึ้นอยูกับ 
การคนพบตามความเหมาะสมของแตละ 
ครอบครัว แตพวกเราตกลงกันวาจะ 
พูดคุยกันใหมาก เพื่อใหเกิดขอตกลง 
รวมกัน ซึ่งในชวงรุนของผมกวา 10 ป 
ที่ผานมา เราไดรวมกันทำกิจกรรม รวม 
กันพัฒนาโครงสรางธุรกจิ และพูดคุย 
กันมาโดยตลอด แตมีขอกำหนด เปน 
ขอหาม 3 ขอดวยกันที่เราไดตกลงรวม 

กัน คือ หามหยา หามแตงงานชาเกินไป 
และหามมีครอบครัวซอนหรือมีเมียนอย”

ทั้ง 3 ขอหามเปนความเขาใจรวม 
กันของครอบครัว และมี PC Chart ท่ีจะ 
กำหนดบทบาทและหนาท่ีของครอบครัว 
ไวอยางชัดเจน ซึ่งจะวาไป ก็คือ การ 
สราง Hardware ของครอบครัวรวมกัน 
น่ันคือ ประการแรก Learning Together 
เราเรียนรูดวยกัน ไปศึกษาอบรมหลักสูตร 
ตางๆ ดวยกัน ซึ่งการเรียนรูดวยกันเปน 
ความจำเปนของครอบครัว เชนกรณี 
เดินทางไปสวิสเซอรแลนดดวยกัน เพื่อ 
ไปศึกษาหลักสูตรดานธุรกิจครอบครัว 
พรอมกัน ทำใหไดปรึกษาหารือรวมกัน

ประการที่สอง Communication 
การสื่อสารเปนการชวยเพิ่มโอกาสให 
ครอบครัวไดปรึกษาหารือกัน เขาใจกัน 
โดยมีการประชุมของสมัชชาครอบครัว 
(Family Assembly) ซึ่งทำใหคนใน 
ครอบครัวไดมาน่ังคุยกัน มาทำกิจกรรม 
สนุกๆ ดวยกัน จนสามารถสรางเปน 
Team Communication Model ที่ 
ทุกคนยึดถือ และติดในออฟฟศ ท่ีกำหนด 
“Do” และ “Don’t” เชน คำวา “เรา“ 
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จะใหญกวาคำวา “ฉัน” การไมแสดง 
อารมณบูด

“เราตองดำเนินชีวิตบนความถวง
ดุล 3 ประการ คือ ครอบครัว สุขภาพ 
และธุรกิจ นอกจากนี้เรายังไดสรางรูป 
ปนดอกไม วิลโลว 3 กลีบ เพื่อย้ำให 
เราเห็นถึงความสมดุล ที่ติดตั้งไวหนา 
โรงงาน”

มิสเตอรลี กลาวอีกวา เมื ่อมี 
Hardware แลว เราก็ไดรวมกันสราง 
Software ซ่ึงก็คือ วิสัยทัศนของครอบครัว 
บนความเปนชาติพันธุท่ีเปนชาวจีน เชน 
ประการแรก มีคานิยมหรือคติครอบครัว 
OS 101 เพื่อย้ำเตือนตัวเอง เพราะ OS 
มีความหมายและทำใหทุกคนไดระลึกถึง 
Oyster หรือ หอยนางรมซึ่งเปนวัตถุดิบ 
ตนทางของสินคา และทำใหครอบครัว 
ลีกุมกี่มีธุรกิจนี้จนถึงปจจุบัน การไป 
เยี่ยมชมโรงงาน หรือแหลงวัตถุดิบดวย 
กัน ไปเยี่ยมบรรพบุรุษดวยกัน เหลานี้ 
เปนตน

