






ฉบับนี้นำเรื่อง โอกาสและการพัฒนาการคาในกลุมประเทศ CLMVT มาเปนรายงานพิเศษ และยังไดนำ 

โพลลเรื่อง พฤติกรรมและการใชจายของประชาชนในชวงวันอาสาฬหบูชา และทัศนะตอนโยบายภาครัฐ    ตอดวย 

Economic Review เริ่มตนดวย “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารย 

นักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “ชิม...ชอป...ใช ชวยชาติกระตุนเศรษฐกิจไทย 

โคงสุดทายป 62” ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประเมินวา จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการ 

นี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลานบาท เพราะคนสวนใหญ 90-95% ของคนลงทะเบียน 10 ลานคน 

จะใชเงินในโครงการนี้ 

และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “เจาะลึกพฤติกรรมผูสูงวัยในจีน เพิ่ม 

โอกาสสงออกไทย” ซึ่งบทความไดกลาวถึงพฤติกรรมและชองทางในการเขาตลาดทางจีน Strategy Section เรา 

ยังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวยคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ 

“คุณเพชร บุญชูชวย The Cheese Maker!”  ผูตอยอดธุรกิจจากรุนพอ ที่ดำเนินธุรกิจมา 20 ป จากมวกเหล็ก 

เขาใหญ และปดทายดวยบทสัมภาษณ YEC พบกับ ไกรสร ฉัตรเลขวณิชย ประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

ชลบุรี 

ฉบับนี ้ ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความเชื่อมั่นฯ และการติดตามอัพเดตธุรกิจ 

ตางประเทศ อยาง CLMVT แนวทางการพัฒนาธุรกิจ และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update 

ทั ้งหมดนี ้เราหวังวาเนื ้อหาที ่ทีมบรรณาธิการไดจัดหามานั ้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนา 

ธุรกิจและองคกรใหกับผูอานทุกทาน และตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines 

Review ทางสื่อออนไลนไดที ่Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official:  

@ThailandEcoReview  คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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ประธาน YEC

หอการคาจังหวัดชลบุรี – ดาวเดนเจนทู
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ชิม...ชอป...ใช ชวยชาติ
กระตุนเศรษฐกิจไทย 
โคงสุดทายป 62 โอกาสและการพัฒนา

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการคา
ในกลุมประเทศ CLMVT (ตอนที่ 1)
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+ คาดวาจะไป 4-5 
วัน โดยออกเดินทาง

วันที่  13 ก.ค. 62 กลับวันที่ 
17 ก.ค. 62

+ คางรอยละ 73.1 ไมคางรอยละ 
26.9

+ ไปกับครอบครัว แฟน/คูรัก กลุมเพื่อน และ 
   อื่นๆ ตามลําดับ
+ เดินทางประมาณ 2-4 คน
+ เดินทางโดยรถยนต เครื่องบิน รถตู รถทัวร  รถ บขส. 

รถจักรยานยนต และรถไฟ ตามลําดับ

ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประเมินวาจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

จากโครงการนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลานบาท 
เพราะคนสวนใหญอยางนอยประมาณ 90-95% 

ของคนลงทะเบียน 10 ลานคนจะใชเงินในโครงการนี้ 

จีนกําลังจะกาวสู 
การเปนตลาดผูสูงวัยที่ 

ใหญที่สุดในโลก สํานักงาน
สถิติแหงชาติของจีนระบุวาในป 

2561 จีนมีประชากรที่อายุมากกวา 
60 ปขึ้นไป มากถึง 249.5 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 17.9 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด และคาดวาภายในป 2593 
สัดสวนผูสูงวัยในจีนจะเพิ่มเปนกวา 1 ใน 3 
ของประชากรจีนหรือราว 485 ลานคน ผูสูงวัยในจีน

จึงเปนกลุมผูบริโภคที่มีบทบาทมากในตลาดจีน

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
หมายถึง ตองมีการลดขั้นตอนความยุงยาก 

และการทําใหสอดประสานกันของกฎระเบียบ และ 
กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับระบบการคาระหวาง 
ประเทศ โดยเฉพาะกับการแบงปนและการสงผานขอมูล 

ระหวางภาคเอกชน และหนวยงานที่เปนผูควบคุม 
กฎระเบียบ การทําใหกระบวนการการคาและ 

กระบวนการทางดานศุลกากรมีมาตรฐาน
และโปรงใสจะตองถูกกระตุน

ดวยกลไกทางสถาบัน

20

28

เจาะลึกพฤติกรรมผูสูงวัยในจีน 
เพิ่มโอกาสสงออกไทย

พฤติกรรมและการใชจาย
ของประชาชน

ในชวงวันอาสาฬหบูชา
และทัศนะตอนโยบายภาครัฐ



พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชน
ในช่วงวันอาสาฬหบูชา

และทัศนะต่อนโยบายภาครัฐ

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ

การศึกษาภูมิภาค

รายได

อายุ

สำรวจจำนวน 1,210 ตัวอยาง (ทั่วประเทศ)   ระหวางวันที ่1-7 กรกฎาคม 2562

หญิง
51.7%

ชาย
48.3%

20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปขึ้นไป

                                

ประถมศึกษา

มัธยมตน

มัธยมปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

รอยละ

2.2

4.6

14.0

14.7

58.9

5.6

                                

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

20,001 - 30,000 บาท

30,001 - 40,000 บาท

40,001 - 50,000 บาท

50,001 – 90,000 บาท

มากกวา 90,001 บาทขึ้นไป

รอยละ

13.5

43.4

24.2

11.7

5.1

1.8
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21.0% 28.6% 25.1% 13.9% 11.4%

ภาคเหนือ
18.5%

กทม และ ปริมณฑล
16.6%

ภาคกลาง
22.4%

ภาคใต
13.4%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29.1%
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ปกติท่านจะไปทำบุญ ทำทานเมื่อใด

คนรอบข้างท่านไปทำบุญไหว้พระในวันสำคัญทางศาสนาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ 3-5 ปีที่ผ่านมา

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ

วันสำคัญทางศาสนา
79.4
74.0

61

62

เทศกาลตางๆ เชน สงกรานต ปใหม

ตามสะดวก

วันสำคัญของตนเองและคนใกลชิด

เมื่อทุกขใจ

สะเดาะเคราะห

เมื่อสุขใจ

ใกลล็อตเตอรี่ออก

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

51.5

63.4

49.1

24.9

40.4

18.6

13.0

52.5

49.5

47.4

25.7

22.2

13.4

8.4

เพิ่มขึ้นนอย

27.4%

เพิ่มขึ้นมาก

11.2%

ไมเปลี่ยนแปลง

27.4%

ลดลงนอย

15.9%

ลดลงมาก

18.1%

38.634.0

10

TCC



ท่านคาดหวังอะไรหรือสิ่งใดจากการทำบุญ ทำทาน

จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญ

              เงินทำบุญ

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

3,001-4,000 บาท

4,001-5,000 บาท

มากกวา 5,000 บาท

59

26.2

24.4

16.5

14.6

10.3

4.2

3.9

60

6.8

19.4

36.2

13.3

6.6

5.5

12.3

61

15.7

27.5

10.6

17.5

15.3

7.9

5.5

62

28.6

23.2

16.8

9.9

7.0

8.1

6.4

59

15.7

22.2

21.7

12.1

9.7

12.4

6.3

60

5.5

12.6

25.3

18.2

10.0

6.0

22.5

61

6.8

9.5

20.5

19.5

12.1

7.1

24.5

62

31.1

15.2

11.3

18.0

11.8

10.9

1.7

ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ

ความสบายใจ

อุทิศสวนกุศลใหญาติมิตรที่เสียชีวิต

หลุดพนจากความทุกข

ความสุขในชาตินี้

ความสุขในชาติตอไป

ชำระลางจิตใจจากกิเลส

หลุดพนจากเรื่องไมดีที่ประสบอยู

หวังใหผูอื่นพนทุกข

ไมหวังสิ่งใดเลย

อื่นๆ

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

72.8

76.9

49.9

21.3

19.5

19.2

61

62

18.3

6.9

2.3

0.3

79.5

66.8

34.8

26.2

17.3

15.9

14.6

7.7

5.5

1.6

11

TCC



                                

เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

กทม.และ
ปริมณฑล

28.8

44.4

26.8

ตางจังหวัด

32.8

29.5

37.8

จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญ: แยกภูมิภาค

จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญในปีนี้ 62 เทียบกับปี 61

              

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

3,001-4,000 บาท

4,001-5,000 บาท

มากกวา 5,000 บาท

ครึ่งปแรก

15.7

22.8

21.8

15.7

9.1

8.6

6.1

100.0

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

19.1

28.3

29.7

8.0

4.6

6.0

4.3

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

36.2

19.0

8.2

10.8

6.7

10.8

8.2

100.0

กลาง

42.6

18.4

8.1

7.2

9.0

8.1

6.7

100.0

เหนือ

32.9

26.5

8.4

9.0

7.7

7.7

7.7

100.0

ใต

15.7

22.8

21.8

15.7

9.1

8.6

6.1

100.0

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

19.1

28.3

29.7

8.0

4.6

6.0

4.3

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

36.2

19.0

8.2

10.8

6.7

10.8

8.2

100.0

กลาง

42.6

18.4

8.1

7.2

9.0

8.1

6.7

100.0

เหนือ

32.9

26.5

8.4

9.0

7.7

7.7

7.7

100.0

ใต

ครึ่งปหลัง

หนวย: รอยละ

เพิ่มขึ้น
32.1%

ไมเปลี่ยนแปลง
32.0%

ลดลง
35.9%

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 48.0

หนวย:รอยละ
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การเดินทางไปทำบุญไหว้พระ ในวันอาสาฬหบูชา

การวางแผนไปทำบุญหรือท่องเที่ยวในประเทศในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การวางแผนเดินทางไปนอกจังหวัดเพื่อทำบุญหรือท่องเที่ยว การวางแผนไปท่องเที่ยว/
ทำบุญช่วงวันหยุด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต

กทม.และ
ปริมณฑล

10.9

9.1

63.6

10.9

5.5

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

7.9

69.1

12.1

7.3

3.6

ภาค
กลาง

30.8

7.7

50.0

6.4

5.1

ภาค
เหนือ

11.9

9.5

21.4

50.1

7.1

ภาค
ใต

17.9

5.1

17.9

10.4

48.7

พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันอาสาฬหบูชา

66.8

ไมไป
37.8% ไป

62.2%

ในประเทศ
86.2%

ตางประเทศ
13.8%

76.7
56.6 54.1

30.823.3
33.2

ปกติในปที่ผานๆ มาทานจะไปทำบุญไหวพระ
ในวันอาสาฬหบูชาหรือไม 

ในปนี้ทานจะไปทำบุญไหวพระ
ในวันอาสาฬหบูชาหรือไม 

61

ไป ไมไป ไป ไมไป ไมแนใจ

62

12.3 15.131.1

ญี่ปุน ฮองกง
ไตหวัน สปป.ลาว

เหนือรอยละ 26.3
กลางรอยละ 17.0
ใตรอยละ 13.3

+ คาดวาจะไป 4-5 วัน โดยออกเดินทางวันที ่ 
   13 ก.ค. 62 กลับวันที ่17 ก.ค. 62
+ คางรอยละ 73.1 ไมคางรอยละ 26.9
+ ไปกับครอบครัว แฟน/คูรัก กลุมเพื่อน และ 
   อื่นๆ ตามลำดับ
+ เดินทางประมาณ 2-4 คน
+ เดินทางโดยรถยนต เครื่องบิน รถตู รถทัวร  
   รถ บขส. รถจักรยานยนต และรถไฟ 
   ตามลำดับ

ไป
62.2%

ไมไป
37.8%

        ภูมิภาค

กรุงเทพและปริมณฑล

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

เหนือ

ใต

              จังหวัดที่ไดรับความนิยม

อยุธยา ปทุมธาน ีนครปฐม นครนายก สุพรรณบุรี

อุดรธาน ีหนองคาย นครพนม

ชลบุร ีกรุงเทพ กาญจนบุร ีเพชรบุร ีระยอง

เชียงใหม เชียงราย เพชรบูรณ

สุราษฎรธาน ีภูเก็ต กระบี่

                      ภูมิภาค
ภูมิภาคที่ไปเที่ยว
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กิจกรรมที่นิยมทำในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตักบาตร

ทำบุญ

ไปถวายสังฆทาน

ไปเวียนเทียน

ทำทาน

พักผอนอยูบาน

ไปถวายเทียน

ไปหลอเทียน

ปลอยนก ปลอยปลา

กลับบานที่ตางจังหวัด

ไปทานอาหารนอกบาน

ดูหนัง

เที่ยวหาง

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

ทองเที่ยวในประเทศ

สังสรรค

ไปนั่งวิปสสนา

เขาคอรสธรรมะ

ทองเที่ยวตางประเทศ

ตักบาตร

ทำบุญ

ไปถวายสังฆทาน

ไปเวียนเทียน

ทำทาน

พักผอนอยูบาน

ทองเที่ยวในประเทศ

ไปหลอเทียน

ปลอยนก ปลอยปลา

ไปทานอาหารนอกบาน

ไปถวายเทียน

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

สังสรรค

เที่ยวหาง

ทองเที่ยวตางประเทศ

กลับบานที่ตางจังหวัด

ดูหนัง

ไปนั่งวิปสสนา

เขาคอรสธรรมะ

98.7

91.8

71.4

68.8

67.2

47.0

32.1

29.6

28.1

26.4

19.8

19.0

16.6

12.7

10.3

7.6

5.1

3.1

1.5

0.8

86.6

81.3

72.8

71.9

58.8

36.7

35.5

28.6

26.7

23.0

21.6

16.2

10.9

10.9

10.1

7.0

5.3

2.9

1.5

0.9

เที่ยวสถานที่ที่จัดงาน
วันอาฬสาหบูชา

เที่ยวสถานที่ที่จัดงาน
วันอาฬสาหบูชา

2561 2562

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ
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เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

รอยละ

32.8

33.6

33.6

อื่นๆ 0.3%

รายไดพิเศษโบนัส/
รายไดพิเศษ 7.4%

การกูยืม 0.8%

เงินออม 12.7%

รายไดประจำ 78.8%

การใช้จ่ายในช่วงวันอาสาฬหบูชา

ปริมาณและมูลค่าการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปี 61

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในวันอาสาฬหบูชา

ความคึกคักต่างๆ ของกิจกรรม
ในวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ 62 เมื่อเทียบกับปี 61

กิจกรรม 

ทำบุญ

ตักบาตร

ไปถวายสังฆทาน

ไปเวียนเทียน

ทำทาน

พักผอนอยูบาน

เที่ยวสถานที่ที่จัดงานวันอาฬสาหบูชา

ทองเที่ยวในประเทศ

ไปหลอเทียน

ปลอยนก ปลอยปลา

ไปทานอาหารนอกบาน

ไปถวายเทียน

สังสรรค

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

เที่ยวหาง

ทองเที่ยวตางประเทศ

กลับบานที่ตางจังหวัด

ดูหนัง

ไปนั่งวิปสสนา

                     รวมเฉลี่ย

กิจกรรมที่ทำ

81.3

86.6

72.8

71.9

58.8

36.7

35.5

28.6

26.7

23.0

21.6

16.2

10.9

10.9

10.1

7.0

5.3

2.9

1.5

จำนวนเงินเฉลี่ย

803.00

408.88

634.56

308.21

311.85

306.74

602.60

4,514.68

425.00

265.38

1,625.61

604.91

1,845.36

518.96

1,274.73

21,666.67

4,366.67

352.00

383.33

6,470.71

เพิ่มขึ้น

25.4

15.2

22.6

12.7

21.6

2.0

22.6

63.8

36.7

34.2

39.1

27.0

57.3

12.5

44.0

23.8

69.6

8.0

0.0

ลดลง

26.8

27.8

25.0

39.2

21.6

74.1

39.0

14.0

30.0

35.9

20.8

31.6

21.9

50.0

20.9

52.4

15.2

24.0

61.5

ไมเปลี่ยนแปลง

47.8

57.0

52.4

48.1

56.7

23.8

38.4

22.2

33.3

29.9

40.1

41.4

20.8

37.5

35.2

23.8

15.2

68.0

38.5

จำนวนชิ้นในการซื้อของ

 

เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

รอยละ

34.2

35.6

31.2

เศรษฐกิจแยลง
ราคาสินคาแพงขึ้น
หนี้มาก
รายไดนอย

รอยละ
36.7
30.7
18.3
14.3

เปนชวงวันหยุดยาว
มีสถานที่เที่ยวมากขึ้น
คาดหวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

รอยละ
36.7
30.7
18.3
14.3

มูลคาในการใชจาย

นอยกวาป 61   39.1%

เหมือนเดิม       36.8%

มากกวาป 61    24.1%
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นโยบายดาน ...

ปญหาคาครองชีพ สินคาราคาแพง

พัฒนาระบบการศึกษา

ราคาพืชผลทางการเกษตร

หนี้ครัวเรือน

ปญหายาเสพติด

การทุจริตคอรรัปชัน

สรางความสามัคค ีลดความขัดแยง

ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได

ดานมลภาวะ และสิ่งแวดลอม

ดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

8.81

8.31

8.23

7.68

7.57

7.42

7.40

7.37

7.12

6.65

ภูมิภาค 2 อันดับแรก

ภาคกลาง (8.8) กทม.และปริมณฑล (9.2)

กทม.และปริมณฑล (8.1) ภาคกลาง (9.2) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (8.4) ภาคกลาง (9.2) 

กทม.และปริมณฑล (7.9) ภาคกลาง (8.9) 

กทม.และปริมณฑล (7.6) ภาคกลาง (9.1) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (7.8) ภาคกลาง (8.9) 

ภาคกลาง (7.9) ตะวันออกเฉียงเหนือ (8.0)

กทม.และปริมณฑล (8.1) ภาคกลาง (9.2) 

กทม.และปริมณฑล (7.5) ภาคกลาง (8.1) 

กทม.และปริมณฑล (7.3) ภาคกลาง (8.1) 

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ซื้อสินคาคงทน

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ซื้อสินคาคงทน โทรทัศน เฟอรนิเจอร เครื่องซักผา

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

จำนวนเดือน

6

7

9

9

6

มูลคา: ลานบาท

%YOY

2555

4,775.7

7.31

2556

4,975.8

4.02

2557

5,261.47

5.43

2558

5,365.44

1.98

2559

5,773.21

7.60

2560

6,222.37

7.78

2561

6,477.49

4.10

2562

6,704.20

3.50

เงินสะพัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาปี 62

ความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวกับนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการด่วนที่สุด 

บรรยากาศความเหมาะสมในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปัจจุบัน

ทัศนะต่อนโยบายของภาครัฐ

ชวงเวลาที่เหมาะสม (อีกกี่เดือน)
(เฉพาะผูที่ตอบวาไมเหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลาง) ระดับการใชจาย

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ซื้อสินคาคงทน

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

ลดลง

35.0

42.5

50.6

50.2

41.3

เทาเดิม

36.8

50.5

42.6

42.8

30.4

เพิ่มขึ้น

28.2

7.0

6.8

7.0

28.3

หนวย: รอยละ

2.2 27.8 34.3 35.7

ไมเหมาะสมเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

7.3 26.9 33.4 32.4

15.6 39.3 33.2 11.9

18.3 41.4 29.9 10.4

15.3 30.5 30.2 24.0
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ขอใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และครอบครัวมีความสุข

ขอใหมีโชคมีลาภ หมดหนี้หมดสิน มีเงินมีทองใชตลอดป

ขอใหมีความเจริญกาวในหนาที่การงาน

ขอใหกิจการงานคาขายมีความเจริญรุงเรือง

ขอใหประเทศไทยมีความสงบสุข และเศรษฐกิจดีขึ้น

ขอใหประสบความสำเร็จในทุกๆ ดาน ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง

การขยายของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562

พรที่ท่านจะขอในวันอาสาฬหบูชา

การขยายของ
ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย
ในป 2562

ต่ำกวา 3.50%
44.3%

3.51%-4.00
14.3%

4.01%-4.50%
9.3%

4.51%-5.00%
0.3%

ไมทราบ/ไมแนใจ
31.8%
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ชิม...ช้อป...ใช้ ช่วยชาติ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
โค้งสุดท้ายปี 62

" เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี เ ร็ ว คื อ 

คะแนนนิยมของรัฐบาล" 

ถา "เศรษฐกิจแยลงคือ 

คะแนนนิยมของฝายคาน" ดังนั้น ดวย 

ตรรกะทางการเมอืง รัฐบาลตองรีบทาํให 

"เงิน (รีบ) หมุนไป" โดยตองควบคุมให 

"เศรษฐกิจหมุน (กลับคืนฟนตัว) มา" 

อยางรวดเร็ว เริ่มตนไตรมาสที่ 4 ของ 

ปนี้ดวยมาตรการ "ชิม ชอป ใช" ที่ 

ไดรบัเสยีงตอบรบัอยางกกึกองอือ้องึ จน 

มีเสียงเรียกรองใหเพิ่มยอดลงทะเบียน 

จาก 10 ลานคนใหเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม

มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสุดพีค 
ของรัฐบาล

กระแสมาตรการ "ชิม ชอป ใช" 

ของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับอยางสูง 

จากภาคประชาชน หลังจากรัฐบาลเปด 

ใหประชาชนลงทะเบียน "ชิม ชอป ใช" 

เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท ผานแอป- 

พลิเคชัน "เปาตัง 1" (G-Wallet) และ 

ทะเบยีนบาน ระหวางวันที ่23 กนัยายน 

ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกวา 

สิทธิ์จะหมดกอน ทาง www.ชิมชอปใช 

.com เพือ่นาํเงนิดงักลาวไปใชทองเท่ียว 
ศ

ที่ใดก็ไดในประเทศไทย โดยใชจายผาน 

รานคาท่ีรองรับแอปพลิเคชันถุงเงิน 

และตองเปนรานคาในจังหวัดที่ไมตรง 

กับจังหวัดตามบัตรประชาชนของเรา 

โดยใชไดกับรานขายสินคาและบริการ 

ทีเ่ขารวมโครงการทกุประเภทในจงัหวดั 

ที่ไดเลือกไวเมื่อลงทะเบียน

โดยผูลงทะเบียนท่ีไดรับสิทธิ์แลว

จะตองมีการใชจายภายใน 14 วัน หาก 

ไมใชจายตามเวลาที่กําหนดก็จะถูกตัด 

สทิธ์ิดงักลาวไป ท้ังนี ้มาตรการ "ชมิ ชอป 

ใช" จะมีการจํากัดสิทธ์ิคนลงทะเบียน 

ไวเพียง 10 ลานคน โดยสามารถลง 

ทะเบียนได 1 ลานคนตอวัน ซึ่งเรื่องที่ 

ผมไดพูดมาท้ังหมดนีท้านผูอานคงทราบ 

กันถวนหนาแลว บางทานอาจไดรับ 

SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปแลวก็ได

ชิม ช้อป ใช้ สิทธิ์ใช้จ่าย 
ฟรี 1000 บาท และ 
เงินคืนเมื่อใช้จ่ายเกิน

นอกจากนี ้เราจะไดสิทธ์ิเพิม่เตมิใน 

การลดคาใชจายอกี หากเราเตมิเงนิผาน 

แอปพลิเคชัน "เปาตัง 2" (G-Wallet) 

เพ่ือใชจ ายคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจากผู 

ประกอบการที่เขารวมมาตรการ โดย 

ใชไดกับรานขายอาหารและเครื่องดื่ม 

รานขายสนิคาทองถิน่ บรกิารทีพ่กั และ 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใน 

ทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดตามทะเบียน 

บาน โดยรัฐบาลจะจายเงินคืนให (cash 

back) เปนจํานวนเทากบั 15% ของยอด 

ชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4,500 

บาทตอคน เชน ถาเราใชจายเพิ่มอีก 

1,500 บาท เราจะไดรับเงินคืน 225 

บาท ถาใชจาย 5,000 บาท จะไดรับ 

เงินคืน 750 บาท ถาใชจาย 10,000 

บาท จะไดรบัเงนิคนื 1,500 บาท หรอืถา 

ใชจายเต็มเพดาน 30,000 บาท ก็จะ 

ไดรับเงินคืนเต็มเพดาน  4,500 บาท ซึ่ง 

เปนการกระตุ นใหคนไทยใชจายเงิน 

เพิ่มเติมมากกวาที่รัฐบาลใหใชจายเพื่อ 

การทองเที่ยวฟรีๆ ที่เงินทุนประเดิม 

เริ่มตนคนละ 1,000 บาท

กระแสตอบรับมาแรง
จากภาคประชาชน

แนนอนครับวา มาตรการ "ชิม 

ชอป ใช" นี้ถือวาไดรับความสําเร็จ 

อยางมากในแงกระแสการตอบรับและ 

การรับรูของสังคมและประชาชน เพราะ 

การลงทะเบียนในแตละวันเต็ม 1 ลาน 

คนอยางรวดเร็วจากการลงทะเบียน 5 

วันท่ีผานมา นอกจากน้ี การที่รานคา 

ที่เขามารวมโครงการเปนจํานวนมาก 

ในระดับที่มากกวา 1 แสนรานคา ยอม 

เปนหลักฐานที่สําคัญที่สะทอนวาการ 

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากทั้งฝง 

demand คือภาคประชาชนผูซื้อ และ 

ทางฝง supply คือรานคาผูขาย แสดง 

ใหเหน็วาโครงการนีป้ระสบความสาํเรจ็ 

และนาจะกระตุกกระตุนเศรษฐกิจได 

มากพอสมควร

คาดเงินสะพัด
ในระบบเศรษฐกิจ 
20,000 – 30,000 
ล้านบาท

ในเบือ้งตนมหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทยประเมินวา จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน 

ในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ รวม 

ประชาชนยังระมัดระวังการจับจาย 

ใชสอย

กินเจปีนี้ 
เงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 
12 ปี

สังเกตจากการสํารวจพฤติกรรม 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจในปน้ี 

ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ยอด 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจของปนี้ 

จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,549 ลาน 

บาท โดยมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดใน 

รอบ 12 ป นบัตัง้แตทาํการสาํรวจตัง้แต 

ป 2551 เปนตนมา โดยขยายตัวจากป 

ที่แลวเพียง 1.3% เนื่องจากประชาชน 

สวนใหญมองวา เศรษฐกิจยังไมฟนตัว 

มากนัก

บทสรุปมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจยัง
ฉุดขาลงไม่อยู่

ลาสุด คณะกรรมการนโยบาย 

การเงนิ (กนง.) ประชมุเมือ่ 25 กันยายน 

ที่ผานมา ไดปรับลดประมาณการอัตรา 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปน้ี 

ลงจาก 3.3% เหลือเพียง 2.8% แมวา 

รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

วงเงิน 3.16 แสนลานในชวงปลาย 

ปนี้ก็ตาม ซึ่งรวมถึงมาตรการ "ชิม ชอป 

ใช" ดวย เพราะการสงออกหดตัวมาก 

กวาที่คาด รวมถึงการทองเที่ยวที่ชะลอ 

กวาที่คาดไวเดิม ทําใหหลายฝายเริ่ม 

มองวาโอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปนี้จะ 

ขยายตัวตํ่ากวา 3% มีสูงมาก โดย 

มาตรการของรฐัทีอ่อกมากระตุนเศรษฐกจิ 

นัน้ทําไดแคประคบัประคองสถานการณ 

มากกวากระตุ นเศรษฐกิจใหฟ นตัว 

เนือ่งจากปจจยัเสีย่งของโลกยงัมอียูมาก 

แนนอนครับวา เราคงตองประเมนิภาวะ 

เศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง และตอง 

ชวยกันเชียรใหคนไทยใชจายทองเที่ยว 

ในประเทศใหมากขึ้นเพื่อชวยเศรษฐกิจ 

ไทยใหฟนตัวไดมากที่สุด ชวยกันคนละ 

ไมละมือครับ ไมวาจะลงทะเบียน "ชิม 

ชอป ใช" ไดหรือไมก็ตาม

ทั้งสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลาน 

บาท เพราะคนสวนใหญอยางนอย 

ประมาณ 90-95% ของคนลงทะเบียน 

10 ลานคนจะใชเงนิในโครงการนี ้เพราะ 

การที่คนลงทะเบียนเต็มจํานวน 1 ลาน 

คนตอวันอยางรวดเร็ว และมีการตัด 

วงเงินออกจากบัญชี "เปาตัง 1" ภายใน 

14 วันหากไมมีการใช ก็นาจะทําให 

สามารถนําเงินไปใชจายไดเต็มจํานวน 

10 ลานคน หรือ 10,000 ลานบาทได 

โดยงาย อีกท้ังคนท่ีไดรับสิทธิ์คงใชเงิน 

เพิ่มเติมมากกวา 1,000 บาทที่ไดรับ 

โดยนาจะใชเงนิเพิม่เตมิโดยเฉล่ียอกี 1-2 

พันบาทตอคน (จาก 10 ลานคนที่ลง 

ทะเบียน)

คนภาคกลางตื่นตัว 
มากสุดถึง 40%

จากขอมลูเบือ้งตนในชวงวันแรกๆ 

พบวาคนลงทะเบียนใชเงินมากที่สุดใน 

ภาคกลางกวา 40% ของคนลงทะเบียน 

รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

และภาคตะวันออก ซึ่งดูขอมูลเบื้องตน 

แลวนาจะเปนการเดินทางใกลๆ  ในพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงกับภูมิลําเนา ไมนาจะเปนการ 

ทองเที่ยวเมืองหลัก (ที่สวนใหญอยูใน 

ภาคใตหรือภาคเหนือ) ที่ตองเดินทาง 

ไกล จึงประเมินตัวเลขเงินหมุนเวียน 

จากโครงการนี้ไมสูงเกินไป  ภายใต 

สถานการณทางเศรษฐกจิทีย่งัไมแนนอน 

ท้ังเศรษฐกิจภายนอกประเทศจาก 

สงครามการคา Brexit และปญหาใน 

ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปญหา 

ภายในประเทศท้ังการเมอืง ราคาพชืผล 

ทรงตัวต่ํา และคาเงินบาทแข็ง ทําให 
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" เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี เ ร็ ว คื อ 

คะแนนนิยมของรัฐบาล" 

ถา "เศรษฐกิจแยลงคือ 

คะแนนนิยมของฝายคาน" ดังนั้น ดวย 

ตรรกะทางการเมอืง รฐับาลตองรบีทาํให 

"เงิน (รีบ) หมุนไป" โดยตองควบคุมให 

"เศรษฐกิจหมุน (กลับคืนฟนตัว) มา" 

อยางรวดเร็ว เริ่มตนไตรมาสท่ี 4 ของ 

ปนี้ดวยมาตรการ "ชิม ชอป ใช" ที่ 

ไดรบัเสยีงตอบรบัอยางกกึกองอือ้องึ จน 

มีเสียงเรียกรองใหเพิ่มยอดลงทะเบียน 

จาก 10 ลานคนใหเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม

มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสุดพีค 
ของรัฐบาล

กระแสมาตรการ "ชิม ชอป ใช" 

ของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับอยางสูง 

จากภาคประชาชน หลังจากรัฐบาลเปด 

ใหประชาชนลงทะเบียน "ชิม ชอป ใช" 

เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท ผานแอป- 

พลิเคชัน "เปาตัง 1" (G-Wallet) และ 

ทะเบียนบาน ระหวางวันที ่23 กนัยายน 

ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกวา 

สิทธิ์จะหมดกอน ทาง www.ชิมชอปใช 

.com เพือ่นําเงินดังกลาวไปใชทองเทีย่ว 

ที่ใดก็ไดในประเทศไทย โดยใชจายผาน 

รานคาที่รองรับแอปพลิเคชันถุงเงิน 

และตองเปนรานคาในจังหวัดที่ไมตรง 

กับจังหวัดตามบัตรประชาชนของเรา 

โดยใชไดกับรานขายสินคาและบริการ 

ทีเ่ขารวมโครงการทกุประเภทในจงัหวดั 

ที่ไดเลือกไวเมื่อลงทะเบียน

โดยผูลงทะเบียนที่ไดรับสิทธิ์แลว

จะตองมีการใชจายภายใน 14 วัน หาก 

ไมใชจายตามเวลาที่กําหนดก็จะถูกตัด 

สทิธ์ิดงักลาวไป ทัง้น้ี มาตรการ "ชมิ ชอป 

ใช" จะมีการจํากัดสิทธิ์คนลงทะเบียน 

ไวเพียง 10 ลานคน โดยสามารถลง 

ทะเบียนได 1 ลานคนตอวัน ซึ่งเรื่องที่ 

ผมไดพดูมาทัง้หมดนีท้านผูอานคงทราบ 

กันถวนหนาแลว บางทานอาจไดรับ 

SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปแลวก็ได

ชิม ช้อป ใช้ สิทธิ์ใช้จ่าย 
ฟรี 1000 บาท และ 
เงินคืนเมื่อใช้จ่ายเกิน

นอกจากนี ้เราจะไดสทิธิเ์พิม่เตมิใน 

การลดคาใชจายอกี หากเราเตมิเงนิผาน 

แอปพลิเคชัน "เปาตัง 2" (G-Wallet) 

เพื่อใช จ ายคาอาหารและเครื่องดื่ม 

คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจากผู  

ประกอบการท่ีเขารวมมาตรการ โดย 

ใชไดกับรานขายอาหารและเครื่องดื่ม 

รานขายสนิคาทองถิน่ บรกิารทีพ่กั และ 

บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวใน 

ทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดตามทะเบียน 

บาน โดยรัฐบาลจะจายเงินคืนให (cash 

back) เปนจํานวนเทากบั 15% ของยอด 

ชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4,500 

บาทตอคน เชน ถาเราใชจายเพิ่มอีก 

1,500 บาท เราจะไดรับเงินคืน 225 

บาท ถาใชจาย 5,000 บาท จะไดรับ 

เงินคืน 750 บาท ถาใชจาย 10,000 

บาท จะไดรบัเงนิคนื 1,500 บาท หรอืถา 

ใชจายเต็มเพดาน 30,000 บาท ก็จะ 

มาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" นี้ถือว่าได้รับความสำเร็จ 
อย่างมากในแง่กระแสการตอบรับและการรับรู้ของ 
สังคมและประชาชน 

ไดรับเงินคืนเต็มเพดาน  4,500 บาท ซึ่ง 

เปนการกระตุ นใหคนไทยใชจายเงิน 

เพ่ิมเติมมากกวาที่รัฐบาลใหใชจายเพื่อ 

การทองเที่ยวฟรีๆ ที่เงินทุนประเดิม 

เริ่มตนคนละ 1,000 บาท

กระแสตอบรับมาแรง
จากภาคประชาชน

แนนอนครับวา มาตรการ "ชิม 

ชอป ใช" นี้ถือวาไดรับความสําเร็จ 

อยางมากในแงกระแสการตอบรับและ 

การรบัรูของสงัคมและประชาชน เพราะ 

การลงทะเบียนในแตละวันเต็ม 1 ลาน 

คนอยางรวดเร็วจากการลงทะเบียน 5 

วันท่ีผานมา นอกจากนี้ การที่รานคา 

ที่เขามารวมโครงการเปนจํานวนมาก 

ในระดับที่มากกวา 1 แสนรานคา ยอม 

เปนหลักฐานที่สําคัญท่ีสะทอนวาการ 

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากท้ังฝง 

demand คือภาคประชาชนผูซ้ือ และ 

ทางฝง supply คือรานคาผูขาย แสดง 

ใหเหน็วาโครงการนีป้ระสบความสาํเรจ็ 

และนาจะกระตุกกระตุนเศรษฐกิจได 

มากพอสมควร

คาดเงินสะพัด
ในระบบเศรษฐกิจ 
20,000 – 30,000 
ล้านบาท

ในเบือ้งตนมหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทยประเมินวา จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน 

ในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ รวม 

ประชาชนยังระมัดระวังการจับจาย 

ใชสอย

กินเจปีนี้ 
เงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 
12 ปี

สังเกตจากการสํารวจพฤติกรรม 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจในปน้ี 

ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ยอด 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจของปนี้ 

จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,549 ลาน 

บาท โดยมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดใน 

รอบ 12 ป นบัตัง้แตทาํการสาํรวจตัง้แต 

ป 2551 เปนตนมา โดยขยายตัวจากป 

ที่แลวเพียง 1.3% เนื่องจากประชาชน 

สวนใหญมองวา เศรษฐกิจยังไมฟนตัว 

มากนัก

บทสรุปมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจยัง
ฉุดขาลงไม่อยู่

ลาสุด คณะกรรมการนโยบาย 

การเงนิ (กนง.) ประชมุเมือ่ 25 กันยายน 

ที่ผานมา ไดปรับลดประมาณการอัตรา 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ 

ลงจาก 3.3% เหลือเพียง 2.8% แมวา 

รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

วงเงิน 3.16 แสนลานในชวงปลาย 

ปนี้ก็ตาม ซึ่งรวมถึงมาตรการ "ชิม ชอป 

ใช" ดวย เพราะการสงออกหดตัวมาก 

กวาที่คาด รวมถึงการทองเที่ยวที่ชะลอ 

กวาที่คาดไวเดิม ทําใหหลายฝายเริ่ม 

มองวาโอกาสท่ีเศรษฐกิจไทยในปนี้จะ 

ขยายตัวตํ่ากวา 3% มีสูงมาก โดย 

มาตรการของรฐัทีอ่อกมากระตุนเศรษฐกจิ 

นัน้ทาํไดแคประคบัประคองสถานการณ 

มากกวากระตุ นเศรษฐกิจใหฟ นตัว 

เนือ่งจากปจจยัเสีย่งของโลกยงัมอียูมาก 

แนนอนครบัวา เราคงตองประเมนิภาวะ 

เศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง และตอง 

ชวยกันเชียรใหคนไทยใชจายทองเที่ยว 

ในประเทศใหมากข้ึนเพื่อชวยเศรษฐกิจ 

ไทยใหฟนตัวไดมากที่สุด ชวยกันคนละ 

ไมละมือครับ ไมวาจะลงทะเบียน "ชิม 

ชอป ใช" ไดหรือไมก็ตาม

ท้ังสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลาน 

บาท เพราะคนสวนใหญอยางนอย 

ประมาณ 90-95% ของคนลงทะเบียน 

10 ลานคนจะใชเงนิในโครงการน้ี เพราะ 

การที่คนลงทะเบียนเต็มจํานวน 1 ลาน 

คนตอวันอยางรวดเร็ว และมีการตัด 

วงเงินออกจากบัญชี "เปาตัง 1" ภายใน 

14 วันหากไมมีการใช ก็นาจะทําให 

สามารถนําเงินไปใชจายไดเต็มจํานวน 

10 ลานคน หรือ 10,000 ลานบาทได 

โดยงาย อีกทั้งคนที่ไดรับสิทธิ์คงใชเงิน 

เพิ่มเติมมากกวา 1,000 บาทที่ไดรับ 

โดยนาจะใชเงนิเพ่ิมเตมิโดยเฉล่ียอกี 1-2 

พันบาทตอคน (จาก 10 ลานคนที่ลง 

ทะเบียน)

คนภาคกลางตื่นตัว 
มากสุดถึง 40%

จากขอมลูเบือ้งตนในชวงวันแรกๆ 

พบวาคนลงทะเบียนใชเงินมากที่สุดใน 

ภาคกลางกวา 40% ของคนลงทะเบียน 

รองลงมาไดแก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

และภาคตะวันออก ซึ่งดูขอมูลเบื้องตน 

แลวนาจะเปนการเดินทางใกลๆ  ในพืน้ที่ 

ใกลเคียงกับภูมิลําเนา ไมนาจะเปนการ 

ทองเที่ยวเมืองหลัก (ที่สวนใหญอยูใน 

ภาคใตหรือภาคเหนือ) ที่ตองเดินทาง 

ไกล จึงประเมินตัวเลขเงินหมุนเวียน 

จากโครงการนี้ไมสูงเกินไป  ภายใต 

สถานการณทางเศรษฐกจิทีย่งัไมแนนอน 

ทั้งเศรษฐกิจภายนอกประเทศจาก 

สงครามการคา Brexit และปญหาใน 

ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปญหา 

ภายในประเทศท้ังการเมอืง ราคาพชืผล 

ทรงตัวต่ํา และคาเงินบาทแข็ง ทําให 
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" เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี เ ร็ ว คื อ 