ประการที่สอง มีคานิยมที่เปน 
แกนแกนของครอบครัว ที่เรียก “Si Li 
Ji Ren” หมายถึง การปฎิบัติตอคน 
แวดลอมในธุรกิจ ทั้งลูกคา ซัปพลาย 
เออร ดีลเลอร และคนอื่นๆ วาเรา 
ตองเขาใจเขา นั่งอยูในใจเขาไดอยางไร 
เหมือน ปลาตองเขาใจน้ำ และน้ำตอง 
เขาใจปลา ซึ่งจะทำใหเราไดเกิดการ 
เรียนรู เพื่อสรางทีมดวยกัน เปนการ 
Learning Together นำไปสู Personnel 
Development

กลาวโดยสรุปคือ ธุรกิจครอบครัว 
จะสามารถฝาฟนกับการแขงขันกับคูแขง 
จากภายในและภายนอก รอดพนจาก 
การเปนธุรกิจที ่ลมสลายจนสามารถ 
เติบโตอยางย่ังยืนไดเปนรอยกวาป อยาง 

ธุรกิจครอบครัวลีกุมกี่ ตองประกอบไป 
ดวย

1. ใหความสำคัญกับครอบครัว การ 
รักษาสมดุลระหวางครอบครัวและธุรกิจ 
รวมถึงการวางแผนจะสงตอธุรกิจอยาง 
ไรใหยั่งยืน   

2. พัฒนาธุรกิจครอบครัวอยางตอ 
เนื่อง เชน การสราง New Generation 
Leader และตองมีการ Earn Trust ทำ 
และลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง มีวิสัยทัศน 
และมุงมั่นสูอนาคต เพื่อใหบุคลกรใน 
บริษัทมั่นใจได เพื่อรวมกันพาองคกรสู 
ความสำเร็จ

3. ตองมี Competitive Advantage 
สามารถแขงขันไดในโลกธุรกิจ

4. การสราง คนดี คนเกง และ 
ดึงมืออาชีพมาชวยพัฒนางานในองคกร 
หรือ การใหความสำคัญกับบุคลากร ซึ่ง 
เปนหนวยสำคัญของธุรกิจ เพราะธุรกิจ 
ครอบครัวเมื่อขยายตัว ก็ตองดึงคนดี 
คนเกงเขามา และอยูกับองคกรใหได

ที่มา : งานเสวนา Exclusive 
Dinner Talk by KFAM Club: 
Beyond the 3rd Generation: Growing 
and Sustaining Family Owed 
Business an Asian Perspective” 

โดยธนาคารกสิกรไทย http://www. 
manager.co.th/mgrWeekly/View 
News.aspx?NewsID=9550000033694

โดยสรุปแลว คานิยม (Values) 
เปนเจตคติและความเชื่อที่มีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมและการกระทำของคนหรือ 
กลุมคน แสดงออกผานพฤติกรรมและ 
มีการถายทอดจากรุนสูรุน จนเกิดเปน 
วัฒนธรรม คานิยมธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Values) จึงเปน 
รากฐานในการกำหนดพฤติกรรมของ 
คนในครอบครัว และมีอิทธิพลตอการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว โดยจะการ 
ถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 
ไปสูคนรุนตอไป

การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวต้ัง 
ตนในการกำหนดพันธกิจ (Mission) 
วิสัยทัศน (Vision) แผนเชิงกลยุทธ 
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 
สนับสนุนหรือช้ีนำการตัดสินใจท่ีจะชวย 
ใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมายขององคกร 
แนวทางการกำหนดคานิยมควรใหนิยาม 
โดยระบุพฤติกรรมที่ควรทำ และอาจ 
จะอธิบายความสำคัญของแตละคำหรือ 
ขอความนั้น

แนวทางการกำหนดค่านิยมควรให้นิยามโดยระบุ 
พฤติกรรมท่ีควรทำและอาจจะอธิบายความสำคัญ 
ของแต่ละคำหรือข้อความน้ัน 
การกำหนดค่านิยมเพ่ือทำให้จดจำง่ายมี 3 วิธี คือ
1. ส่ือด้วยภาพ (Visual Technique)
2. ส่ือด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Technique)
3. สร้างหน่วยความจำ (Memorizing Technique) 
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¸ØÃ¡Ô¨ãËÁ‹ ÊÒÂà¤Ã×èÍ§¹Í¹ «Öè§à»š¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ÞÒμÔ Satin (à¤Ã×èÍ§¹Í¹ «ÒμÔ¹) ºØ¡àºÔ¡¨¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

¤ÃÍº¤ÅØÁμÅÒ´ÀÒ¤àË¹×Í ¨¹¢ÂÒÂä»ÊÙ‹·ÑèÇ»ÃÐà·È áÅÐμ‹ÍÁÒä Œ́¢ÂÒÂäÅ¹�¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂãËŒÊÔ¹¤ŒÒà¤Ã×èÍ§¹Í¹·Ø¡áºÃ¹´� 

¨¹ÁÕ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ¸ØÃ¡Ô¨à¤Ã×èÍ§¹Í¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ¨¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¢¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò “¤Ø³Í�Íº à¡‹§àÃ×èÍ§àμÕÂ§” à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ 

à»š¹¡ÙÃÙ¨Ò¡¡ÒÃÊÑè§ÊÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¸ØÃ¡Ô¨¹ÕéÁÒà¡×Íº 20 »‚ Å‹ÒÊØ´¨Ö§ä´Œ¾Ñ²¹ÒáºÃ¹´�ÊÔ¹¤ŒÒà»š¹¢Í§μ¹àÍ§ à¾×èÍ 

¨Ñº¡ÅØ‹ÁμÅÒ´¾ÃÕàÁÕèÂÁ ª×èÍ áºÃ¹´� Thai Latex Man ¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×èÍ§¹Í¹·Ó¨Ò¡ÂÒ§¾ÒÃÒ Ñ̈ºμÅÒ´ã¹»ÃÐà·È 

áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È ÂÖ´¨Õ¹à»š¹ËÅÑ¡ ¡ÑºËÁÇ¡»ÃÐ¸Ò¹  YEC  ÍØμÃ´Ôμ¶� ¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÃÐμØŒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ àÃÔèÁ¨Ò¡ÃŒÒ¹¤ŒÒã¹ 

¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨ YEC ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ PROMOTION YEC Å´Ê¹Ñè¹àÁ×Í§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Ù»Í§ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ 

à¾× èÍãËŒ¼Ù Œ«× éÍ¹Óä»«× éÍÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ¡ÑºÃŒÒ¹¤ŒÒ¹Ò¹Òª¹Ô´μÒÁ¤Ù»Í§ áÅÐÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒËÒ§ºÑμÃªÔ§âª¤ 

¨ÑºÃÒ§ÇÑÅãËÞ‹ÁÒ¡ÁÒÂ ËÇÑ§¡ÃÐμØŒ¹ÂÍ´¢ÒÂ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¤Ö¡¤Ñ¡ãËŒ¸ØÃ¡Ô¨ÀÒÂã¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÍØμÃ´Ôμ¶�

ฉ

ธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข

ประวัติโดยสังเขป
คุณธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข หรือ 

“คุณออบ” เปนชาวอุตรดิตถโดยกำเนิด 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 
การจัดการทั่วไป จากสถาบันราชภัฎ 
อุตรดิตถ ระหวางนั้นไปศึกษาตอดาน 
ภาษาที ่Monash University ประเทศ 
ออสเตรเลีย 1 ป กอนกลับมาเรียนตอที ่
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ คุณออบ เรียน 
ไปดวยทำงานไปดวย ตั้งแตอาย ุ22-23 
ป เริ่มทำงานเต็มตัวเมื่ออายุ 25 ป 
ชวยที่บานทำธุรกิจคาสงน้ำมันเครื่อง 
ยางรถ และอะไหลรถมอเตอรไซค ทั่ว 
เขตภาคเหนือ ในชื่อ สมศักดิ์อะไหล 
แตตอมาธุรกิจครอบครัวประสบปญหา 
จากอะไหลปลอม อะไหลเทียม ที่เขา 
มาตีตลาด จากท่ีเคยเปนผูแทนจำหนาย 
อันดับ 1 ในภาคเหนือ ทำใหคุณพอ 
ตัดสินใจเปลี่ยนฟลด เพราะทนปญหา 
สินคาปลอมไมไหว จนหันมาจับธุรกิจการ 
ขายสินคาเครื่องนอน แบรนด “ซาติน” 
(Satin) ธุรกิจของญาติแทน ดวยความ 
คิดที่วา “ถาเราชวยใหธุรกิจของญาติ 