คะแนนนิยมของรัฐบาล" 

ถา "เศรษฐกิจแยลงคือ 

คะแนนนิยมของฝายคาน" ดังนั้น ดวย 

ตรรกะทางการเมอืง รัฐบาลตองรีบทาํให 

"เงิน (รีบ) หมุนไป" โดยตองควบคุมให 

"เศรษฐกิจหมุน (กลับคืนฟนตัว) มา" 

อยางรวดเร็ว เริ่มตนไตรมาสที่ 4 ของ 

ปนี้ดวยมาตรการ "ชิม ชอป ใช" ที่ 

ไดรบัเสยีงตอบรบัอยางกกึกองอือ้องึ จน 

มีเสียงเรียกรองใหเพิ่มยอดลงทะเบียน 

จาก 10 ลานคนใหเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม

มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสุดพีค 
ของรัฐบาล

กระแสมาตรการ "ชิม ชอป ใช" 

ของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับอยางสูง 

จากภาคประชาชน หลังจากรัฐบาลเปด 

ใหประชาชนลงทะเบียน "ชิม ชอป ใช" 

เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท ผานแอป- 

พลิเคชัน "เปาตัง 1" (G-Wallet) และ 

ทะเบยีนบาน ระหวางวันที ่23 กนัยายน 

ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกวา 

สิทธิ์จะหมดกอน ทาง www.ชิมชอปใช 

.com เพือ่นาํเงนิดงักลาวไปใชทองเท่ียว 

ที่ใดก็ไดในประเทศไทย โดยใชจายผาน 

รานคาท่ีรองรับแอปพลิเคชันถุงเงิน 

และตองเปนรานคาในจังหวัดที่ไมตรง 

กับจังหวัดตามบัตรประชาชนของเรา 

โดยใชไดกับรานขายสินคาและบริการ 

ทีเ่ขารวมโครงการทกุประเภทในจงัหวดั 

ที่ไดเลือกไวเมื่อลงทะเบียน

โดยผูลงทะเบียนท่ีไดรับสิทธิ์แลว

จะตองมีการใชจายภายใน 14 วัน หาก 

ไมใชจายตามเวลาที่กําหนดก็จะถูกตัด 

สทิธ์ิดงักลาวไป ท้ังนี ้มาตรการ "ชมิ ชอป 

ใช" จะมีการจํากัดสิทธ์ิคนลงทะเบียน 

ไวเพียง 10 ลานคน โดยสามารถลง 

ทะเบียนได 1 ลานคนตอวัน ซึ่งเรื่องที่ 

ผมไดพดูมาท้ังหมดนีท้านผูอานคงทราบ 

กันถวนหนาแลว บางทานอาจไดรับ 

SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปแลวก็ได

ชิม ช้อป ใช้ สิทธิ์ใช้จ่าย 
ฟรี 1000 บาท และ 
เงินคืนเมื่อใช้จ่ายเกิน

นอกจากนี ้เราจะไดสิทธ์ิเพิม่เตมิใน 

การลดคาใชจายอกี หากเราเตมิเงนิผาน 

แอปพลิเคชัน "เปาตัง 2" (G-Wallet) 

เพ่ือใชจ ายคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจากผู 

ประกอบการที่เขารวมมาตรการ โดย 

ใชไดกับรานขายอาหารและเครื่องดื่ม 

รานขายสนิคาทองถิน่ บรกิารทีพ่กั และ 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใน 

ทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดตามทะเบียน 

บาน โดยรัฐบาลจะจายเงินคืนให (cash 

back) เปนจํานวนเทากบั 15% ของยอด 

ชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4,500 

บาทตอคน เชน ถาเราใชจายเพิ่มอีก 

1,500 บาท เราจะไดรับเงินคืน 225 

บาท ถาใชจาย 5,000 บาท จะไดรับ 

เงินคืน 750 บาท ถาใชจาย 10,000 

บาท จะไดรบัเงนิคนื 1,500 บาท หรอืถา 

ใชจายเต็มเพดาน 30,000 บาท ก็จะ 

ไดรับเงินคืนเต็มเพดาน  4,500 บาท ซึ่ง 

เปนการกระตุ นใหคนไทยใชจายเงิน 

เพิ่มเติมมากกวาที่รัฐบาลใหใชจายเพื่อ 

การทองเที่ยวฟรีๆ ที่เงินทุนประเดิม 

เริ่มตนคนละ 1,000 บาท

กระแสตอบรับมาแรง
จากภาคประชาชน

แนนอนครับวา มาตรการ "ชิม 

ชอป ใช" นี้ถือวาไดรับความสําเร็จ 

อยางมากในแงกระแสการตอบรับและ 

การรับรูของสังคมและประชาชน เพราะ 

การลงทะเบียนในแตละวันเต็ม 1 ลาน 

คนอยางรวดเร็วจากการลงทะเบียน 5 

วันท่ีผานมา นอกจากน้ี การที่รานคา 

ที่เขามารวมโครงการเปนจํานวนมาก 

ในระดับที่มากกวา 1 แสนรานคา ยอม 

เปนหลักฐานที่สําคัญที่สะทอนวาการ 

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากทั้งฝง 

demand คือภาคประชาชนผูซื้อ และ 

ทางฝง supply คือรานคาผูขาย แสดง 

ใหเหน็วาโครงการนีป้ระสบความสาํเรจ็ 

และนาจะกระตุกกระตุนเศรษฐกิจได 

มากพอสมควร

คาดเงินสะพัด
ในระบบเศรษฐกิจ 
20,000 – 30,000 
ล้านบาท

ในเบือ้งตนมหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทยประเมินวา จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน 

ในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ รวม 

ประชาชนยังระมัดระวังการจับจาย 

ใชสอย

กินเจปีนี้ 
เงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 
12 ปี

สังเกตจากการสํารวจพฤติกรรม 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจในปน้ี 

ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ยอด 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจของปนี้ 

จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,549 ลาน 

บาท โดยมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดใน 

รอบ 12 ป นบัตัง้แตทาํการสาํรวจตัง้แต 

ป 2551 เปนตนมา โดยขยายตัวจากป 

ที่แลวเพียง 1.3% เนื่องจากประชาชน 

สวนใหญมองวา เศรษฐกิจยังไมฟนตัว 

มากนัก

บทสรุปมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจยัง
ฉุดขาลงไม่อยู่

ลาสุด คณะกรรมการนโยบาย 

การเงนิ (กนง.) ประชมุเมือ่ 25 กันยายน 

ที่ผานมา ไดปรับลดประมาณการอัตรา 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปน้ี 

ลงจาก 3.3% เหลือเพียง 2.8% แมวา 

รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

วงเงิน 3.16 แสนลานในชวงปลาย 

ปนี้ก็ตาม ซึ่งรวมถึงมาตรการ "ชิม ชอป 

ใช" ดวย เพราะการสงออกหดตัวมาก 

กวาที่คาด รวมถึงการทองเที่ยวที่ชะลอ 

กวาที่คาดไวเดิม ทําใหหลายฝายเริ่ม 

มองวาโอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปนี้จะ 

ขยายตัวตํ่ากวา 3% มีสูงมาก โดย 

มาตรการของรฐัทีอ่อกมากระตุนเศรษฐกจิ 

นัน้ทําไดแคประคบัประคองสถานการณ 

มากกวากระตุ นเศรษฐกิจใหฟ นตัว 

เนือ่งจากปจจยัเสีย่งของโลกยงัมอียูมาก 

แนนอนครับวา เราคงตองประเมนิภาวะ 

เศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง และตอง 

ชวยกันเชียรใหคนไทยใชจายทองเที่ยว 

ในประเทศใหมากขึ้นเพื่อชวยเศรษฐกิจ 

ไทยใหฟนตัวไดมากที่สุด ชวยกันคนละ 

ไมละมือครับ ไมวาจะลงทะเบียน "ชิม 

ชอป ใช" ไดหรือไมก็ตาม

ทั้งสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลาน 

บาท เพราะคนสวนใหญอยางนอย 

ประมาณ 90-95% ของคนลงทะเบียน 

10 ลานคนจะใชเงนิในโครงการนี ้เพราะ 

การที่คนลงทะเบียนเต็มจํานวน 1 ลาน 

คนตอวันอยางรวดเร็ว และมีการตัด 

วงเงินออกจากบัญชี "เปาตัง 1" ภายใน 

14 วันหากไมมีการใช ก็นาจะทําให 

สามารถนําเงินไปใชจายไดเต็มจํานวน 

10 ลานคน หรือ 10,000 ลานบาทได 

โดยงาย อีกท้ังคนท่ีไดรับสิทธิ์คงใชเงิน 

เพิ่มเติมมากกวา 1,000 บาทที่ไดรับ 

โดยนาจะใชเงนิเพิม่เตมิโดยเฉล่ียอกี 1-2 

พันบาทตอคน (จาก 10 ลานคนที่ลง 

ทะเบียน)

คนภาคกลางตื่นตัว 
มากสุดถึง 40%

จากขอมลูเบือ้งตนในชวงวันแรกๆ 

พบวาคนลงทะเบียนใชเงินมากที่สุดใน 

ภาคกลางกวา 40% ของคนลงทะเบียน 

รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

และภาคตะวันออก ซึ่งดูขอมูลเบื้องตน 

แลวนาจะเปนการเดินทางใกลๆ  ในพ้ืนท่ี 

ใกลเคียงกับภูมิลําเนา ไมนาจะเปนการ 

ทองเที่ยวเมืองหลัก (ที่สวนใหญอยูใน 

ภาคใตหรือภาคเหนือ) ที่ตองเดินทาง 

ไกล จึงประเมินตัวเลขเงินหมุนเวียน 

จากโครงการนี้ไมสูงเกินไป  ภายใต 

สถานการณทางเศรษฐกจิทีย่งัไมแนนอน 

ท้ังเศรษฐกิจภายนอกประเทศจาก 

สงครามการคา Brexit และปญหาใน 

ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปญหา 

ภายในประเทศท้ังการเมอืง ราคาพชืผล 

ทรงตัวต่ํา และคาเงินบาทแข็ง ทําให 

ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า 
จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจาก 
โครงการนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000-30,000 
ล้านบาท เพราะคนส่วนใหญ่อย่างน้อยประมาณ 
90-95% ของคนลงทะเบียน 10 ล้านคนจะใช้เงิน 
ในโครงการนี้ 
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" เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี เ ร็ ว คื อ 

คะแนนนิยมของรัฐบาล" 

ถา "เศรษฐกิจแยลงคือ 

คะแนนนิยมของฝายคาน" ดังนั้น ดวย 

ตรรกะทางการเมอืง รฐับาลตองรบีทาํให 

"เงิน (รีบ) หมุนไป" โดยตองควบคุมให 

"เศรษฐกิจหมุน (กลับคืนฟนตัว) มา" 

อยางรวดเร็ว เริ่มตนไตรมาสท่ี 4 ของ 

ปนี้ดวยมาตรการ "ชิม ชอป ใช" ที่ 

ไดรบัเสยีงตอบรบัอยางกกึกองอือ้องึ จน 

มีเสียงเรียกรองใหเพิ่มยอดลงทะเบียน 

จาก 10 ลานคนใหเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม

มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสุดพีค 
ของรัฐบาล

กระแสมาตรการ "ชิม ชอป ใช" 

ของรัฐบาลที่ไดรับการตอบรับอยางสูง 

จากภาคประชาชน หลังจากรัฐบาลเปด 

ใหประชาชนลงทะเบียน "ชิม ชอป ใช" 

เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท ผานแอป- 

พลิเคชัน "เปาตัง 1" (G-Wallet) และ 

ทะเบียนบาน ระหวางวันที ่23 กนัยายน 

ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกวา 

สิทธิ์จะหมดกอน ทาง www.ชิมชอปใช 

.com เพือ่นําเงินดังกลาวไปใชทองเทีย่ว 

ที่ใดก็ไดในประเทศไทย โดยใชจายผาน 

รานคาที่รองรับแอปพลิเคชันถุงเงิน 

และตองเปนรานคาในจังหวัดที่ไมตรง 

กับจังหวัดตามบัตรประชาชนของเรา 

โดยใชไดกับรานขายสินคาและบริการ 

ทีเ่ขารวมโครงการทกุประเภทในจังหวดั 

ที่ไดเลือกไวเมื่อลงทะเบียน

โดยผูลงทะเบียนที่ไดรับสิทธิ์แลว

จะตองมีการใชจายภายใน 14 วัน หาก 

ไมใชจายตามเวลาที่กําหนดก็จะถูกตัด 

สทิธ์ิดงักลาวไป ทัง้นี ้มาตรการ "ชมิ ชอป 

ใช" จะมีการจํากัดสิทธิ์คนลงทะเบียน 

ไวเพียง 10 ลานคน โดยสามารถลง 

ทะเบียนได 1 ลานคนตอวัน ซึ่งเรื่องที่ 

ผมไดพดูมาทัง้หมดนีท้านผูอานคงทราบ 

กันถวนหนาแลว บางทานอาจไดรับ 

SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ไปแลวก็ได

ชิม ช้อป ใช้ สิทธิ์ใช้จ่าย 
ฟรี 1000 บาท และ 
เงินคืนเมื่อใช้จ่ายเกิน

นอกจากนี ้เราจะไดสทิธิเ์พิม่เตมิใน 

การลดคาใชจายอกี หากเราเตมิเงนิผาน 

แอปพลิเคชัน "เปาตัง 2" (G-Wallet) 

เพื่อใช จ ายคาอาหารและเครื่องดื่ม 

คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจากผู  

ประกอบการท่ีเขารวมมาตรการ โดย 

ใชไดกับรานขายอาหารและเครื่องดื่ม 

รานขายสนิคาทองถิน่ บรกิารทีพ่กั และ 

บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวใน 

ทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดตามทะเบียน 

บาน โดยรัฐบาลจะจายเงินคืนให (cash 

back) เปนจํานวนเทากบั 15% ของยอด 

ชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4,500 

บาทตอคน เชน ถาเราใชจายเพิ่มอีก 

1,500 บาท เราจะไดรับเงินคืน 225 

บาท ถาใชจาย 5,000 บาท จะไดรับ 

เงินคืน 750 บาท ถาใชจาย 10,000 

บาท จะไดรบัเงนิคนื 1,500 บาท หรอืถา 

ใชจายเต็มเพดาน 30,000 บาท ก็จะ 

ไดรับเงินคืนเต็มเพดาน  4,500 บาท ซึ่ง 

เปนการกระตุ นใหคนไทยใชจายเงิน 

เพ่ิมเติมมากกวาที่รัฐบาลใหใชจายเพื่อ 

การทองเที่ยวฟรีๆ ที่เงินทุนประเดิม 

เริ่มตนคนละ 1,000 บาท

กระแสตอบรับมาแรง
จากภาคประชาชน

แนนอนครับวา มาตรการ "ชิม 

ชอป ใช" นี้ถือวาไดรับความสําเร็จ 

อยางมากในแงกระแสการตอบรับและ 

การรบัรูของสงัคมและประชาชน เพราะ 

การลงทะเบียนในแตละวันเต็ม 1 ลาน 

คนอยางรวดเร็วจากการลงทะเบียน 5 

วันท่ีผานมา นอกจากนี้ การที่รานคา 

ที่เขามารวมโครงการเปนจํานวนมาก 

ในระดับที่มากกวา 1 แสนรานคา ยอม 

เปนหลักฐานที่สําคัญท่ีสะทอนวาการ 

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากท้ังฝง 

demand คือภาคประชาชนผูซ้ือ และ 

ทางฝง supply คือรานคาผูขาย แสดง 

ใหเหน็วาโครงการนีป้ระสบความสาํเรจ็ 

และนาจะกระตุกกระตุนเศรษฐกิจได 

มากพอสมควร

คาดเงินสะพัด
ในระบบเศรษฐกิจ 
20,000 – 30,000 
ล้านบาท

ในเบือ้งตนมหาวทิยาลยัหอการคา 

ไทยประเมินวา จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน 

ในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ รวม 

ประชาชนยังระมัดระวังการจับจาย 

ใชสอย

กินเจปีนี้ 
เงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 
12 ปี

สังเกตจากการสํารวจพฤติกรรม 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจในปน้ี 

ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ยอด 

การใชจายในชวงเทศกาลกินเจของปนี้ 

จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,549 ลาน 

บาท โดยมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดใน 

รอบ 12 ป นบัตัง้แตทาํการสาํรวจตัง้แต 

ป 2551 เปนตนมา โดยขยายตัวจากป 

ที่แลวเพียง 1.3% เนื่องจากประชาชน 

สวนใหญมองวา เศรษฐกิจยังไมฟนตัว 

มากนัก

บทสรุปมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจยัง
ฉุดขาลงไม่อยู่

ลาสุด คณะกรรมการนโยบาย 

การเงนิ (กนง.) ประชมุเมือ่ 25 กันยายน 

ที่ผานมา ไดปรับลดประมาณการอัตรา 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ 

ลงจาก 3.3% เหลือเพียง 2.8% แมวา 

รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

วงเงิน 3.16 แสนลานในชวงปลาย 

ปนี้ก็ตาม ซึ่งรวมถึงมาตรการ "ชิม ชอป 

ใช" ดวย เพราะการสงออกหดตัวมาก 

กวาที่คาด รวมถึงการทองเที่ยวที่ชะลอ 

กวาที่คาดไวเดิม ทําใหหลายฝายเริ่ม 

มองวาโอกาสท่ีเศรษฐกิจไทยในปนี้จะ 

ขยายตัวตํ่ากวา 3% มีสูงมาก โดย 

มาตรการของรฐัทีอ่อกมากระตุนเศรษฐกจิ 

นัน้ทาํไดแคประคบัประคองสถานการณ 

มากกวากระตุ นเศรษฐกิจใหฟ นตัว 

เนือ่งจากปจจยัเสีย่งของโลกยงัมอียูมาก 

แนนอนครบัวา เราคงตองประเมนิภาวะ 

เศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง และตอง 

ชวยกันเชียรใหคนไทยใชจายทองเที่ยว 

ในประเทศใหมากข้ึนเพื่อชวยเศรษฐกิจ 

ไทยใหฟนตัวไดมากที่สุด ชวยกันคนละ 

ไมละมือครับ ไมวาจะลงทะเบียน "ชิม 

ชอป ใช" ไดหรือไมก็ตาม

ท้ังสิ้นประมาณ 20,000-30,000 ลาน 

บาท เพราะคนสวนใหญอยางนอย 

ประมาณ 90-95% ของคนลงทะเบียน 

10 ลานคนจะใชเงนิในโครงการน้ี เพราะ 

การที่คนลงทะเบียนเต็มจํานวน 1 ลาน 

คนตอวันอยางรวดเร็ว และมีการตัด 

วงเงินออกจากบัญชี "เปาตัง 1" ภายใน 

14 วันหากไมมีการใช ก็นาจะทําให 

สามารถนําเงินไปใชจายไดเต็มจํานวน 

10 ลานคน หรือ 10,000 ลานบาทได 

โดยงาย อีกทั้งคนที่ไดรับสิทธิ์คงใชเงิน 

เพิ่มเติมมากกวา 1,000 บาทที่ไดรับ 

โดยนาจะใชเงนิเพ่ิมเตมิโดยเฉล่ียอกี 1-2 

พันบาทตอคน (จาก 10 ลานคนที่ลง 

ทะเบียน)

คนภาคกลางตื่นตัว 
มากสุดถึง 40%

จากขอมลูเบือ้งตนในชวงวันแรกๆ 

พบวาคนลงทะเบียนใชเงินมากที่สุดใน 

ภาคกลางกวา 40% ของคนลงทะเบียน 

รองลงมาไดแก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

และภาคตะวันออก ซึ่งดูขอมูลเบื้องตน 

แลวนาจะเปนการเดินทางใกลๆ  ในพืน้ที่ 

ใกลเคียงกับภูมิลําเนา ไมนาจะเปนการ 

ทองเที่ยวเมืองหลัก (ที่สวนใหญอยูใน 

ภาคใตหรือภาคเหนือ) ที่ตองเดินทาง 

ไกล จึงประเมินตัวเลขเงินหมุนเวียน 

จากโครงการนี้ไมสูงเกินไป  ภายใต 

สถานการณทางเศรษฐกจิทีย่งัไมแนนอน 

ทั้งเศรษฐกิจภายนอกประเทศจาก 

สงครามการคา Brexit และปญหาใน 

ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปญหา 

ภายในประเทศท้ังการเมอืง ราคาพชืผล 

ทรงตัวต่ํา และคาเงินบาทแข็ง ทําให 
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โอกาสและการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในกลุ่มประเทศ CLMVT (ตอนที่ 1)