โต เราก็โตตามไปดวย” ดีกวาทำให 
คนอื่นโต แตเราไมไดอะไร

“เพราะทำธุรกิจเครื่องนอน ผม 
เลยไดรับฉายาจากเพื่อนๆ ที่เรียนกลุม 
SEED ดวยกันวา ออบเกงบนเตียง 
เพราะผมเปนคนเดียวในกลุม ที่รูเรื่อง 
เครื่องนอนไปหมด ไมวาจะเปนเตียง 
นอน ผาปูที่นอน หมอน ผาหม ผมจะ 
ดูแลการตลาด การขาย ดวยหลักการ 
ที ่เนนใหใจกับลูกคา เนนการสราง 
Connection ลวนๆ จากอำเภอ ขยาย 
ไปยังจังหวัด จากจังหวัด ขยายไปสู 
จังหวัดใหญ 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ 
ตั้งแตอุทัยธานี จนถึงเชียงราย”

จากธุรกิจอะไหล่ 
น้ำมันเคร่ืองมอเตอร์ไซค์ 
มาสู่ธุรกิจเครื่องนอน

จากการเปลี่ยนฟลดสินคา จาก 
สินคาเคร่ืองยนต มาเปนสินคา House- 
hold product คุณออบไมมีปญหา 
กับความแตกตางเรื่องตัวสินคา เพราะ 
ยึดหลักการทำตลาด การขาย และ 

การเจาะกลุมเปาหมาย เปนหลัก โดย 
เนนสรางความแข็งแกรงในตลาดภาค 
เหนือเปนหลัก หลังจากนั้น 2-3 ปถัด 
มาไดขยายตลาดไปทั่วประเทศ และ 
ขยายสูการเปนดีลเลอรรับจัดจำหนาย 
สินคาเครืองนอนทุกแบรนด เพ่ือรองรับ 
ความตองการของตลาดที่หลากหลาย 
มากขึ้น 

เพราะวัฎจักรทางธุรกิจท่ีไมมีอะไร 
แนนอน และมักจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ทุกๆ 12 ป ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ 
ตมยำกุงเมื่อป 2540 จึงทำใหการขาย 
สินคาเปลี่ยนโฉมหนาไป จากการขาย 
เครดิตเปนการขายแบบเงินสดมากขึ้น 
เครดิตนอยลง ไปจนถึงการคาแบบ 
Prompt Pay กันเลยทีเดียว ปจจุบัน 
คุณออบไดเริ ่มตนธุรกิจใหมเพิ ่มเติม 
คือ การสรางแบรนดของตัวเอง ภายใต 
ชื่อ THAI LATEX MAN แบรนด 
เครื่องนอน ไดแก ที่นอน หมอน ที่ทำ 
จากยางพารา เพิ่งเริ่มเปดตัวเมื่อเดือน 
กุมภาพันธปนี้ ซึ่งปรากฏวา สินคาไป 
ไดสวย สามารถทำยอดมารเก็ตแชร 

นักธุรกิจเรื่องบนเตียง
กับบทบาทประธานรุ่นก่อตั้ง YEC อุตรดิตถ์
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ไดถึง 60-70% ของตลาด โดยเนน 
ตลาดตนน้ำในไทย และสงออกไปจีน 
เปนตลาดตางประเทศ ตลาดหลัก สาเหตุ 
ที่เนนตลาดจีนเปนหลัก เนื่องจากคา 
เงิน และขายไดราคาดีมากกวาตลาด 
ไทยเปนเทาตัว ที่สำคัญคือ เปนตลาด 
เงินสด ที่คุณออบพึงพอใจ

“จากการทำสินคาตัวเองขึ ้นมา 
ขาย หลังจากไดสงออกไปตลาดจีน 
ปรากฏวา ทำยอดขายไดเปนหลักลาน 
จึงทำใหผมตั้งเปาขอเจาะตลาดจีน ที่ 
มีประชากร 1,400 ลานคน ขอแค 1% 
ก็พอ จีนเองก็มีความเชื่อมั่นวา สินคา 
ไทยคุณภาพด ีมีความยุติธรรม ซื่อสัตย  
และทำจากสินคาออแกนิกซ”

ช่องทางการจัดจำหน่าย 
ในไทย VS จีน

ชองทางการขายในประเทศจีน 
จะเนนผานตัวแทน ในเมืองหลัก ไดแก 
เซี่ยงไฮ คุนหมิง และ หนานหนิง 
เปาหมายตอไปคือ การปกหมุดที่เมือง 
กวางเจา เซียะเหมิน ตอไป สวนชอง 
การขายในประเทศ จะเนนชองทาง 
ออนไลน ซึ่งปจจุบันยอดขายสวนใหญ 
มาจากออนไลน และขายผานหนาราน 
บริษัท โชคเจริญทรัพย จำกัด สินคา 
ที่กำลังเปนที่ตองการของตลาดคือ ผา 

ปูที่นอนสีขาว เจาะตลาดโรงแรม ที่ 
เปนตลาดใหมที่สดใสในปจจุบัน

เข้าสู่แวดวงหอการค้า 
และ YEC

คุณออบ ไดเลาใหฟงวา ผมไดรับ 
การชักชวนใหเขาสูวงการ เมื่อป 2554 
โดยเริ ่มจากการเขาเปนกรรมการหอ 

การคาจังหวัดอุตรดิตถ กอน หลังจาก 
นั้นเมื่อหอการคาไทย มีนโนยายการ 
กอตั้งกลุมผูนำธุรกิจรุนใหม YEC คุณ 
ออบจึงไดรับการเลือกต้ังใหเปนประธาน 
YEC อุตรดิตถคนแรก ในป 2557 – 
2558  เนื่องจากขณะนั้น YEC ยังเปน 
เรื่องใหมมาก จึงตองมีการจัดบรรยาย 
เรื่องนี ้โดยเชิญนักธุรกิจทองถิ่นเขารวม 
ฟง เพื่อทำความเขาใจ ในการทำงาน 
กับ YEC คุณออบเลาเพิ่มเติมวา เคา 
ไดรับแรงบันดาลใจที่ดี จากประธาน 

YEC หลายทาน อาทิ เชียงใหม พะเยา 
ลำพูน และพิษณุโลก จนทำให YEC 
อุตรดิตถมีสมาชิกเร่ิมแรกถึง 80-90 คน 
โดยมีจำนวนผูท่ี Active ประมาณ 30 คน

โปรเจคไฮไลท์ 
PROMOTION YEC 
ลดสน่ันเมือง

ที่มาของโครงการ เปนการเปด 
โอกาสใหพอคาวัยรุนมาสมัครรวมทำ 
การคาขายกับ YEC ซึ่งขณะนี้มีผูสนใจ 
เขามาสมัครแลว 100 กวารานคา โดย 
รานคาที่เขารวม ตองใหสวนลด คูปอง 
ไมเกิน 5 items ใหทุกรานเสนอ 
โปรโมชั่นของตัวเอง ตั้งเปาจะไดรับ 
ความรวมมือจากรานคาเพิ่มเปน 200 
รานภายใน 31 ธันวาคมปนี้ โดยจะ 
เปดจำหนายคูปองสำหรับลูกคาที่สนใจ 
เพียงเลมละ 100 บาท นอกจากซื้อ 
สินคาไดลดราคาพิเศษแลว ยังไดรับ 
โชคชั้นที่ 2 จากการจับรางวัลมูลคา 

หลายลานบาท ในงานของหอการคา 
ไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่ง 
ภายในงานจะมีการเฆาะฆองเปดงาน 
โดยทานผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึง 
ปจจุบันจังหวัดสงขลากำลังเร่ิมโครงการ 
เดียวกันนี้เปนจังหวัดที่ 2 เพื่อมุง 
กระจายการคาใหแกรานคา ธุรกิจ 
ภายในจังหวัด และภายในกลุม YEC