1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พธิกีารและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเค ล่ือนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนท่ีสูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมทั้งกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังนั้น การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพื่อ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภุมูภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงันี ้“การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคานัน้จะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ท่ีเก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศุลกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพื่อทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช  สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดบัปฏบิติัการ ดงัน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสตกิส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ที่สําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากัมพชูา 

มีความพร อมในระดับหน่ึงในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 

ท

มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพิ่มขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดต้ัง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถอืไดวาเปนสิง่ทีม่คีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยคราว ซ่ึงจะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลําดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมท้ังการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณชิย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรียมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดาํเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซ่ึงเปนแผนแมบทท่ีกัมพูชา 

สามารถนาํมาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซึ่งกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบิตัติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซึ่งกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพ่ือนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซึง่โดยมากมักเปนอปุสรรคในเชงิสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ที่ 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ที่ต องการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนนิงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถ่ิน ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิตัติามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถิ่นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดาํเนนิการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าที่หลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมทั้งผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเงิน (Min ist ry of 

F inance)  ซ่ึ ง เป นหน  วยงาน ท่ีมี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาตัง้แตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชงิกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแขง็ใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพ่ือนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาที่มิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พ้ืนฐานท่ีจําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและขั้นตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถิ่น การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซึ่งสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะท่ี 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย
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1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พิธีการและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเคลื่อนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซ่ึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนที่สูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมท้ังกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังน้ัน การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพ่ือ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภุมูภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงัน้ี “การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคาน้ันจะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ที่เก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศลุกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพ่ือทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดับปฏบิติัการ ดังน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสติกส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ท่ีสําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากมัพชูา 

มีความพร อมในระดับหนึ่ ง ในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 

มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถือไดวาเปนสิง่ทีม่คีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานท่ีเกีย่วของโดยคราว ซึง่จะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลํา ดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมทั้งการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณิชย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรียมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดําเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซึ่งเปนแผนแมบทที่กัมพูชา 

สามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซึ่งกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบัิตติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซึ่งกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพื่อนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซ่ึงโดยมากมักเปนอปุสรรคในเชิงสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ท่ี 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหน่ึงทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ท่ีตองการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถิ่น ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถิ่นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

การอำนวยความสะดวกทางการค้า หมายถึง ต้อง 
มีการลดขั้นตอนความยุ่งยากและการทำให้สอด 
ประสานกันของกฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกับการแบ่งปัน และการส่งผ่านข้อมูล 
ระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุม 
กฎระเบียบ การทำให้กระบวนการการค้าและ 
กระบวนการทางด้านศุลกากรมีมาตรฐาน และ 
โปร่งใสจะต้องถูกกระตุ้นด้วยกลไกทางสถาบันเพื่อ
ทำให้หลักการของการอำนวยความสะดวกทางการ
ค้าถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดําเนินการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าท่ีหลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมท้ังผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเ งิน (Min ist ry of 

F inance)  ซึ่ ง เป นหน  วยงานที่ มี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาต้ังแตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชิงกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแข็งใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพื่อนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาท่ีมิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่จําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและข้ันตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถ่ิน การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซ่ึงสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะที่ 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย
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1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พธิกีารและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเค ล่ือนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนท่ีสูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมทั้งกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังนั้น การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพื่อ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภุมูภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงันี ้“การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคานัน้จะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ท่ีเก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศุลกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพื่อทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช  สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดบัปฏบิติัการ ดงัน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสตกิส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ที่สําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากัมพชูา 

มีความพร อมในระดับหน่ึงในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 
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มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพิ่มขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดต้ัง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถอืไดวาเปนสิง่ทีม่คีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยคราว ซ่ึงจะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลําดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมท้ังการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณชิย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรียมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดาํเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซ่ึงเปนแผนแมบทท่ีกัมพูชา 

สามารถนาํมาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซึ่งกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบิตัติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซ่ึงกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพ่ือนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซึง่โดยมากมักเปนอปุสรรคในเชงิสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ที่ 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ที่ต องการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนนิงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถ่ิน ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิตัติามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถิ่นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดาํเนนิการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าที่หลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมทั้งผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเงิน (Min ist ry of 

F inance)  ซ่ึ ง เป นหน  วยงาน ท่ีมี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาตัง้แตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชงิกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแขง็ใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพ่ือนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาที่มิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พ้ืนฐานท่ีจําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและขั้นตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถิ่น การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซึ่งสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะท่ี 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย
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1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พิธีการและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเคลื่อนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซ่ึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนที่สูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมท้ังกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังน้ัน การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพ่ือ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภูุมภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงัน้ี “การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคานัน้จะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ที่เก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศลุกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพื่อทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดับปฏบิติัการ ดังน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสติกส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ท่ีสําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากมัพชูา 

มีความพร อมในระดับหนึ่ ง ในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 

มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถือไดวาเปนสิง่ท่ีมคีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยคราว ซึง่จะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลํา ดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมทั้งการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณิชย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรยีมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดําเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซึ่งเปนแผนแมบทที่กัมพูชา 

สามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซึ่งกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบัิตติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซ่ึงกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพื่อนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซ่ึงโดยมากมักเปนอปุสรรคในเชิงสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ท่ี 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหน่ึงทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ท่ีตองการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถิ่น ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถิ่นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

รัฐบาลกัมพูชาได้รับการสนับสนุนทางด้านความ 
ช่วยเหลือทางเทคนิคจากองค์กรเพื่อการพัฒนา 
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAIDS) 
ในการจัดทำแผนแม่บทด้านการอำนวยความ 
สะดวกทางการค้า

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดําเนินการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าท่ีหลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมท้ังผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเ งิน (Min ist ry of 

F inance)  ซึ่ ง เป นหน  วยงานที่ มี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาต้ังแตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชิงกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแข็งใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพื่อนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาท่ีมิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่จําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและข้ันตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถ่ิน การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซ่ึงสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะที่ 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย
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1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พธิกีารและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเค ล่ือนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนท่ีสูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมทั้งกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังนั้น การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพื่อ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภุมูภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงันี ้“การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคานัน้จะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ท่ีเก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศุลกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพื่อทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช  สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดบัปฏบิติัการ ดงัน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสตกิส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ที่สําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากัมพชูา 

มีความพร อมในระดับหน่ึงในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 
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มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพิ่มขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดต้ัง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถอืไดวาเปนสิง่ทีม่คีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยคราว ซ่ึงจะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลําดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมท้ังการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณชิย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรียมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดาํเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซ่ึงเปนแผนแมบทท่ีกัมพูชา 

สามารถนาํมาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซึ่งกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบิตัติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซึ่งกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพ่ือนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซึง่โดยมากมักเปนอปุสรรคในเชงิสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ที่ 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ที่ต องการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนนิงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถิ่น ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิตัติามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถิ่นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดาํเนนิการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าที่หลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมทั้งผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเงิน (Min ist ry of 

F inance)  ซ่ึ ง เป นหน  วยงาน ท่ีมี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาตัง้แตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชิงกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแขง็ใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพ่ือนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาที่มิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พ้ืนฐานท่ีจําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและขั้นตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถิ่น การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซึ่งสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะที่ 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย
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1. ที่มาและความสําคัญ

การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา (Trade Facili-

tation) เปนแนวทางที่สําคัญตอการ 

คาขามพรมแดน (Trading across 

border) ในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่มุ งเนนใหเกิดความเรียบงาย ความ 

สอดคลอง และความโปรงใสในกระบวน- 

การ พิธีการและขัน้ตอนตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

กับการเคลื่อนย ายสินค าระหว าง 

ประเทศ การพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหมปีระสทิธภิาพ จะ 

ชวยลดตนทนุทางการคาและระยะเวลา 

การนําเขาและสงออก ซึ่งจะสนับสนุน 

ใหธุรกิจมีตนทุนท่ีลดลงและกอใหเกิด 

การขยายตวัทางการคาการลงทนุอนัจะ 

นํามาซ่ึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

การเจริญเติบโตทางการคาและการลง

ทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ 

เพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(ยกเวนจีน) หรือกลุมประเทศ CLMV 

ซึ่งประกอบไปดวย กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา และเวียดนาม มีสัดสวนที่สูง 

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหไทย 

กลายเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบานในกลุม CLMV  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การอํานวย 

ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 

CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคทาง 

การคาและการเคลื่อนยายสินคาขาม 

พรมแดนระหวางกัน ซึ่งเปนผลมาจาก 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอและไมมี 

ประสิทธิภาพ กฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ไมทันสมัยและไม 

สอดคลองกบับรบิททางการคาในปจจบุนั 

รวมท้ังกระบวนการและการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ 

อํานวยความสะดวกทางการคายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาใดนัก สงผลใหเกิด 

มีตนทุนทางการคาและระยะเวลาที่สูง

ขึ้นโดยไมจําเปน อันเปนอุปสรรคท่ี 

สําคัญตอการเจริญเติบโตทางดานการ

คาและการลงทุนระหวางกลุมประเทศ 

CLMVT

ดังน้ัน การศึกษาโอกาสและการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ

คาในกลุมประเทศ CLMVT จะทําให 

ทราบถึงสถานการณดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

ของแตละประเทศ และแนวทางการ 

กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม

ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 

ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 

ภายในอนุภูมิภาค อันจะชวยเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 

กลุมประเทศ CLMVT ตอไป

กอนที่จะกลาวถึงการดําเนินการ

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาของแตละประเทศใน CLMVT เพ่ือ 

ความเขาใจตอคําวา “การอํานวยความ 

สะดวกทางการคา” เบื้องตนควรเขาใจ 

คํานิยามของการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาที่เหมาะสมกับบริบทของ 

อนภูุมภิาคในกลุมประเทศ CLMVT เพือ่ 

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา 

 คํานิยามท่ีเหมาะสมออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 1) คํานยิามในความหมาย 

อยางกวาง (Broader sense) ซ่ึงจะ 

ใชสําหรับการกําหนดนโยบายระดับ 

ประเทศ ดงัน้ี “การอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา (ในความหมายอยางกวาง) 

หมายถึง การอํานวยความสะดวกทาง 

การคานัน้จะตองมกีารลดขัน้ตอนความ 

ยุงยากและการทาํใหสอดประสานกนัของ 

กฎระเบียบ และกระบวนการทํางาน 

ที่เก่ียวของกับระบบการคาระหวาง 

ประเทศ โดยเฉพาะกบัการแบงปน และ 

การสงผานขอมูลระหวางภาคเอกชน 

และหนวยงานทีเ่ปนผูควบคมุกฎระเบยีบ 

การทําให กระบวนการการค าและ 

กระบวนการทางดานศลุกากรมีมาตรฐาน 

และโปรงใสจะตองถูกกระตุนดวยกลไก

ทางสถาบันเพื่อทําใหหลักการของการ

อํานวยความสะดวกทางการคาถูกนํา 

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ” และ 2) คํา 

นยิามในความหมายอยางแคบ (Narrow 

sense) ซึ่งนํามาใช สําหรับการนํา 

นโยบายลงมาใชในระดับปฏบิติัการ ดังน้ี 

“การอํานวยความสะดวกทางการคา 

(ในความหมายอยางแคบ) หมายถึง 

แนวคดิในการลดตนทนุ ระยะเวลา และ 

ความไมแนนอนทีเ่กีย่วของกับโลจิสติกส 

ขามพรมแดน”

2.  การดํ า เนินการด  านการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT

การวิเคราะหการดําเนินการดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

แตละประเทศใน CLMVT พิจารณา 

จากความคืบหนาการดําเนินการโดย 

ระบุเปนมาตราในแตละ Category ซึ่ง 

แบ งเป น Category A (หมายถึง 

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 

แลว) Category B (หมายถึง สามารถ 

ดําเนนิการไดเองภายในประเทศภายใน 

เวลา 2-3 ปนับจากวันลงนามรับรอง 

ความตกลง) และ Category C (หมายถึง 

ตองไดรับความชวยเหลือดานเทคนิค 

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย) 

ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 

การคาโลก ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป 

พ.ศ. 2560 ทีผ่านมา โดยมวีตัถปุระสงค 

ท่ีสําคัญในมุงเนนการขจัดอุปสรรคและ

ก อให  เกิดความสะดวกทางการค า 

สงผลใหกระบวนการทางการคาระหวาง 

ประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน ราย 

ละเอียดโดยสรุปดังนี้

กัมพูชา

กมัพชูาไดระบมุาตราใน Category 

A คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.9 ของ 

มาตราทัง้หมดซ่ึงแสดงใหเห็นวากมัพชูา 

มีความพร อมในระดับหนึ่ ง ในการ 

ปฏิบัติตามมาตราดังกลาวไดทันที โดย 

มิตองใชระยะเวลาในการปรับตัว และ 

มาตราใน Category B คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.3 โดยมีพันธสัญญาที่จะ 

ตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาวใหได 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สวน 

มาตราใน Category C คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 19.7 โดยจะตองไดรับการ 

สนับสนุนและชวยเหลือทางเทคนิคใน 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการ 

อํานวยความสะดวกทางการคา โดยได 

ระบุวันโดยคราว (Indicative date) ที่ 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

C โดยสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2565

ปจจุบันกัมพูชายังไมมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาแหงชาติที่ชัดเจน ซึ่ง 

ประเด็นดังกลาวถือไดวาเปนสิง่ท่ีมคีวาม 

สําคัญในลําดับตนในการปฏิบัติตาม 

ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 

คาโลก อยางไรก็ตาม ไดมีการริเร่ิม 

ในการดําเนินการโดยมีการกําหนด 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยคราว ซึง่จะเริม่ 

มีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

กัมพูชาได มีการวางแผนการ 

ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 

C ที่ชัดเจน โดยในป พ.ศ. 2559 รัฐบาล 

กัมพูชาไดรับการสนับสนุนทางดาน 

ความชวยเหลือทางเทคนิคจากองคกร 

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา (USAIDS) ในการจัดทํา 

แผนแมบทดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคา ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดมี 

การประเมินสถานะการดําเนินการใน 

ปจจุบันดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของกัมพูชา การกําหนด 

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนใน 

แตละมาตราใน Category B และ C 

การจัดลํา ดับความสําคัญของการ 

ดําเนินการในแตละมาตรา การกําหนด 

แผนการขอรับความชวยเหลือทาง 

เทคนิคในดานตาง ๆ จากผูรวมพัฒนา 

รวมทั้งการประเมินความสามารถการ 

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ โดย 

ไดรบัความรวมมอืจากกระทรวงพาณิชย 

(Moc) หนวยงานศุลกากร (GDCE) 

หนวยงาน CAMCONTROL กระทรวง 

เกษตร ปาไม และประมง (MAFF) 

กระทรวงสาธารณสุข (MoH) และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การดําเนิน 

การดังกลาวแสดงเห็นไดวา กัมพูชามี 

การเตรียมความพรอมทีดี่ในการรวมมอื 

กับองคกรผูรวมพัฒนาในการประเมิน 

ความตองการและจัดทําแผนการดําเนนิ 

งานดานการอํานวยความสะดวกทาง 

การคา ซึ่งเปนแผนแมบทที่กัมพูชา 

สามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา

กัมพูชาไดมีการดําเนินการพัฒนา

ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 

คามาโดยตลอดเพ่ือลดระยะเวลาและ 

ตนทุนทางการคา รวมทั้งเปนการยก 

ระดับความสามารถทางการแขงขันให 

กับประเทศ ซ่ึงกัมพูชายังคงมีประเด็น 

ความทาทายในการปฏบัิตติามมาตราใน 

Category B และ C ใหไดภายในป พ.ศ. 

2565 ซึ่งกัมพูชาไดพยายามเรียนรู  

แนวทางการดําเนินการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคาจากประเทศ 

เพื่อนบานในภูมิภาค เพื่อนําแนวทาง 

ดังกลาวมาปรับใชใหสอดคลองกับ 

บริบทของกัมพูชาเอง 

อย างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมี 

อุปสรรคและความทาทายอยูเปนอัน 

มากในปฏิบัติด านการอํานวยความ 

สะดวกทางการคาใหประสบความสาํเรจ็ 

ซ่ึงโดยมากมักเปนอปุสรรคในเชิงสถาบนั 

ไมวาจะเปนการสรางความเช่ือมโยงที่ 

มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ การกําหนดบทบาทหนาที่ท่ี 

ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

มิใหมีขอบเขตของงานที่ซํ้าซ อนกัน 

การปรับปรุงกระบวนการใหมีความ 

โปรงใสและตรวจสอบได การขจัดคา 

ธรรมเนียมนอกระบบ เปนตน การ 

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ  เหลานีจ้ะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วย 

สงเสริมใหกัมพูชาสามารถปฏิบัติตาม 

พันธสัญญาที่ไดใหสัตยาบันแกองคการ 

การคาโลกไดสําเร็จในอนาคต   

สปป.ลาว

สปป.ลาว ได  ระบุมาตราใน 

Category A คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 

ของมาตราทั้งหมด และระบุมาตราใน 

Category B ท่ีตองการระยะเวลา 

ปรับตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8 

สวนมาตราใน Category C ที่ตองการ 

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและ 

การพัฒนาขีดความสามารถจากองคกร 

ผูรวมพฒันา คดิเปนสดัสวนรอยละ 67.2 

ของมาตราท้ังหมด สปป.ลาว ไดระบุ 

วันโดยคราว (Indicative date) โดย 

จะตองปฏิบัติตามมาตราใน Category 

B และ C ใหไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว จะอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ด  านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(National Steering Committee for 

Economic Integration) โดยในกลางป 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทาง สปป.ลาว 

ไดมกีารปรบัเปลีย่นกลไกการดาํเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

โดยมีการกระจายอํานาจการดําเนิน 

งานลงไปสูระดับทองถิ่น โดยกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาใน 2 

ระดับ ได แก   1) ระดับส วนกลาง 

(Central level) และ 2) ระดับแขวง 

(Provincial level) เพื่อเปนการลด 

ชองวางในการประสานงานระหวาง 

สวนกลางและทองถิ่น ทําใหสามารถ 

ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ 

ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 

ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณ 

ดานพรมแดนในระดับทองถ่ินไดอยาง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองมีการติดตามการดําเนินการ 

ตอไปหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสราง 

คณะกรรมการดงักลาว วาจะชวยใหการ 

ดําเนินการดานการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาของ สปป.ลาว มีประสิทธิ- 

ภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด    

หนวยงานทีม่บีทบาททีส่าํคญัดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 

สปป.ลาว ไดแก 1) กองเลขาธิการ 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

(Trade Facilitation Secretariat) 

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และการ 

คา (Ministry of Industry and 

Commerce) โดยมีหน าท่ีหลักใน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานดาน 

การอาํนวยความสะดวกทางการคาและ 

เป นศูนย กลางในการประสานงาน 

(Focal point) ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับ 

รัฐบาล กระทรวง และแขวง (ทองถิ่น) 

และระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน  รวมท้ังผลักดันให  

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ 

ตามแผนงานทีก่าํหนด และ 2) กรมภาษี 

(Customs Department) ภายใต 

กระทรวงการเ งิน (Min ist ry of 

F inance)  ซึ่ ง เป นหน  วยงานที่ มี 

บทบาทมากท่ีสุดดานการปฏิบัติการใน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา

สปป.ลาว ได มีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานดานการอํานวยความ 

สะดวกทางการคามาต้ังแตป พ.ศ. 2554 

เปนตนมา โดยในปจจุบันอยูในระหวาง 

การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 

ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งมี 

มาตรการเชิงกลยทุธทีจ่ะตองดําเนนิการ 

7 ประการ ไดแก 1) การพัฒนากลไก 

เชิงสถาบัน 2) การพัฒนาและสราง 

ความเขมแข็งใหกบักลไกการดาํเนนิงาน 

ในระดับท องถิ่น (แขวง) 3) การ 

บูรณาการระหวางหนวยงานบริเวณ 

พรมแดนภายในประเทศและประเทศ 

เพื่อนบาน 4) การสรางความรวมมือ 

กบัภาคธรุกจิ 5) การเผยแพรขอมลูตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก 6) 

การทบทวนมาตรการดานการคาท่ีมิใช 

ภาษี (NTMs) 7) การปฏิบัติตามตาม 

ขอตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวก 

ทางการคาภายใตองคการการคาโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สปป.ลาว 

ยังคงเผชิญกับประเด็นดานการอํานวย

ความสะดวกทางการคาหลายประการ 

ทั้งในดานการพัฒนาระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่จําเปน การปรับปรุงกระบวน 

การและข้ันตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิ- 

ภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสนบัสนนุ 

การอํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 

ในระดับสวนกลางและทองถ่ิน การลด 

การทุจริตของเจาหนาที่บริเวณดาน 

พรมแดน ซ่ึงสปป.ลาว ไดตระหนักถึง 

ปญหาและมีความพยายามในการขจัด 

อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ 

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 

คาเหลานี้ ภายใตแผนการดําเนินงาน 

ดานการอาํนวยความสะดวกทางการคา 

ระยะที่ 2 ซึ่ง สปป.ลาว ไดเริ่มมีการ 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานดังกลาว 

อยางจริงจัง ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะชวยให สปป.ลาว สามารถดําเนิน 

งานตามแผนงานที่ไดตามที่กําหนดไว

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง

การดําเนินการดานการอํานวยความ 

สะดวกทา งกา รค  า ขอ ง เมี ยนมา 

เวียดนาม และไทย

ปัจจุบัน สปป.ลาว ยังคงเผชิญกับประเด็นด้าน 
การอำนวยความสะดวกทางการค้าหลายประการ 
ทั้งในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ 
จำเป็น การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนทรัพยากรและ 
บุคลากรที่มีความสามารถในการสนับสนุนการ 
อำนวยความสะดวกทางการค้าท้ังในระดับส่วนกลาง 
และท้องถิ่น การลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่บริเวณ 
ด่านพรมแดน
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เจาะลึกพฤติกรรมผู้สูงวัย
ในจีน เพิ่มโอกาส 
ส่งออกไทย
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จีนกําลังจะกาวสูการเปน

ตลาดผูสูงวัยที่ใหญที่สุด 

ในโลก สาํนักงานสถติิแหง 

ชาติของจีนระบุวาในป 2561 จีนมี 

ประชากรที่อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป 

มากถึง 249.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 

17.9 ของจาํนวนประชากรทัง้หมด และ 

คาดวาภายในป 2593 สัดสวนผูสูงวัย 

ในจีนจะเพ่ิมเปนกวา 1 ใน 3 ของ 

ประชากรจีนหรือราว 485 ลานคน ผู 

สูงวัยในจีนจึงเป นกลุ มผู บริโภคที่มี 

บทบาทมากในตลาดจีน นอกจากน้ี 

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ดูแลผูสูงวัยของจีนยังประเมินวา การ 

จับจายรวมของกลุ มผู สูงวัยในจีนจะ 

เพิ่มจาก 4 ลานลานหยวนในป 2557 

เปน 106 ลานลานหยวนในป 2593 

ประกอบกบัการทีสั่งคมจีนใหความสาํคญั 

กับความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ 

ทําใหลูกหลานชาวจีนมักดูแลผูใหญใน

บานเปนอยางดี จึงเปนโอกาสอยาง 

มากสําหรับผูประกอบการไทยในการ 

ป
รุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับผูสูงวัยในจีน

ผูประกอบการท่ีตองการเจาะตลาด 

สินคาผูสูงวัยตองเขาใจความตองการท่ี

เปลี่ยนไปของคนกลุมนี้ ซึ่งสวนหนึ่งมา 

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย 

และจิตใจ อันสงผลตอคุณลักษณะของ 

สินคาที่ตางจากผูบริโภคกลุมอื่น อาทิ 

อาหารที่เคี้ยวกลืนงายเนื่องจากฟนไม 

แข็งแรง รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ 

มองเหน็ไดงาย และบรรจภุณัฑท่ีเปด-ปด 

ไดสะดวก และหยิบจับไดโดยไมล่ืนมือ 

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังควรศึกษา 

พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผูสูงวัยในจีน

ชืน่ชอบ เพือ่ใหสามารถรกุตลาดไดอยาง 

มีประสิทธิภาพขึ้น อาทิ

 

• รักการออกกําลังกาย จากการ 

สํารวจพบวาผูสูงวัยชาวจีนราวรอยละ 

59 ออกกาํลงักายเปนประจาํ ซึง่นอกจาก 

ออกกําลังกายในบานแลว ผู สูงวัยใน 

จีนยังนิยมนัดกันไปออกกําลังกายนอก

บานพรอมกนัเปนกลุมตามสวนสาธารณะ 

และลานหนาหางสรรพสินคา โดยวิธี 

ออกกําลังกายซึ่งเปนที่นิยม อาทิ รํา 

ไทเกก และการเตน Square Dance 

ทั้งนี้ การออกกําลังกายดวยการเตน 

Square Dance ของผู สูงวัยในจีน 

มลีกัษณะเปนการเตนเปนกลุมประกอบ 

เพลง ที่สําคัญผู เตนมักจะสวมใสชุด 

เหมอืนกนัเปนทมีหรอืใชอปุกรณเหมอืนๆ 

กันประกอบการเตน การเตน Square 

Dance ไดรับความนิยมอยางมากจาก 

ผูสูงวัยในจีน โดยปจจุบันจีนมีผูสูงวัย 

(อายุมากกวา 60 ป) ถึง 50 ลานคน 

ที่ออกกําลังกายโดยการเตน Square 

Dance จึงเปนโอกาสสําหรับอุปกรณ 

กีฬาหรือเครื่องใชในการออกกําลังกาย 

อาทิ รองเทากีฬา อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง 

กบัการเตน Square Dance เชน เสือ้ผา 

ที่เหมาะกับการออกกําลังกายของกลุม

ผูสูงวัย อุปกรณประกอบการเตน เชน 

พัด เสื้อผา ไปจนถึงเครื่องเสียง ท้ังนี้ 

มีการประเมินวาตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยว

ของกับการเตน Square Dance มี 

มูลคาสูงถึง 2 พันลานหยวน

• เลือกและส่ังซื้อสินค าผ าน 

ชองทางออนไลน ผูสูงวัยในจีนคุนเคย 

กับการใชเทคโนโลยีมากกวาผูสูงวัยใน

หลายประเทศ โดยบริษัทที่ใหบริการ 

ดานการซื้อขายสินคาออนไลนรายใหญ

หลายรายสํารวจพบวามีผู สูงวัยมาใช 

บริการเพิ่มขึ้น เชน บริษัท Alibaba มีผู 

สูงวัยซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้น 1.6 เทา 

ในชวงป 2558-2560 และบรษิทั Tmall 

มีลูกคากลุมอายุ 50 ป มากถึงเกือบ 30 

ลานคน แมแตการจองแพ็กเกจทัวรผูสูง 

วัยในจีนก็ยังนิยมจองผานทางออนไลน 

ซึ่งจากผลสํารวจพบวา ในป 2561 กวา 

รอยละ 54 ของนักทองเที่ยวสูงอายุ 

จองแพก็เกจผานระบบออนไลน และใน 

จํานวนนี้ร อยละ 51 เลือกจองผาน 

Application ในโทรศัพทมือถือ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยจงึไมควรละเลยการใช 

ชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ รวมถึงเปนชองทาง 

จําหนายสินคาใหกับผูสูงวัยในจีน โดย 

เว็บไซตจําหนายสินคาที่ชาวจีนนิยม 

อาทิ kaola.com, Tmall.hk, global 

.vip.com และ JD.hk สวนสื่อสังคม 

ออนไลนที่นิยม อาทิ Weibo, Sina, 

BlogCN, Wechat และ QQ

• เลี้ยงสัตว  เลี้ยงคลายเหงา 

ความนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงวัย 

ชาวจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ มีการ 

ประเมินวาในป 2563 อุตสาหกรรม 

สัตวเลี้ยงของจีนจะมีมูลคามากกวา 

400,000 ลานหยวน โดยเจาของสัตว 

เลี้ยงจะมีคาใชจายในการดูแลสัตวเล้ียง

ราว 2,000 หยวนตอสัตวเล้ียงหนึ่งตัว 

ซึง่เพิม่ขึน้เปนสองเทาจากป 2558 ความ 

นยิมเลีย้งสตัวเล้ียงจงึเปนโอกาสสาํหรบั 

ธรุกิจเก่ียวเนือ่งกับสตัวเลีย้งไมวาจะเปน 

อาหารสัตวเลี้ยงซ่ึงปจจุบันไทยเปน 

แหลงนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ 

อนัดบั 2 ของจนี รวมถงึสนิคาอืน่ๆ อาทิ 

เสือ้ผาสตัวเลีย้ง เครือ่งประดับสัตวเลีย้ง 

สายจูง และภาชนะใสอาหารสัตวเล้ียง 

ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑสัตว เลี้ยงที่ ติด 

อุปกรณอัจฉริยะไดรับความนิยมมาก 

ในจีน อาทิ ภาชนะอาหารอัจฉริยะที่ 

สามารถสั่งเติมอาหารไดอัตโนมัติผาน 

โทรศัพทมือถือ ท้ังยังตรวจสอบไดวา 

สัตวเลี้ยงกินอาหารไดมากแคไหน จึง 

สะดวกสําหรับเจาของท่ีไมมีเวลา หรือ 

ผูสูงวัยที่ไมสะดวกในการเคลื่อนไหว

• ชอบเดินทางทองเที่ยว จาก 

การสํารวจของ The National Working 

ที่มา : PopulationPyramid.net

Commission on Aging พบวาผูสูงวัย 

ในจีนนิยมเดินทางทองเที่ยว โดยราว 

รอยละ 20 ของจํานวนชาวจีนทั้งหมด 

ทีอ่อกเดนิทางทองเทีย่ว คอื กลุมผูสงูวยั 

และยงัเปนกลุมทีเ่ดนิทางทองเทีย่วมาก 

ถึง 4 ครั้งตอป  โดยเปนการทองเที่ยว 

ที่มีจุดหมายทั้งในประเทศ เชน กรุง 

ปกกิ่ง เมืองกุยหลิน เซียะเหมิน และ 

กุยหยาง และตางประเทศ เชน ไทย 

ญี่ปุ น และเวียดนาม ทั้งนี้  China 

Tourism Academy คาดวาในป 2567 

การใชจายเพ่ือการทองเทีย่วของผูสงูวยั 

ในจีนจะเพิ่มขึ้นเปน 15.19 ลานลาน 

บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดจาก 

การทองเที่ยวของไทยท่ีมีมูลค า 3 

ลานลานบาท จึงเปนโอกาสของไทยที่ 

จะปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยวสูงวัยชาว

จีน เชน ใชการสแกน QR Code ในการ 

เขาสูภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยาย

รายละเอียดของสถานท่ีโดยมีภาษาจีน

ใหเลือกฟง รวมทั้งตอยอดการทําตลาด 

ในกลุ มสินคาสําหรับการเดินทางที่ 

เหมาะกับกลุมผูสูงวัยโดยเฉพาะ อาทิ 

กระเปาเดินทางน้ําหนักเบาที่มีลอลาก 

ผาออมผูใหญ กลองถายรูปที่มีฟงกชั่น 

การใชงานงาย และไมเทาพับเก็บได

แมการรุกตลาดสินคาไลฟสไตล 

ของกลุมผูสูงวัยในจีน ทั้งการออกกําลัง 

กาย การซื้อสินคาออนไลน การเลี้ยง 

สัตวเลี้ยง และการเดินทางทองเที่ยว 

อาจกอใหเกิดตนทุนจากการพัฒนา 

สนิคาและการปรับชองทางการสือ่สารให 

สอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรม 

ของผูสูงวัย แตก็นํามาซึ่งโอกาสในการ 

เขาถึงผูสูงวัยในจีนที่มีจํานวนมหาศาล

และเพ่ิมขึ้นอย างต อเ น่ืองในระยะ 
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จีนกําลังจะกาวสูการเปน

ตลาดผูสูงวัยที่ใหญที่สุด 

ในโลก สาํนกังานสถติิแหง 

ชาติของจีนระบุวาในป 2561 จีนมี 

ประชากรที่อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

มากถึง 249.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 

17.9 ของจาํนวนประชากรทัง้หมด และ 

คาดวาภายในป 2593 สัดสวนผูสูงวัย 

ในจีนจะเพ่ิมเปนกวา 1 ใน 3 ของ 

ประชากรจีนหรือราว 485 ลานคน ผู 

สูงวัยในจีนจึงเป นกลุ มผู บริโภคที่มี 

บทบาทมากในตลาดจีน นอกจากนี้ 

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ดูแลผูสูงวัยของจีนยังประเมินวา การ 

จับจายรวมของกลุ มผู สูงวัยในจีนจะ 

เพิ่มจาก 4 ลานลานหยวนในป 2557 

เปน 106 ลานลานหยวนในป 2593 

ประกอบกับการท่ีสังคมจีนใหความสาํคญั 

กับความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ 

ทําใหลูกหลานชาวจีนมักดูแลผูใหญใน

บานเปนอยางดี จึงเปนโอกาสอยาง 

มากสําหรับผูประกอบการไทยในการ 

รุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับผูสูงวัยในจีน

ผูประกอบการท่ีตองการเจาะตลาด 

สินคาผูสูงวัยตองเขาใจความตองการที่

เปลี่ยนไปของคนกลุมนี้ ซึ่งสวนหนึ่งมา 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย 

และจิตใจ อันสงผลตอคุณลักษณะของ 

สินคาที่ตางจากผูบริโภคกลุมอื่น อาทิ 

อาหารที่เคี้ยวกลืนงายเน่ืองจากฟนไม 

แข็งแรง รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ 

มองเหน็ไดงาย และบรรจุภณัฑทีเ่ปด-ปด 

ไดสะดวก และหยิบจับไดโดยไมลื่นมือ 

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังควรศึกษา 

พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผูสูงวัยในจีน

ชืน่ชอบ เพือ่ใหสามารถรกุตลาดไดอยาง 

มีประสิทธิภาพขึ้น อาทิ

 

• รักการออกกําลังกาย จากการ 

สํารวจพบวาผูสูงวัยชาวจีนราวรอยละ 

59 ออกกําลงักายเปนประจาํ ซ่ึงนอกจาก 

ออกกําลังกายในบานแลว ผู สูงวัยใน 

จีนยังนิยมนัดกันไปออกกําลังกายนอก

บานพรอมกันเปนกลุมตามสวนสาธารณะ 

และลานหนาหางสรรพสินคา โดยวิธี 

ออกกําลังกายซึ่งเปนที่นิยม อาทิ รํา 

ไทเกก และการเตน Square Dance 

ทั้งนี้ การออกกําลังกายดวยการเตน 

Square Dance ของผู  สูงวัยในจีน 

มลีกัษณะเปนการเตนเปนกลุมประกอบ 

เพลง ที่สําคัญผู เตนมักจะสวมใสชุด 

เหมอืนกนัเปนทีมหรือใชอปุกรณเหมือนๆ 

กันประกอบการเตน การเตน Square 

Dance ไดรับความนิยมอยางมากจาก 

ผูสูงวัยในจีน โดยปจจุบันจีนมีผูสูงวัย 

(อายุมากกวา 60 ป) ถึง 50 ลานคน 

ท่ีออกกําลังกายโดยการเตน Square 

Dance จึงเปนโอกาสสําหรับอุปกรณ 

กีฬาหรือเครื่องใชในการออกกําลังกาย 

อาทิ รองเทากีฬา อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง 

กบัการเตน Square Dance เชน เสือ้ผา 

ท่ีเหมาะกับการออกกําลังกายของกลุม

ผูสูงวัย อุปกรณประกอบการเตน เชน 

พัด เสื้อผา ไปจนถึงเครื่องเสียง ท้ังนี้ 

มีการประเมินวาตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยว

ของกับการเตน Square Dance มี 

มูลคาสูงถึง 2 พันลานหยวน

• เลือกและส่ังซื้อสินค าผ าน 

ชองทางออนไลน ผูสูงวัยในจีนคุนเคย 

กับการใชเทคโนโลยีมากกวาผูสูงวัยใน

หลายประเทศ โดยบริษัทที่ใหบริการ 

ดานการซื้อขายสินคาออนไลนรายใหญ

หลายรายสํารวจพบวามีผู สูงวัยมาใช 

บริการเพิ่มขึ้น เชน บริษัท Alibaba มีผู 

สูงวัยซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้น 1.6 เทา 

ในชวงป 2558-2560 และบรษิทั Tmall 

มีลูกคากลุมอายุ 50 ป มากถึงเกือบ 30 

ลานคน แมแตการจองแพ็กเกจทัวรผูสูง 

วัยในจีนก็ยังนิยมจองผานทางออนไลน 

ซึ่งจากผลสํารวจพบวา ในป 2561 กวา 

รอยละ 54 ของนักทองเที่ยวสูงอายุ 

จองแพก็เกจผานระบบออนไลน และใน 

จํานวนนี้ร อยละ 51 เลือกจองผาน 

Application ในโทรศัพทมือถือ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยจงึไมควรละเลยการใช 

ชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ รวมถึงเปนชองทาง 

จําหนายสินคาใหกับผูสูงวัยในจีน โดย 

เว็บไซตจําหนายสินคาที่ชาวจีนนิยม 

อาทิ kaola.com, Tmall.hk, global 

.vip.com และ JD.hk สวนสื่อสังคม 

ออนไลนที่นิยม อาทิ Weibo, Sina, 

BlogCN, Wechat และ QQ

• เลี้ยงสัตว  เลี้ยงคลายเหงา 

ความนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงวัย 

ชาวจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ มีการ 

ประเมินวาในป 2563 อุตสาหกรรม 

สัตวเลี้ยงของจีนจะมีมูลคามากกวา 

400,000 ลานหยวน โดยเจาของสัตว 

เลี้ยงจะมีคาใชจายในการดูแลสัตวเลี้ยง

ราว 2,000 หยวนตอสัตวเล้ียงหน่ึงตัว 

ซึง่เพิม่ขึน้เปนสองเทาจากป 2558 ความ 

นยิมเลีย้งสตัวเล้ียงจงึเปนโอกาสสําหรบั 

ธรุกิจเกีย่วเน่ืองกับสตัวเลีย้งไมวาจะเปน 

อาหารสัตวเลี้ยงซึ่งปจจุบันไทยเปน 

แหลงนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ 

อนัดบั 2 ของจนี รวมถงึสนิคาอืน่ๆ อาทิ 

เสือ้ผาสตัวเลีย้ง เครือ่งประดับสัตวเลีย้ง 

สายจูง และภาชนะใสอาหารสัตวเลี้ยง 

ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑสัตว เลี้ยงที่ ติด 

อุปกรณอัจฉริยะไดรับความนิยมมาก 

ในจีน อาทิ ภาชนะอาหารอัจฉริยะที่ 

สามารถสั่งเติมอาหารไดอัตโนมัติผาน 

โทรศัพทมือถือ ทั้งยังตรวจสอบไดวา 

สัตวเลี้ยงกินอาหารไดมากแคไหน จึง 

สะดวกสําหรับเจาของที่ไมมีเวลา หรือ 

ผูสูงวัยที่ไมสะดวกในการเคลื่อนไหว

• ชอบเดินทางทองเที่ยว จาก 

การสาํรวจของ The National Working 

ที่มารูปภาพ : gbtimes.com 

การเต้น Square Dance

Commission on Aging พบวาผูสูงวัย 

ในจีนนิยมเดินทางทองเที่ยว โดยราว 

รอยละ 20 ของจํานวนชาวจีนท้ังหมด 

ทีอ่อกเดนิทางทองเทีย่ว คอื กลุมผูสงูวยั 

และยงัเปนกลุมทีเ่ดนิทางทองเทีย่วมาก 

ถึง 4 ครั้งตอป  โดยเปนการทองเที่ยว 

ที่มีจุดหมายทั้งในประเทศ เชน กรุง 

ปกกิ่ง เมืองกุยหลิน เซียะเหมิน และ 

กุยหยาง และตางประเทศ เชน ไทย 

ญี่ปุ น และเวียดนาม ทั้งนี้  China 

Tourism Academy คาดวาในป 2567 

การใชจายเพือ่การทองเทีย่วของผูสงูวยั 

ในจีนจะเพิ่มข้ึนเปน 15.19 ลานลาน 

บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดจาก 

การทองเที่ยวของไทยที่มีมูลค า 3 

ลานลานบาท จึงเปนโอกาสของไทยที่ 

จะปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียวสูงวัยชาว

จีน เชน ใชการสแกน QR Code ในการ 

เขาสูภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยาย

รายละเอียดของสถานท่ีโดยมีภาษาจีน

ใหเลือกฟง รวมทั้งตอยอดการทําตลาด 

ในกลุ มสินคาสําหรับการเดินทางที่ 

เหมาะกับกลุมผูสูงวัยโดยเฉพาะ อาทิ 

กระเปาเดินทางนํ้าหนักเบาที่มีลอลาก 

ผาออมผูใหญ กลองถายรูปที่มีฟงกช่ัน 

การใชงานงาย และไมเทาพับเก็บได

แมการรุกตลาดสินคาไลฟสไตล 

ของกลุมผูสูงวัยในจีน ทั้งการออกกําลัง 

กาย การซื้อสินคาออนไลน การเลี้ยง 

สัตวเลี้ยง และการเดินทางทองเที่ยว 

อาจกอใหเกิดตนทุนจากการพัฒนา 

สนิคาและการปรับชองทางการสือ่สารให 

สอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรม 

ของผูสูงวัย แตก็นํามาซึ่งโอกาสในการ 

เขาถึงผูสูงวัยในจีนที่มีจํานวนมหาศาล

และเพิ่มขึ้นอย างต อเนื่องในระยะ 

ขางหนา
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จีนกําลังจะกาวสูการเปน

ตลาดผูสูงวัยที่ใหญที่สุด 

ในโลก สาํนักงานสถติิแหง 

ชาติของจีนระบุวาในป 2561 จีนมี 

ประชากรที่อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป 

มากถึง 249.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 

17.9 ของจาํนวนประชากรทัง้หมด และ 

คาดวาภายในป 2593 สัดสวนผูสูงวัย 

ในจีนจะเพ่ิมเปนกวา 1 ใน 3 ของ 

ประชากรจีนหรือราว 485 ลานคน ผู 

สูงวัยในจีนจึงเป นกลุ มผู บริโภคที่มี 

บทบาทมากในตลาดจีน นอกจากน้ี 

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ดูแลผูสูงวัยของจีนยังประเมินวา การ 

จับจายรวมของกลุ มผู สูงวัยในจีนจะ 

เพิ่มจาก 4 ลานลานหยวนในป 2557 

เปน 106 ลานลานหยวนในป 2593 

ประกอบกบัการทีสั่งคมจีนใหความสาํคญั 

กับความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ 

ทําใหลูกหลานชาวจีนมักดูแลผูใหญใน

บานเปนอยางดี จึงเปนโอกาสอยาง 

มากสําหรับผูประกอบการไทยในการ 

รุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับผูสูงวัยในจีน

ผูประกอบการท่ีตองการเจาะตลาด 

สินคาผูสูงวัยตองเขาใจความตองการท่ี

เปลี่ยนไปของคนกลุมนี้ ซึ่งสวนหนึ่งมา 

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย 

และจิตใจ อันสงผลตอคุณลักษณะของ 

สินคาที่ตางจากผูบริโภคกลุมอื่น อาทิ 

อาหารที่เคี้ยวกลืนงายเนื่องจากฟนไม 

แข็งแรง รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ 

มองเหน็ไดงาย และบรรจภุณัฑท่ีเปด-ปด 

ไดสะดวก และหยิบจับไดโดยไมล่ืนมือ 

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังควรศึกษา 

พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผูสูงวัยในจีน

ชืน่ชอบ เพือ่ใหสามารถรกุตลาดไดอยาง 

มีประสิทธิภาพขึ้น อาทิ

 

• รักการออกกําลังกาย จากการ 

สํารวจพบวาผูสูงวัยชาวจีนราวรอยละ 

59 ออกกาํลงักายเปนประจาํ ซึง่นอกจาก 

ออกกําลังกายในบานแลว ผู สูงวัยใน 

จีนยังนิยมนัดกันไปออกกําลังกายนอก

บานพรอมกนัเปนกลุมตามสวนสาธารณะ 

และลานหนาหางสรรพสินคา โดยวิธี 

ออกกําลังกายซึ่งเปนที่นิยม อาทิ รํา 

ไทเกก และการเตน Square Dance 

ทั้งนี้ การออกกําลังกายดวยการเตน 

Square Dance ของผู สูงวัยในจีน 

มลีกัษณะเปนการเตนเปนกลุมประกอบ 

เพลง ที่สําคัญผู เตนมักจะสวมใสชุด 

เหมอืนกนัเปนทมีหรอืใชอปุกรณเหมอืนๆ 

กันประกอบการเตน การเตน Square 

Dance ไดรับความนิยมอยางมากจาก 

ผูสูงวัยในจีน โดยปจจุบันจีนมีผูสูงวัย 

(อายุมากกวา 60 ป) ถึง 50 ลานคน 

ที่ออกกําลังกายโดยการเตน Square 

Dance จึงเปนโอกาสสําหรับอุปกรณ 

กีฬาหรือเครื่องใชในการออกกําลังกาย 

อาทิ รองเทากีฬา อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง 

กบัการเตน Square Dance เชน เสือ้ผา 

ที่เหมาะกับการออกกําลังกายของกลุม

ผูสูงวัย อุปกรณประกอบการเตน เชน 

พัด เสื้อผา ไปจนถึงเครื่องเสียง ท้ังนี้ 

มีการประเมินวาตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยว

ของกับการเตน Square Dance มี 

มูลคาสูงถึง 2 พันลานหยวน

• เลือกและส่ังซื้อสินค าผ าน 

ชองทางออนไลน ผูสูงวัยในจีนคุนเคย 

กับการใชเทคโนโลยีมากกวาผูสูงวัยใน

หลายประเทศ โดยบริษัทที่ใหบริการ 

ดานการซื้อขายสินคาออนไลนรายใหญ

หลายรายสํารวจพบวามีผู สูงวัยมาใช 

บริการเพิ่มขึ้น เชน บริษัท Alibaba มีผู 

สูงวัยซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้น 1.6 เทา 

ในชวงป 2558-2560 และบรษิทั Tmall 

มีลูกคากลุมอายุ 50 ป มากถึงเกือบ 30 

ลานคน แมแตการจองแพ็กเกจทัวรผูสูง 

วัยในจีนก็ยังนิยมจองผานทางออนไลน 

ซึ่งจากผลสํารวจพบวา ในป 2561 กวา 

รอยละ 54 ของนักทองเที่ยวสูงอายุ 

จองแพก็เกจผานระบบออนไลน และใน 

จํานวนนี้ร อยละ 51 เลือกจองผาน 

Application ในโทรศัพทมือถือ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยจงึไมควรละเลยการใช 

ชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ รวมถึงเปนชองทาง 

จําหนายสินคาใหกับผูสูงวัยในจีน โดย 

เว็บไซตจําหนายสินคาที่ชาวจีนนิยม 

อาทิ kaola.com, Tmall.hk, global 

.vip.com และ JD.hk สวนสื่อสังคม 

ออนไลนที่นิยม อาทิ Weibo, Sina, 

BlogCN, Wechat และ QQ

• เลี้ยงสัตว  เลี้ยงคลายเหงา 

ความนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงวัย 

ชาวจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ มีการ 

ประเมินวาในป 2563 อุตสาหกรรม 

สัตวเลี้ยงของจีนจะมีมูลคามากกวา 

400,000 ลานหยวน โดยเจาของสัตว 

เลี้ยงจะมีคาใชจายในการดูแลสัตวเล้ียง

ราว 2,000 หยวนตอสัตวเล้ียงหนึ่งตัว 

ซึง่เพิม่ขึน้เปนสองเทาจากป 2558 ความ 

นยิมเลีย้งสตัวเล้ียงจงึเปนโอกาสสาํหรบั 

ธรุกิจเกีย่วเนือ่งกับสตัวเลีย้งไมวาจะเปน 

อาหารสัตวเลี้ยงซึ่งปจจุบันไทยเปน 

แหลงนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ 

อนัดบั 2 ของจนี รวมถงึสนิคาอืน่ๆ อาทิ 

เสือ้ผาสตัวเลีย้ง เครือ่งประดับสัตวเลีย้ง 

สายจูง และภาชนะใสอาหารสัตวเล้ียง 

ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑสัตว เลี้ยงที่ ติด 

อุปกรณอัจฉริยะไดรับความนิยมมาก 

ในจีน อาทิ ภาชนะอาหารอัจฉริยะที่ 

สามารถสั่งเติมอาหารไดอัตโนมัติผาน 

โทรศัพทมือถือ ท้ังยังตรวจสอบไดวา 

สัตวเลี้ยงกินอาหารไดมากแคไหน จึง 

สะดวกสําหรับเจาของท่ีไมมีเวลา หรือ 

ผูสูงวัยที่ไมสะดวกในการเคลื่อนไหว

• ชอบเดินทางทองเที่ยว จาก 

การสาํรวจของ The National Working 

เว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยอดนิยม
 ในจีน ปี 2559

Commission on Aging พบวาผูสูงวัย 

ในจีนนิยมเดินทางทองเที่ยว โดยราว 

รอยละ 20 ของจํานวนชาวจีนทั้งหมด 

ทีอ่อกเดนิทางทองเทีย่ว คอื กลุมผูสงูวยั 

และยงัเปนกลุมทีเ่ดนิทางทองเทีย่วมาก 

ถึง 4 ครั้งตอป  โดยเปนการทองเที่ยว 

ที่มีจุดหมายทั้งในประเทศ เชน กรุง 

ปกกิ่ง เมืองกุยหลิน เซียะเหมิน และ 

กุยหยาง และตางประเทศ เชน ไทย 

ญี่ปุ น และเวียดนาม ทั้งนี้  China 

Tourism Academy คาดวาในป 2567 

การใชจายเพ่ือการทองเทีย่วของผูสงูวยั 

ในจีนจะเพิ่มขึ้นเปน 15.19 ลานลาน 

บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดจาก 

การทองเที่ยวของไทยท่ีมีมูลค า 3 

ลานลานบาท จึงเปนโอกาสของไทยที่ 

จะปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยวสูงวัยชาว

จีน เชน ใชการสแกน QR Code ในการ 

เขาสูภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยาย

รายละเอียดของสถานท่ีโดยมีภาษาจีน

ใหเลือกฟง รวมทั้งตอยอดการทําตลาด 

ในกลุ มสินคาสําหรับการเดินทางที่ 

เหมาะกับกลุมผูสูงวัยโดยเฉพาะ อาทิ 

กระเปาเดินทางน้ําหนักเบาที่มีลอลาก 

ผาออมผูใหญ กลองถายรูปที่มีฟงกชั่น 

การใชงานงาย และไมเทาพับเก็บได

แมการรุกตลาดสินคาไลฟสไตล 

ของกลุมผูสูงวัยในจีน ทั้งการออกกําลัง 

กาย การซื้อสินคาออนไลน การเลี้ยง 

สัตวเลี้ยง และการเดินทางทองเที่ยว 

อาจกอใหเกิดตนทุนจากการพัฒนา 

สนิคาและการปรับชองทางการสือ่สารให 

สอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรม 

ของผูสูงวัย แตก็นํามาซึ่งโอกาสในการ 

เขาถึงผูสูงวัยในจีนที่มีจํานวนมหาศาล

และเพ่ิมขึ้นอย างต อเ น่ืองในระยะ 

ขางหนา

รอยละ

21.6

18.5

16.3

15.2

12.4

6.5

5.1

kaola.com

Tmall.hk

global.vip.com

JD.hk

jumeiglobal.com

xiaohongshu.com

ymatou.com

4.4เว็บไซตอื่นๆ
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

จีนกําลังจะกาวสูการเปน

ตลาดผูสูงวัยที่ใหญที่สุด 

ในโลก สาํนกังานสถติิแหง 

ชาติของจีนระบุวาในป 2561 จีนมี 

ประชากรที่อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

มากถึง 249.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 

17.9 ของจาํนวนประชากรทัง้หมด และ 

คาดวาภายในป 2593 สัดสวนผูสูงวัย 

ในจีนจะเพ่ิมเปนกวา 1 ใน 3 ของ 

ประชากรจีนหรือราว 485 ลานคน ผู 

สูงวัยในจีนจึงเป นกลุ มผู บริโภคที่มี 

บทบาทมากในตลาดจีน นอกจากนี้ 

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ดูแลผูสูงวัยของจีนยังประเมินวา การ 

จับจายรวมของกลุ มผู สูงวัยในจีนจะ 

เพิ่มจาก 4 ลานลานหยวนในป 2557 

เปน 106 ลานลานหยวนในป 2593 

ประกอบกับการท่ีสังคมจีนใหความสาํคญั 

กับความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ 

ทําใหลูกหลานชาวจีนมักดูแลผูใหญใน

บานเปนอยางดี จึงเปนโอกาสอยาง 

มากสําหรับผูประกอบการไทยในการ 

รุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับผูสูงวัยในจีน

ผูประกอบการท่ีตองการเจาะตลาด 

สินคาผูสูงวัยตองเขาใจความตองการที่

เปลี่ยนไปของคนกลุมนี้ ซึ่งสวนหนึ่งมา 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย 

และจิตใจ อันสงผลตอคุณลักษณะของ 

สินคาที่ตางจากผูบริโภคกลุมอื่น อาทิ 

อาหารที่เคี้ยวกลืนงายเน่ืองจากฟนไม 

แข็งแรง รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ 

มองเหน็ไดงาย และบรรจุภณัฑทีเ่ปด-ปด 

ไดสะดวก และหยิบจับไดโดยไมลื่นมือ 

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังควรศึกษา 

พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผูสูงวัยในจีน

ชืน่ชอบ เพ่ือใหสามารถรกุตลาดไดอยาง 

มีประสิทธิภาพขึ้น อาทิ

 

• รักการออกกําลังกาย จากการ 

สํารวจพบวาผูสูงวัยชาวจีนราวรอยละ 

59 ออกกําลงักายเปนประจาํ ซ่ึงนอกจาก 

ออกกําลังกายในบานแลว ผู สูงวัยใน 

จีนยังนิยมนัดกันไปออกกําลังกายนอก

บานพรอมกันเปนกลุมตามสวนสาธารณะ 

และลานหนาหางสรรพสินคา โดยวิธี 

ออกกําลังกายซึ่งเปนที่นิยม อาทิ รํา 

ไทเกก และการเตน Square Dance 

ทั้งนี้ การออกกําลังกายดวยการเตน 

Square Dance ของผู สูงวัยในจีน 

มลีกัษณะเปนการเตนเปนกลุมประกอบ 

เพลง ที่สําคัญผู เตนมักจะสวมใสชุด 

เหมอืนกนัเปนทีมหรอืใชอปุกรณเหมอืนๆ 

กันประกอบการเตน การเตน Square 

Dance ไดรับความนิยมอยางมากจาก 

ผูสูงวัยในจีน โดยปจจุบันจีนมีผูสูงวัย 

(อายุมากกวา 60 ป) ถึง 50 ลานคน 

ท่ีออกกําลังกายโดยการเตน Square 

Dance จึงเปนโอกาสสําหรับอุปกรณ 

กีฬาหรือเครื่องใชในการออกกําลังกาย 

อาทิ รองเทากีฬา อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง 

กบัการเตน Square Dance เชน เสือ้ผา 

ท่ีเหมาะกับการออกกําลังกายของกลุม

ผูสูงวัย อุปกรณประกอบการเตน เชน 

พัด เสื้อผา ไปจนถึงเครื่องเสียง ท้ังนี้ 

มีการประเมินวาตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยว

ของกับการเตน Square Dance มี 

มูลคาสูงถึง 2 พันลานหยวน

• เลือกและส่ังซื้อสินค าผ าน 

ชองทางออนไลน ผูสูงวัยในจีนคุนเคย 

กับการใชเทคโนโลยีมากกวาผูสูงวัยใน

หลายประเทศ โดยบริษัทที่ใหบริการ 

ดานการซื้อขายสินคาออนไลนรายใหญ

หลายรายสํารวจพบวามีผู สูงวัยมาใช 

บริการเพิ่มขึ้น เชน บริษัท Alibaba มีผู 

สูงวัยซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้น 1.6 เทา 

ในชวงป 2558-2560 และบรษิทั Tmall 

มีลูกคากลุมอายุ 50 ป มากถึงเกือบ 30 

ลานคน แมแตการจองแพ็กเกจทัวรผูสูง 

วัยในจีนก็ยังนิยมจองผานทางออนไลน 

ซึ่งจากผลสํารวจพบวา ในป 2561 กวา 

รอยละ 54 ของนักทองเที่ยวสูงอายุ 

จองแพก็เกจผานระบบออนไลน และใน 

จํานวนนี้ร อยละ 51 เลือกจองผาน 

Application ในโทรศัพทมือถือ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยจงึไมควรละเลยการใช 

ชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ รวมถึงเปนชองทาง 

จําหนายสินคาใหกับผูสูงวัยในจีน โดย 

เว็บไซตจําหนายสินคาที่ชาวจีนนิยม 

อาทิ kaola.com, Tmall.hk, global 

.vip.com และ JD.hk สวนสื่อสังคม 

ออนไลนที่นิยม อาทิ Weibo, Sina, 

BlogCN, Wechat และ QQ

• เลี้ยงสัตว  เลี้ยงคลายเหงา 

ความนิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงของผูสูงวัย 

ชาวจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ มีการ 

ประเมินวาในป 2563 อุตสาหกรรม 

สัตวเลี้ยงของจีนจะมีมูลคามากกวา 

400,000 ลานหยวน โดยเจาของสัตว 

เลี้ยงจะมีคาใชจายในการดูแลสัตวเลี้ยง

ราว 2,000 หยวนตอสัตวเล้ียงหน่ึงตัว 

ซึง่เพิม่ขึน้เปนสองเทาจากป 2558 ความ 

นยิมเลีย้งสตัวเล้ียงจงึเปนโอกาสสําหรบั 

ธรุกิจเกีย่วเน่ืองกับสตัวเลีย้งไมวาจะเปน 

อาหารสัตวเลี้ยงซึ่งปจจุบันไทยเปน 

แหลงนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงที่สําคัญ 

อนัดบั 2 ของจนี รวมถงึสนิคาอืน่ๆ อาทิ 

เสือ้ผาสตัวเลีย้ง เครือ่งประดับสัตวเลีย้ง 

สายจูง และภาชนะใสอาหารสัตวเลี้ยง 

ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑสัตว เลี้ยงที่ ติด 

อุปกรณอัจฉริยะไดรับความนิยมมาก 

ในจีน อาทิ ภาชนะอาหารอัจฉริยะที่ 

สามารถสั่งเติมอาหารไดอัตโนมัติผาน 

โทรศัพทมือถือ ทั้งยังตรวจสอบไดวา 

สัตวเลี้ยงกินอาหารไดมากแคไหน จึง 

สะดวกสําหรับเจาของที่ไมมีเวลา หรือ 

ผูสูงวัยที่ไมสะดวกในการเคลื่อนไหว

• ชอบเดินทางทองเที่ยว จาก 

การสาํรวจของ The National Working 

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละปี

Commission on Aging พบวาผูสูงวัย 

ในจีนนิยมเดินทางทองเที่ยว โดยราว 

รอยละ 20 ของจํานวนชาวจีนท้ังหมด 

ทีอ่อกเดนิทางทองเทีย่ว คอื กลุมผูสงูวยั 

และยงัเปนกลุมทีเ่ดนิทางทองเทีย่วมาก 

ถึง 4 ครั้งตอป  โดยเปนการทองเที่ยว 

ที่มีจุดหมายทั้งในประเทศ เชน กรุง 

ปกกิ่ง เมืองกุยหลิน เซียะเหมิน และ 

กุยหยาง และตางประเทศ เชน ไทย 

ญี่ปุ น และเวียดนาม ทั้งนี้  China 

Tourism Academy คาดวาในป 2567 

การใชจายเพือ่การทองเทีย่วของผูสงูวยั 

ในจีนจะเพิ่มข้ึนเปน 15.19 ลานลาน 

บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดจาก 

การทองเที่ยวของไทยที่มีมูลค า 3 

ลานลานบาท จึงเปนโอกาสของไทยที่ 

จะปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียวสูงวัยชาว

จีน เชน ใชการสแกน QR Code ในการ 

เขาสูภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยาย

รายละเอียดของสถานท่ีโดยมีภาษาจีน

ใหเลือกฟง รวมทั้งตอยอดการทําตลาด 

ในกลุ มสินคาสําหรับการเดินทางที่ 

เหมาะกับกลุมผูสูงวัยโดยเฉพาะ อาทิ 

กระเปาเดินทางนํ้าหนักเบาที่มีลอลาก 

ผาออมผูใหญ กลองถายรูปที่มีฟงกช่ัน 

การใชงานงาย และไมเทาพับเก็บได

แมการรุกตลาดสินคาไลฟสไตล 

ของกลุมผูสูงวัยในจีน ทั้งการออกกําลัง 

กาย การซื้อสินคาออนไลน การเลี้ยง 

สัตวเลี้ยง และการเดินทางทองเที่ยว 

อาจกอใหเกิดตนทุนจากการพัฒนา 

สนิคาและการปรับชองทางการสือ่สารให 

สอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรม 

ของผูสูงวัย แตก็นํามาซึ่งโอกาสในการ 

เขาถึงผูสูงวัยในจีนที่มีจํานวนมหาศาล

และเพิ่มขึ้นอย างต อเนื่องในระยะ 

ขางหนา

ที่มา : China Outbound Tourism Research Institution
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นบัจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลํานีผ้าพายหุนีสิ้น 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสําเร็จหรือไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นท่ี 2 รับหนาท่ีมาบริหารท่ีนี ่

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสท่ี Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกน้ีท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตัว Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณที่ใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมทั้งหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพต้ังแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซึ่งจะวัยรุ นขึ้นมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจกั”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทําเซลลไปสกัพกัหนึง่  รูสกึวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทําในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ท่ีพอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จดุสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงน้ี มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันน้ีถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกท่ี 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เริ่มจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ขึ้นบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมาน่ังอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงท่ี 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทํางานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนนัน้สนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจ้ิง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากท่ีสุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหนึ่ง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปล่ียนครับ สินคาที่มาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตขึ้นมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากขึน้ ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกขั้นหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานที่เกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอกีแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบริหารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจรงิ ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึงขั้นที่ เงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ทีส่ดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เดี๋ยวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 คร้ัง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การที่ผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแข็งแกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตท่ีเคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เ พ่ือเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพื่อจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มันเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ที่กําลังจะออกมา 

เปนส่ิงที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในส่ิงท่ีผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทาํชสี ทีอ่าจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งที่คิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดที่ตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงทีจ่ะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเร่ืองชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาที่ตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนด น้ีจะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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เพชร บุญชูช่วย 
The Cheese Maker!

“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นับจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลาํน้ีผาพายหุน้ีสนิ 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสาํเรจ็หรอืไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นที่ 2 รับหนาที่มาบริหารที่ น่ี 

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสที่ Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ท่ีทําจาก 

นมควาย พวกนี้ท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตวั Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณท่ีใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมท้ังหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพตั้งแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นข้ึนมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพ่ิมเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจัก”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทาํเซลลไปสกัพักหน่ึง  รูสึกวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทาํในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ที่พอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จุดสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงนี ้มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันนี้ถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกที่ 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เร่ิมจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ข้ึนบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมานั่งอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงที่ 

ค

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทาํงานเชฟมา แตหลกัๆ เลยทีผ่มพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนน้ันสนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

â´Â
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ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากที่สุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหน่ึง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary ที่เคลียร์กว่า 
บริษัทอื่น ทำให้บิทคับเติบโตมาเรื่อยๆ ธุรกิจนี้ต้อง 
มีความรู้เฉพาะทางค่อนข้างเยอะ และเราเป็นทีมที่ 
อยู่มานาน ผมอยู่มา 5-6 ปี ผิดพลาดกันมาเยอะ 
มาก คนใหม่ที่เข้ามา เขาก็ต้องผิดพลาดตามที่เรา 
เคยผิดพลาดในอดีต ซึ่งเราประหยัดการเรียนรู้ 
ตรงนั้น ทำให้เรามีทีมที่แข็งแกร่ง ทีมที่แข็งทำให้ 
ไอเดียเราสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะสุดท้ายแล้ว 
execution สำคัญกว่าไอเดีย 

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาที่มาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตข้ึนมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากข้ึน ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกข้ันหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานท่ีเกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบรหิารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจริง ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึง ข้ันท่ีเงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพ่ิมขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ท่ีสดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เด๋ียวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 ครั้ง เหมือนอยูเปนเพ่ือนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การท่ีผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตที่เคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพ่ือจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ท่ีกําลังจะออกมา 

เปนสิ่งที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค  ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรืออะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในสิ่งที่ผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทําชีส ท่ีอาจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งท่ีคิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดท่ีตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงท่ีจะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเรื่องชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาท่ีตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนดนี้จะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นบัจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลํานีผ้าพายหุนีสิ้น 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสําเร็จหรือไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นท่ี 2 รับหนาท่ีมาบริหารท่ีนี ่

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสท่ี Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกน้ีท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครับทีเ่ปนตัว Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณที่ใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมทั้งหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพต้ังแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นขึ้นมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจกั”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทําเซลลไปสกัพกัหนึง่  รูสกึวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทําในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ท่ีพอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จดุสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงน้ี มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันน้ีถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกท่ี 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเรือ่งของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เริ่มจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ขึ้นบาง ไลต้ังแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมาน่ังอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงท่ี 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทํางานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนนัน้สนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากท่ีสุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหนึ่ง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาท่ีมาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตขึ้นมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากขึน้ ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกขั้นหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานที่เกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบริหารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจรงิ ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึงขั้นที่ เงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ทีส่ดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เดี๋ยวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 คร้ัง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การที่ผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแข็งแกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตท่ีเคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เ พ่ือเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพื่อจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มันเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ที่กําลังจะออกมา 

เปนส่ิงที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในส่ิงท่ีผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทาํชสี ทีอ่าจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งที่คิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดที่ตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงทีจ่ะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเร่ืองชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาที่ตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนด น้ีจะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นับจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลาํน้ีผาพายหุน้ีสนิ 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสาํเรจ็หรอืไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นที่ 2 รับหนาที่มาบริหารที่ น่ี 

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสที่ Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกนี้ท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตวั Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณท่ีใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมท้ังหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพตั้งแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นข้ึนมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจัก”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทาํเซลลไปสกัพักหน่ึง  รูสึกวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทาํในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจริง ๆ  พอไปอยูในครวักรู็สกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ที่พอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จุดสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงนี ้มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันนี้ถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกที่ 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เร่ิมจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ข้ึนบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมานั่งอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงที่ 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทาํงานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนน้ันสนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากที่สุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหน่ึง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาท่ีมาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตข้ึนมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากข้ึน ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกข้ันหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานท่ีเกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบรหิารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจริง ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึง ข้ันท่ีเงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพ่ิมขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ท่ีสดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เด๋ียวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 ครั้ง เหมือนอยูเปนเพ่ือนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนท่ี 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การท่ีผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตที่เคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพ่ือจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ท่ีกําลังจะออกมา 

เปนสิ่งที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค  ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรืออะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในสิ่งที่ผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทําชีส ท่ีอาจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งท่ีคิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดท่ีตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงท่ีจะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเรื่องชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาท่ีตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนดนี้จะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นบัจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลํานีผ้าพายหุนีสิ้น 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสําเร็จหรือไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นท่ี 2 รับหนาท่ีมาบริหารท่ีนี ่

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสท่ี Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกน้ีท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตัว Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณที่ใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมทั้งหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพต้ังแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซึ่งจะวัยรุ นขึ้นมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจกั”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญขึ้น จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทําเซลลไปสกัพกัหนึง่  รูสกึวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทําในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ท่ีพอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จดุสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงน้ี มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันน้ีถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกท่ี 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเรือ่งของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เริ่มจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ขึ้นบาง ไลต้ังแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมาน่ังอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงท่ี 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทํางานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนนัน้สนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากท่ีสุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหนึ่ง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาท่ีมาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตขึ้นมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากขึน้ ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกขั้นหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เร่ืองของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานที่เกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบริหารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจรงิ ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึงขั้นที่ เงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพ่ิมขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ทีส่ดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เดี๋ยวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 คร้ัง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนท่ี 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การที่ผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตท่ีเคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพื่อจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ที่กําลังจะออกมา 

เปนส่ิงที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันมี 

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในส่ิงท่ีผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทาํชสี ทีอ่าจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งที่คิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดที่ตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงทีจ่ะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเร่ืองชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาที่ตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนด น้ีจะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นับจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลาํน้ีผาพายหุน้ีสนิ 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสาํเรจ็หรอืไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นที่ 2 รับหนาที่มาบริหารที่ น่ี 

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสที่ Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกนี้ท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตวั Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณท่ีใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมท้ังหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพตั้งแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นข้ึนมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจัก”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทาํเซลลไปสกัพักหน่ึง  รูสึกวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทาํในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ที่พอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จุดสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงนี ้มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันนี้ถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกที่ 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เร่ิมจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ข้ึนบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมานั่งอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงที่ 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทาํงานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนน้ันสนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจ้ิง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากที่สุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหน่ึง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะท่ี Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาที่มาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตข้ึนมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากข้ึน ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกข้ันหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานท่ีเกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอกีแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบรหิารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจริง ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึง ข้ันท่ีเงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ท่ีสดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เด๋ียวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 ครั้ง เหมือนอยูเปนเพ่ือนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การท่ีผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตที่เคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพ่ือจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ท่ีกําลังจะออกมา 

เปนสิ่งที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค  ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันมี 

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรืออะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในสิ่งที่ผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทําชีส ท่ีอาจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งท่ีคิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดท่ีตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงท่ีจะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเรื่องชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาท่ีตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนดนี้จะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นบัจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลํานีผ้าพายหุนีสิ้น 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสําเร็จหรือไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นท่ี 2 รับหนาท่ีมาบริหารท่ีนี ่

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสท่ี Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกน้ีท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตัว Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณที่ใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมทั้งหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพต้ังแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซึ่งจะวัยรุ นขึ้นมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจกั”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญขึ้น จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทําเซลลไปสกัพกัหนึง่  รูสกึวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทําในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ท่ีพอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จดุสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงน้ี มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันน้ีถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกท่ี 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เริ่มจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ขึ้นบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมาน่ังอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงท่ี 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทํางานเชฟมา แตหลกัๆ เลยทีผ่มพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนนัน้สนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากท่ีสุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหนึ่ง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปล่ียนครับ สินคาที่มาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตขึ้นมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากขึน้ ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกขั้นหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เร่ืองของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานที่เกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบริหารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจรงิ ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึงขั้นที่ เงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพ่ิมขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ทีส่ดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เดี๋ยวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 คร้ัง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนท่ี 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การที่ผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตท่ีเคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพื่อจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ที่กําลังจะออกมา 

เปนส่ิงที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันมี 

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในส่ิงท่ีผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทาํชสี ทีอ่าจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งที่คิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดที่ตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงทีจ่ะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเร่ืองชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาที่ตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนด น้ีจะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นับจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลาํน้ีผาพายหุน้ีสนิ 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสาํเรจ็หรอืไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นที่ 2 รับหนาที่มาบริหารที่ น่ี 

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสที่ Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกนี้ท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตวั Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณท่ีใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมท้ังหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพตั้งแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นข้ึนมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจัก”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทาํเซลลไปสกัพักหน่ึง  รูสึกวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทาํในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ที่พอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จุดสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงนี ้มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันนี้ถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกที่ 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เร่ิมจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ข้ึนบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมานั่งอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงที่ 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทาํงานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนน้ันสนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจ้ิง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากที่สุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหน่ึง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาท่ีมาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตข้ึนมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากข้ึน ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกข้ันหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานท่ีเกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบรหิารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจริง ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึง ข้ันท่ีเงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ท่ีสดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เด๋ียวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 ครั้ง เหมือนอยูเปนเพ่ือนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การท่ีผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตที่เคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพ่ือจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ท่ีกําลังจะออกมา 

เปนสิ่งที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค  ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในสิ่งที่ผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทําชีส ท่ีอาจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งท่ีคิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดท่ีตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงท่ีจะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเรื่องชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาท่ีตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนดนี้จะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นบัจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลํานีผ้าพายหุนีสิ้น 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสําเร็จหรือไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นท่ี 2 รับหนาท่ีมาบริหารท่ีนี ่

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสท่ี Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกน้ีท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตัว Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณที่ใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมทั้งหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพต้ังแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซึ่งจะวัยรุ นขึ้นมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจกั”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญขึ้น จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทําเซลลไปสกัพกัหนึง่  รูสกึวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทําในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ท่ีพอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จดุสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงน้ี มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันน้ีถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกท่ี 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เริ่มจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ขึ้นบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมาน่ังอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงท่ี 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทํางานเชฟมา แตหลกัๆ เลยทีผ่มพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนนัน้สนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจิ้ง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากท่ีสุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหนึ่ง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปล่ียนครับ สินคาที่มาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตขึ้นมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากขึน้ ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกขั้นหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เร่ืองของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานที่เกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบริหารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจรงิ ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึงขั้นที่ เงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพ่ิมขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ทีส่ดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เดี๋ยวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 คร้ัง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนัน้ีเอาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเรื่องเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนท่ี 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การที่ผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตท่ีเคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพื่อจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ที่กําลังจะออกมา 

เปนส่ิงที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรอือะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหน่ึงของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปน 

ถ้าผม worry กับเรื่องเงินมากแล้วรู้สึกเครียด 
วันนั้นแหละผมจะทำงานได้ไม่ค่อยดี เพราะมัน 
pressure ตัวเอง เลยมองว่า ถ้าเราปล่อยวาง 
บางอย่างได้ ทำในส่ิงท่ีเราทำให้ดีท่ีสุด ชีวิตมีความสุข 
ผมคิดว่าธุรกิจมันจะดีตามอารมณ์ของเราด้วย 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในส่ิงท่ีผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทาํชสี ทีอ่าจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งที่คิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดที่ตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงทีจ่ะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเร่ืองชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาที่ตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนด น้ีจะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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“คุณเปนคนทานชีสไหม 

ครับ? “

ถาใช! ผมคิดวาคุณนา 

จะรู จักชีสแบรนด ‘Caroline’ ของ 

Bangkok Fine Foods ที่มี ‘คุณ เพชร 

บุญชูช วย’ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร นับจากวนัแรกถงึวนันี้ 

ทีเ่ขาพยายามพานาวาลาํน้ีผาพายหุน้ีสนิ 

120 ลานบาท แลวเขาทาํสาํเรจ็หรอืไม?

“บริษัท Bangkok Fine Foods คือผู 

ผลิตเนยแข็งในประเทศไทย ต้ังอยู ที่ 

มวกเหล็ก เขาใหญ เราดําเนินธุรกิจ 

จากรุนคุณพอมาประมาณ 20 ป ผม 

เปนรุ นที่ 2 รับหนาที่มาบริหารที่ น่ี 

ประมาณสัก 10 ปแลว 

“เริ่มตน เราเปนบริษัทรวมทุน 

ระหวางไทยกับเดนมารก Know How 

ในตอนแรก ๆ มาจากชาวเดนมารก แต 

ถายอนกลับไปกอนหนา จุดเริ่มตนของ 

คุณพอผมคือนมสดพาสเจอรไรซราย 

แรก ๆ ซึ่งตอนนั้น เขามาเร็วไป คนยัง 

ดื่มนม UHT อยู กิจการจึงตองปดตัวไป

“หลังปดตัว คุณพอมองวายังมีแหลง 

นมอยู ทําไมไมลองทําบริษัทเนยแข็งดู 

ซึ่งตอนนั้นเนยแข็งราคาคอนขางสูง 

จึงเริ่มทดลองผลิตเนยแข็งในประเทศ 

ไทย วอลลุมท่ีตั้งใจตอนแรก ๆ ไมได 

เยอะ มีพนักงานไมกี่คน แตดวยความ 

ที่ราคาสินคานําเขาคอนขางสูง และ 

ไลฟสไตลผู บริโภคเริ่มเปล่ียน ธุรกิจ 

จึงเริ่ม Pick Up ตัวเองไวขึ้นเรื่อย ๆ”

คุณภาพของชีส
“ราคาเปนเรื่องสําคัญ บวกกับ 

คุณภาพดวยนะครับ ชีสที่ Shelf Life 

สั้น เราเรียกวา Fresh Cheese อยาง 

เช น พวก Cold Cheese, Brie, 

Camembert, Mozzarella in Water 

หรือวา Fresh Mozzarella ที่ทําจาก 

นมควาย พวกนี้ท่ีทานในรานอาหาร 

อิตาเลียน Shelf Life จะไมถึงเดือน 

เมื่อเทียบกับ Cheddar จะเก็บไดนาน 

หรือ Parmesan ที่เก็บไดแบบเปนป ๆ 

“คุณภาพของชีส ดูจากวัตถุดิบ 

แหลงที่มา วาเปนนมประเภทอะไร เชื้อ 

แตละชนิดตางกันยังไง ระยะเวลาใน 

การบม สวนกรรมวธิ ีเรายังเปนหลกัการ 

ดั้งเดิม อยางเชน ถาเปนพาเมซาน 

ตองบมถงึ 3 ปนะครบัทีเ่ปนตวั Authen-

tic ของเขาจริง ๆ รวมถึงอุปกรณท่ีใช 

หลาย ๆ องคประกอบโดยรวมท้ังหมด 

มันทําใหชีสมีคาแรคเตอรแตกตางกัน 

ชีสสดของเรา เราผลิต สงตรงถึงลูกคา 

ไมมีการแชแข็ง คุณภาพตั้งแตตนจน 

ปลายทางคอนขางสูง เพราะผลิตแลว 

สงทนัท ีในขณะทีค่นอืน่ทีน่าํเขามา ตอง 

โฟรเซน แลวคอยสงใหลูกคาอีกทีหนึ่ง

“’Caroline’ เปนแบรนดดั้งเดิม 

ของเรา สวนอีกแบรนดที่ เรากําลัง 

launch ออกมาชื่อวา ‘The Cheese 

Maker’ ซ่ึงจะวัยรุ นข้ึนมานิดหนึ่ง 

สื่อสารกับกลุม Gen Y Gen X คน 

รุนใหมใหไดงายขึ้น”