ก็ขอใหงานนี้ประสบความสำเร็จ 
ตามที่ตั้งใจไวทุกประการนะคะ เราจะ 
คอยอัพเดทกันตอไปคะ

ผมได้รับการชักชวนให้เข้าสู่วงการ เมื่อปี 2554 
โดยเริ่มจากการเข้าเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์ ก่อน หลังจากนั้นเมื่อหอการค้าไทย 
มีนโนยายการก่อตั้งกลุ่มผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 
คุณอ๊อบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธาน YEC 
อุตรดิตถ์คนแรก ในปี 2557 – 2558  
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เนื่องในโอกาสวันแมแหง
ชาติในเดือนสิงหาคมที ่ 
ผานมา ฉบับนี้จึงขอนำ 

เรื ่องบทบาทของผู หญิงที ่มีตอสังคม 
ในปจจุบัน ซึ่งหากมองยอนไปในอดีต 
ผู หญิงไทยไดรับการยอมรับในสังคม 
มากขึ้น ไมวาบทบาทในดานธุรกิจ การ 
เมือง และภาคสังคม 

การจัดอันดับแรงงาน
ของสตรีไทย

จากรายงาน World Develop-
ment Indicators ในป 2003-2011 
(The World Bank, 2013) พบวา 
สัดสวนของแรงงานสตรีไทยอยูประมาณ 
ที่รอยละ 65 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ 
โลกซ่ึงอยูท่ีประมาณรอยละ 52 รวมท้ัง 
ยังสูงกวาในรายประเทศในกลุมอาเซียน 
เชน ฟลิปปนสซึ่งอยูที่รอยละ 50 หรือ 
มาเลเซียซึ่งอยูที่รอยละ 44 เปนตน 
และหากพิจารณาในระดับประเทศ พบ 
วารัฐบาลไทยใหความสำคัญกับประเด็น 
ในเรื่องผูหญิง ทั้งในแงสิทธิสตรีและมี 
นโยบายสนับสนุนในหลายดาน เชน ดาน 
การศึกษา ความเทาเทียมกันระหวาง 
เพศ การยกระดับสิทธิสตรี การสราง 
โอกาสในการพัฒนาอาชีพโดยการจัดต้ัง 
กองทุนการพัฒนาบทบาทของผูหญิง 
ไทย เปนตน 

นอกจากนี ้ ในระดับครอบครัวนั้น 
Knodel (1997) พบวา พอแมชาว 

ไทยใชเกณฑในเรื่องของสติปญญาและ 
ความสามารถของลูกเปนหลักในการ 
ตัดสินใจสนับสนุนดานการศึกษามาก 
กวาเรื่องเพศ ดังนั้นระดับการศึกษา 
ตอของผูหญิงไทยอยูในระดับที่สูงและ 

มีการเพิ่มสูงขึ้น 

Women CEOs of the 
S&P 500

เมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเปนผู 
บริหารระดับสูง จากการสำรวจ Women 
CEOs of the S&P 500 บริษัท 
ขนาดใหญระดับโลก เชน General 
Motors Co. (GM)., Xerox Corp., 
Oracle Corp. Yahoo Inc, PepsiCo, 
Hewlett Packard มีผูหญิงที่เปน 
ระดับ CEO อยูที่รอยละ 4.4 หรือ 
เพียง 22 คน

อยางไร จากการสำรวจ Grant 

Thornthon ผูหญิงไทยมีสัดสวนใน 
การดำรงตำแหนงผู บริหารระดับสูง 
(Senior Roles) คิดเปนรอยละ 37 ซึ่ง 
ถืออยูในอันดับท็อปเท็นของโลก โดย 
ประเทศที่อยูอันดับหนึ่ง คือ รัสเซีย 

(รอยละ 45) และอันดับสุดทายคือ 
ญี่ปุน (รอยละ 7) ในผลสำรวจกลาว 
วาผูหญิงไทยที่ดำรงตำแหนงผูบริหาร 
ระดับสูงนั้นเพราะมีคุณสมบัติ Think 
Passion 64% ซึ่งเปนคุณสมบัติสำคัญ 
ของผูนำ ในขณะที่ผูชายไทยที่ดำรง 
ตำแหนงผูบริหารระดับสูงมีคุณสมบัติ 
Think Integrity 63% 

นอกจากน้ันแลว หากเปรียบเทียบ 
โอกาสของผู หญิงไทยกับผู หญิงใน 
ประเทศอ่ืน จากการพิจารณา  Women’s 
Economic Opportunity Index 
ประจำป 2012 ซึ่งเปนดัชนีที่จัดทำ 
โดย The Economist Intelligent 

น

โอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี
â´Â

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย

จากการสำรวจ Grant Thornthon ผู้หญิงไทยมี 
สัดส่วนในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
(Senior Roles) คิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่งถืออยู่ใน 
อันดับท็อปเท็นของโลก โดยประเทศท่ีอยู่อันดับหน่ึง 
คือ รัสเซีย (ร้อยละ 45) และอันดับสุดท้ายคือ ญ่ีปุ่น 
(ร้อยละ 7) ในผลสำรวจกล่าวว่า ผู้หญิงไทยที่ดำรง 
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้นเพราะมีคุณสมบัติ 
Think Passion 64% ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ 
ของผู้นำ 
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ทางสังคมของผูหญิงในประเทศทั้ง 3 
อันดับแรกอยูในระดับสูง โดยแตละ 
ประเทศนั้นมีจุดเดนเนนที่แตกตางกัน  
เชน  สวีเดนเนนการปกปองสิทธิสตรี 
และการสรางความเทาเทียมกันทางเพศ 
นอรเวยเนนการสงเสริมการศึกษา โดย 
เปนหนึ่งในประเทศที่ผูหญิงมีการศึกษา 
ในระดับสูงที่สุด ในขณะที่ฟนแลนด 
เนนสิทธิการออกเสียงและสิทธิความ 
มั่นคงดานหนาที่การงานของผูหญิง ซึ่ง 
พบวาในรัฐสภาของฟนแลนด มีสัดสวน 

นักการเมืองหญิงถึงรอยละ 40 
ประเทศท่ีไดคะแนนต่ำสุด 3 อันดับ 

ทาย ไดแก ซูดาน ชาด และเยเมน 
ปจจัยที่ทำใหประเทศกลุมนี้ไดคะแนน 
ต่ำนั้น คือ ขอจำกัดสิทธิของผูหญิงใน 
ประเทศนั้นๆ เชน ซูดาน ซึ่งไดคะแนน 
ต่ำที่สุด ผูหญิงมีขอจำกัดในการเขาถึง 
ทางการเงินและไมสามารถทำธุรกรรม 
ทางการเงินดวยตนเอง ในขณะท่ีผูหญิง 
ในชาด มีขอจำกัดดานการเขาถึงทาง 
การศึกษา โดยพบวา อัตราการรูหนังสือ 
ของผูหญิงในประเทศนี้มีเพียงรอยละ 
23 เทานั้น สวนเยเมน มีการจำกัด 
สิทธิตางๆ ของผูหญิง เชน กฎหมาย 
ไมอนุญาตใหผูหญิงออกจากบานโดย 
ลำพังหรือไมไดรับความยินยอมจาก 
ผูชาย และหากผูหญิงตองการมีบัญชี 
ธนาคารจะตองไดรับการอนุญาตจาก 
ผูชายในครอบครัวเทานั้น 

อางอิง
• Women CEOs of the S&P500. 

http://www.catalyst.org/knowledge/ 

women-ceos-sp-500

• Women in business 2016 http:// 

www.grantthornton.co.th/press/ 

press-releases-2016/wib-20161/

• Knodel, J. 1997. “The closing of 

the gender gap in schooling: The 

case of Thailand”. Comparative 

education. 33(1). pp. 61–86

• The Economist Intelligence Unit. 

2012. Women’s Economic Opportunity 

2012: A global index and ranking. 

London, UK.

• The World Bank. 2013. World 

Development Indicator, http://www. 

worldbank.org 

Unit เพื่อที่วัดระดับการเขาถึงโอกาส 
ทางเศรษฐก ิจของผ ู หญ ิงในแต ละ 
ประเทศพบวา โอกาสของหญิงไทย 
ในปจจุบันอยูในอันดับ 47 จาก 128 
ประเทศทั่วโลก และอยูในอันดับ 7 
ของกลุมเอเซียตะวันออกและแปซิฟค 

โดยประเทศที่ไดคะแนนสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก สวีเดน นอรเวย และ 
ฟนแลนด ซึ่งหากพิจารณาปจจัยที่มี 
ผลตอคะแนน พบวา การเขาถึงการ 
ศึกษา การเขาถึงทางการเงิน สถานภาพ 
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“โครงการรณรงค์
สร้างวินัยทางการเงิน : เงินดี ชีวีสุข” 

โครงการรณรงคสรางวินัยทางการเงินนี ้จัดขึ้น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล 
ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพราะการมีวินัยทางการเงินสงผลดี 
ตอการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และทำใหครอบครัว 
มั่นคง สังคมเขมแข็ง โดยการริเริ่มและประสานความรวมมือ 
๖ ภาคีหลักรัฐรวมเอกชน อันประกอบดวย กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ ่งเปนผูกำหนดนโยบาย 
และทำงานดานพัฒนาคุณภาพประชากร ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ซึ่งเปนศูนยกลางของผูลงทุนและระดมทุน 
อีกท้ังมีองคความรูและดำเนินงานดานน้ีอยางจริงจัง หอการคา 
ไทยซึ่งเปนศูนยรวมผูประกอบธุรกิจ การคาและอุตสาหกรรม 
ท่ัวประเทศ สมาคมธนาคารไทย ซ่ึงเปนศูนยรวมผูประกอบการ 
ดานการเงิน สหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหง 

ประเทศไทยฯ และสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ การ 
รวมองคกรภาคีที่มีความแตกตางใหรวมกันดำเนินโครงการ 
รณรงคสรางวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงเปนการสรางมิติใหม 
ที่เปนพลังมหาศาลในการสรางผลสำเร็จอยางยิ่งใหญใหกับ 
การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ สรางองครวมของ 
“สี่รูสูความมั่งคั่ง” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสรางความ 
มั่นคงในครอบครัว

โดยมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที ่๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ และไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พลตำรวจเอก อดุลย 
แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย เปนประธานเปดงาน พรอม 
ดวยผูนำและผูบริหารจาก ๖ ภาคีสำคัญที่รวมกันจับมือ 
จัดตั้งโครงการในครั้งนี้ อาทิ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน 
อังอุบลกุล ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ คุณปรีดี ดาวฉาย 
และคุณอิสระ วองกุศลกิจ ทามกลางการสนับสนุนโครงการฯ 
โดยเหลาสมาชิกจาก ๖ องคกรภาคี ที่มารวมงานกวา 
๕๐๐ คน ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 พลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประธานในพิธี กลาวเปดงาน

 ฐิตินันท วัธนเวคิน, 
วิชัย อัศรัสกร, 
เลิศปญญา บูรณบัณฑิต, 
กอบศักดิ์  ดวงดี, คุณหญิง
ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, 
พลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว, 
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์, 
อิสระ วองกุศลกิจ, 
เกศรา มัญชุศรี, 
ลลิดา จันทรประเสริฐ, 
ศรีศักดิ์  ไทยอารี ผูแทนองคกร
ลงนาม MOU และ
ถายภาพรวมกัน 

 กลาวตอนรับ โดย 
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล 
ประธานสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจ 
และวิชาชีพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ และ
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) 

ค
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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                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
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 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :






	24
	25
	36
	37
	38
	39
	55
	56
	57
	58
	59
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