The Cheese Maker
“เวลาผมไปสัมมนาหรือไปเรียน 

อะไรเพิ่มเติม ตองแนะนําตัว เขาถาม 

วาทาํอะไร เราตอบวาเปน The Cheese 

Maker ครับ เขาก็งง ๆ วา Cheese 

Maker คอือะไร? มนัมีในประเทศนีด้วย 

เหรอ? นึกวานําเขาอยางเดียว ผม 

กลายเปนคนทําชีสคนหนึ่ง ก็รู สึกวา 

“เออ.. เราควรจะสรางสตอรีใ่หคนรูจัก”

“ชวงแรกผมทําอยู ในครัวกอน  

คอืคลาย ๆ  กบัเชฟ พอดคุีณพอไมสบาย 

พอบอกวา ชวยเขามาดูแทนไดไหม 

เรามองวา การทําชีส มันคือการทํา 

อาหารอยางหนึ่ง เพียงแตหมออาจ 

จะใหญข้ึน จึงกลับเขามาทํางานกับ 

ครอบครัว

“ตอนเด็ก เวลาปดเทอม คุณพอ 

จะใหไปหางานทํา เราไปสมัครงาน เริ่ม 

จากเด็กเด็ดผัก ลางผัก ลางไก บุชเชอร  

ทํามาหมดเลยครับ อยูบานก็ชอบทํา 

อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ แลวช วงเมื่อ 

ประมาณสัก 15 ปท่ีแลว จะมีพวก 

cooking show บน Food Network 

เปนรายการสอนทําอาหารนู นนี่นั่น 

เราก็ติดตามมาตลอด ชอบในวิธีการทํา 

ขั้นตอน sourcing มุมมองของเขา 

แตจริง ๆ ผมเร่ิมตนงานแรก ๆ จาก 

เทเลเซลล อิมพอรต-เอ็กซพอรต ไป 

ขายคอรสสอนภาษาอังกฤษ ยืนตาม 

ปายรถเมลไปหาลูกคา ทํา question-

naire 

“ทาํเซลลไปสกัพักหน่ึง  รูสึกวามนั 

ยังไมใชเราสักเทาไหร ชวงนั้นดูรายการ 

อาหารบอย  เลยเปลีย่นไปทาํในครวั  ถอื 

วาเปนชวงคนหาตัวเอง พยายามดูวา 

ชอบอะไรจรงิ ๆ  พอไปอยูในครวัก็รูสกึวา 

มันสนุกดี pressure เยอะ ไดออก 

จากบานแตเชาไปอยูในครัว กลับบาน 

ดึก  สนุกไปอีกแบบ ไดเรียนรูเรื่องวินัย 

ที่พอครัวเขาตองมีกัน ชอบในไอเดีย 

อยากจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเชฟ 

ไดไปตางประเทศ ไดไปแลกเปล่ียน 

ประสบการณ”

เร่ิมก้าวจากติดลบ
“จุดสาํคัญสดุ ๆ  คอืคุณพอผมปวย 

ทําไมไหว ดวยความเครียด ดวยอะไร 

หลาย ๆ อยาง วันนั้นเราตองทําอะไร 

สักอยาง เพื่อใหธุรกิจมันอยูได ถาเรา 

ไมรีบแก คือเลือดมันไหล ติดลบอยู  

ประมา เกือบๆ 120 ลาน ใน change 

ตรงนี ้มนัเปนจดุเปลีย่นสาํคญัทัง้องคกร 

ที่ทุกคนตองยอมรับสภาพวา โอเค 

วันนี้ถาคุณพอใหผมมาทําแลว คุณพอ 

อาจจะตองหยุดเหมือนกัน คุณพอยอม 

ที่จะใหเราทดลองสิ่งที่คิดวาถูก 

“ผมปรับเปล่ียนใหม หมดเลย 

ทีมงานเริ่มเด็กลง ผูใหญนอยลง ยาก 

ครับ จริง ๆ ตองบอกวา ตั้งแตวันแรกที่ 

เขามาเลย โอเค เราอาจจะมปีระสบการณ 

ในการขาย หรือ Chef แตวาวันแรกที่ 

เขามา เรากไ็มไดเขาใจเร่ืองของไฟแนนซ  

ไมไดเข าใจเรื่องของ Accounting 

Marketing ของมัน ระบบการผลิต 

คือเราไมรูเลย 

“วันแรกท่ีผมเขามา ก็เร่ิมจาก 

การผลติกอน ดทูัง้ระบบ วามันเกิดอะไร 

ข้ึนบาง ไลตั้งแตนํ้านมลงทอมันวิ่งยังไง 

แลวมานั่งอานเพิ่มเติมวา สูตรการผลิต 

ชีสมีอะไรบาง พื้นฐานของมันมีอะไร 

ประวัติศาสตรมันมายังไง ทํายังไงที่ 

เราจะทําไดคลายหรือดีกวา  เริ่มเห็น 

ปญหาอะไรหลาย ๆ อยางจากมุมที่เรา 

เคยทาํงานเชฟมา แตหลกัๆ เลยท่ีผมพบ 

มันเปนเรื่องของไฟแนนซของบริษัท 

เราก็เริ่มลงลึกไปเรื่อย ๆ ตั้งแตงานขาย 

ผลิต การประมาณการขาย  เปนสเต็ป 

เหมือนการทําอาหารจานหนึ่งที่มันจะ 

ต องมีการสั่งซื้อ วางแผนลวงหนา 

ประมาณการวาจะกินกี่คน 

“ตอนน้ันสนิคามทีัง้หมด 200 SKU 

ซึ่งเยอะมาก ๆ  ผมก็บอกวา 200 กวาตัว 

Overhead การสั่งสินคา แพคเกจจ้ิง 

ตางกันหมดเลย  มานั่งไลดูวาสินคา 

อะไรขายดีบาง เจอประมาณ 60 SKU 

ท่ี Generate เงินมากที่สุด เลยขอ 

อนุญาตคุณพอ ‘ตัดนะครับ!!!’ เถียง 

กันอยูสักพักหน่ึง แตก็ตัดสินใจวาลด 

SKU ลง เพื่อ streamline ธุรกิจ

“เสร็จแลว ผมมาดูตอ วาตนทุน 

การแขงขันเปนยังไง ซึ่ง 10 ปที่แลว  

มีเรื่อง FTA เขามาเก่ียวของ ผมดูวา 

คุณพอเคยแขงขันไดมากกวานี้ ยอดมัน 

หายไปเกิดจากอะไร เลยเปลี่ยนกลยุทธ 

กันใหม คือ อะไรก็ตามที่มาทางเรือได  

สวนใหญมกัจะราคาตํา่ ในขณะที ่Fresh 

Product  มาทางอากาศ ตนทุนสูง เรา 

เลยเปลี่ยนครับ สินคาท่ีมาทางเรือได 

เราหยุดผลิตทั้งหมด หันไปนําเขาใน 

สวนทีเ่ปนวอลลุมใหญ ท่ีเราเรยีกวาเปน 

commercial market commercial 

commodity สวนที่ เป น special 

product มาทางอากาศ เราผลิตเอง 

ทัง้หมด ซึง่เปนจดุเปลีย่นสาํคญั ทีท่าํให 

ปจจุบันนี้เราสามารถโตข้ึนมาได และ 

สามารถบรหิารการเงนิไดมากข้ึน ผมเริม่ 

ทําหลาย ๆ อยาง ทีละเล็กทีละนอย  

ปรับมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันนี้ ตอง 

บอกวาเราไปอีกข้ันหนึ่งแลว ทําใหเรา 

สามารถมเีวลามานัง่ทาํเร่ืองของ Story-

telling เรื่องของ Specialize สินคา 

มากขึ้น

“สวนตัวชอบเรื่องคอมพิวเตอร 

ครับ วันที่เขามา  ระบบ Back Office 

เมื่อ 10 ปที่แลว ยังเปน Dos อยู เรา 

เริ่มทํา database ใหม เก็บขอมูล แลว 

ดึงขอมูล ใช Excel เขาไปชวย หา 

ทีมงานท่ีเกี่ยวของกับไฟแนนซโดยตรง 

เขามา ผมจะเลอืกพนกังานอีกแบบหนึง่ 

เขามาชวย bounce ideas วางระบบ 

ยังไงดี ทํายังไงใหเราไมตองใชเงินของ 

แบงค ทํายังไงใหเราอยูไดดวยตัวเอง 

ตองบรหิารอะไรบาง เรามทีมีจดัซือ้ใหม 

ทมีไฟแนนซ ทมีเซลล จรงิ ๆ  ทมีเซลลไม 

เยอะครับ ที่สําคัญคือ Accounting 

กบัไฟแนนซทีผ่มพบวาเปนหวัใจจริง ๆ ” 

รักษาคุณภาพ 
“วันนี้ ถึง ข้ันท่ีเงินในระบบมัน 

สะพัดแลว  พอมีใหเราลงทุนเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอยางออฟฟศ  เพิ่งจะมาทําเพิ่ม 

แตกอนออฟฟศเล็ก ๆ  นั่งเบียดเสียดกัน 

แบบไมมีที่เลย โตะทํางานไมเหมาะสม 

พอมีเงินเหลือ เรา invest ใหเต็มที่เลย 

ระบบลงใหอยางดี โตะทํางาน เกาอี้ 

ทาํงานทกุอยาง ผมมองวานีค่อืสิง่สาํคญั 

ท่ีสดุสาํหรบัพนกังาน เพราะเขาใชทุกวนั 

มันเปนอาวุธเขา โตะคอมพิวเตอร 

ทุกอยางควรจะมีคุณภาพสูง เหมาะสม 

ใหเขาทํางาน แลวเขาแฮปป แตกอน 

อาจจะมีโอทีเยอะ ทํางานจันทรถึงเสาร 

เด๋ียวนี้เราบอกวาไม ลดเหลือจันทร 

ถึงศุกร 5 โมงเย็นกลับบานกันไดแลว 

ใหมีเวลาสวนตัวมากขึ้น ใครใชวันหยุด 

ไมหมด ใชซะ! แลวเดือนหนึ่งปารตี้กัน 

2-3 ครั้ง เหมือนอยูเปนเพื่อนกัน เรา 

support เขา มีอะไรเราชวยกันทั้งทีม 

จุดมุงหมายเดียวกันคือเราตองการที่จะ 

กาวไปขางหนาดวยกัน

“ทุก ๆ ปผมจะมีชวงเวลาเศรา 

อยูประมาณ 2-3 เดือน คือชวงโลวซีซั่น 

นี่แหละ ตองหาวิธีรับมือชวงนั้นใหดี 

บางทีมันเหนื่อย จริง แตผมมีอีก 100 

คนที่ดูแล ทีนี้ถาเราไมชวยกัน ผมคิด 

วามันมันเปน Two Way Street มัน 

ตองชวยกันครับ ถามวาเหนื่อยไหม  

เหนื่อยครับ

“ผมไมไดมองวาเงินเปนปจจัย 

สําคัญแลว เมื่อ 10 ปที่แลวอยาก 

ใหมันรวยสิ ตองมีเงินเปนรอยเปนพัน 

แตวนันีเ้อาจรงิๆ ครบั ผมรูสกึวามนัไมได 

จําเปนขนาดนั้น ผมรูสึกวาถาเราไมเปน 

หนี้ ถาเราทํางานแลวเราไดกลับบาน 

ไปใชเวลากับครอบครัวได แลวทุกคน 

ไดใชเวลากับครอบครัว คุณภาพชีวิต 

ที่เรามีดีขึ้น  มันเปนกําลังใจที่ดีที่สุด ถา 

ผม worry กับเร่ืองเงินมากแลวรู สึก 

เครียด วันนั้นแหละผมจะทํางานได 

ไมคอยดี เพราะมัน pressure ตัวเอง 

เลยมองวา ถาเราปลอยวางบางอยางได 

ทาํในสิง่ทีเ่ราทาํใหดทีีสุ่ด ชวีติมคีวามสขุ 

ผมคิดวาธุรกิจมันจะดีตามอารมณของ 

เราดวย นี่อาจจะเปนมุมมองจากคนที่ 

ครอบครัวเคยเจ็บ ลมลุกคลุกคลาน 

มากอน

“การท่ีผมไดทําในครัวมา ทําให 

ผมมคีวามแขง็แกรงอกีแบบหนึง่ เพราะ 

เรารับ Pressure จากหลายคนมาก 

ชีวิตที่เคยผานมาเยอะ อยูปายรถเมล 

แจกใบปลิว เพื่อเรียกคนมาเรียน 

กับเราใหได เพื่อปดการขาย เพ่ือจะ 

ไดเงินเดือน  หรือเทเลเซลล  ที่โหดสุด 

โทรไปมแีตคนดา มนัเหนือ่ยนะ แลวพอ 

มาทําอยางน้ี เลยรูสึกวา เฮย แคนี้เอง 

เราทาํไดอะ แลวยงัมเีรือ่งการทาํอาหาร 

ใหเราสามารถออกสูตร ไดเลนอะไร 

หลาย ๆ อยาง ใหกับลูกคาหลาย ๆ 

รายใหเขามีสินคาใหม มันโอเค แฮปป 

ครับ

“สินคาใหม ๆ ท่ีกําลังจะออกมา 

เปนสิ่งที่ผมชอบและคิดวามันนาจะมี 

ในตลาดครับ อาจจะไมใช innovation 

อาจจะเป นแค  ทําให ประเทศมันมี 

คาแรกเตอร  เพิ่ มขึ้ น  ยกตัวอย  าง 

Starbucks  สินคาที่เราไป offer เขา 

มันทําใหตลาดดู vibrant คือมันม ี

สีสันขึ้น 

“เราไมใช Mass คือเคยอยาก 

จะเปน Mass นะ แตรู สึกวามันไมมี 

Emotion ไมมีวิญญาณ ผมรูสึกวาถา 

ผมทําอะไรเล็ก ๆ คุณภาพสูง ๆ ผม 

แฮปปมากกวา ผมชอบไปดูคนทําสาเก 

หรืออะไรอยางน้ี รูสึกวาเขาอดทนกบัมนั 

มากเลยนะ เขาใชเวลาชวงหนึ่งของป 

ที่เขาจะตองจากครอบครัวไป เพื่อจะ 

รักษาวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปน 

คราฟท เอกลักษณของมัน”

ความท้าทายของตลาด
“ตองบอกวาแบงเปน 2 อยาง 

ดีกวา ในสิ่งที่ผมกําลังพัฒนาสินคา    

ใหม ๆ อยู คิดวามันพิเศษมากขึ้น มัน 

เปนตลาดเล็กลงเรื่อยๆ นะครับ แต 

มีกลุมคนที่เขาสนใจ Crafty มากขึ้น 

แปลกมากขึ้น ใชวัตถุดิบที่อาจจะเปน 

ของไทย อยางเชนเช้ือที่เราไปขอจาก 

ธนาคารที่เกี่ยวกับเพาะเช้ือ หาอะไร 

แปลก ๆ  มาทําชีส ท่ีอาจจะเปนคาแรคเตอร 

ของบานเรา อันนี้ยกตัวอยางนะครับ 

ผมไปดูคนจีนที่ทําชีสในจีน เขาทําราน 

เล็ก ๆ ของเขา แตเขาทําชีสสไตล 

ฝรัง่เศสออกมาเตม็เลย คือเขา ดงัไปแลว 

ผม อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับ เท ๆ 

นิดหนึ่ง 

“แตอีกตลาดหนึ่งท่ีคิดวาตองจับ

ตามอง คือตลาดของออนไลน ถาเปน 

store ปกติ หรือเปน Modern Trade 

มันจะเริ่มถดถอยลงไป หายไปเรื่อย ๆ 

เหมือนกับแบงคที่เปนออนไลน ผม 

กําลังมองวา แลวในตลาดชีส มันมีชอง 

ใหโตไหม เพราะวาชีสมันตองมีทั้ง 

ความเย็น ความรวดเร็วในการสง จัด 

สงตองทํายังไง เปนตลาดท่ีตองเริ่มคิด 

แลวครับ วาจะไปตามมันทันไหม แลว 

เรามแีผน เรามกีลยทุธยงัไงท่ีจะ sustain 

หรือเขาไปอยู ในนั้นใหได หรือโตไป 

กับมันใหได 

“ทุกคนเริ่มเขามาเลนเรื่องของ 

Mobile App LINE Application 

Twitter Instagram พวกบริษัทใหญๆ 

เขามาเรื่องชอปปงออนไลน แลวทํา 

ยังไงสินคาท่ีตองแชเย็น จะสามารถ 

กระจายเขาไปได หรือในอนาคต เด็ก ๆ 

คนรุ นใหม จะเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

บริโภคไหม ดังนั้นช องทางการจัด 

จําหนายจึงเปนสิ่งท่ีนาจับตามอง ผม 

วาเร่ืองของออนไลนนะครับที่ตัวเอง 

ยังคิดไมออกวาจะทํายังไงดี”

และไมวาทิศทางการเติบโตของ 

ชีสไทยแบรนดนี้จะไปในทิศทางใด 

ไมวาจะออนไลน หรือออฟไลนที่ชวน 

ใหคุณไปรอตอคิวซื้อ ผมคิดวาหลังจาก 

อานบทความนี้จบ คุณตองรักชีสยี่หอนี้ 

เพิ่มมากขึ้นแน ๆ เพราะบทสัมภาษณ 

นี้ทําให เราเห็นว า คุณภาพชีสของ 

Bangkok Fine Foods มาจากคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีนั่นเอง
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เปิดแบคกราวน์เบาๆ 
เขาคือใคร

คุณไกรสร ฉัตรเลขวณิชย หรือ 
คุณเอฟ เปน 1 ใน 5 ลูกชายคนเกงแหง 
ตระกลูฉตัรเลขวณชิย เจาของธรุกจิผลติ 
บรรจุภัณฑพลาสติกเพ่ืออุตสาหกรรม 
ชื่อ บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด ตั้งอยูยาน 
บานบึง และเปนธุรกิจใหญอันดบัตนๆ 
ของวงการผลิตบรรจภุณัฑพลาสติกเพื่อ 
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารและเคมี 

คุณเอฟเปนลูกชายคนกลางที่ถูก
สงไปเรยีนท่ีสงิคโปรตัง้แต 7 ขวบ จนจบ 
ม.ตน เขาจึงสามารถพูดไดหลายภาษา 
ท้ังจนี และองักฤษ จงึรบเราคุณแมขอไป 
เรยีนตอทีอ่เมรกิา ที ่L.A. Community 
College USA. และจบปริญญาตรี 
Bachelor of Science Electronic ที่ 
Communication Technology USA. 
หลังเรียนจบไดหางานทําเปนชางซอม 

อปุกรณอิเลคทรอนกิสประเภทเคร่ืองมอื 
แพทยทีบ่รษิทัมหาชนแหงหนึง่ในอเมริกา 
เปนเวลา 3 ป กอนกลับบาน และเรียน 

ตอปริญญาโท (MBA
“ตอนเรียนที่สิงคโปรผมเปนเด็ก 

เกเร ไมตั้งใจเรียน แตผมรองขอให 
คุณแมสงเรียนที่อเมริกา และสัญญาวา 
จะเรียนใหจบ โดยคุณแมมีขอแมวา ถา 
เรียนไมสําเร็จไมตองกลับบาน คําพูด 
คุณแมทําใหผมพลิกตัวเองหันมาต้ังใจ 

เรียนจนจบ จริง ๆ ผมอยากอยูอเมริกา 
ตอ แตคิดวา ยังไงก็ตองกลับมาชวยงาน 
คุณแมจึงตัดสินใจกลับ”

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อนักบริหารที่เติบโต 
ต่างประเทศกลับมา
เรียนรู้สังคมบ้านเกิด

หลังจากใชชวิีตในตางแดนกวา 10 
ป ก็มีบางที่คุณเอฟจะไมคอยเขาใจ 
ความเปนไปของสังคมไทย ไมเขาใจ 

ปญหาระหวางคนขบัรถ กบัตํารวจ หรอื 
ปญหาคอรัปชัน่ กม็กีารตอตานมีหงุดหงดิ 
เปนระยะระหวางปรบัตัว ทาํความเขาใจ 
กับสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว ขณะ 
นัน้เขากต็องทาํงานใหครอบครัว เริม่ตน 
เรียนรูงานตั้งแตการดูแลโรงงาน ดูแล 
ชาง และการสั่งซื้อวัตถุดิบ จนทุกอยาง 
ลงตัวจึงไดทําหนาท่ีผูบริหารเต็มตัวใน
ตําแหนงผู จัดการทั่วไป ที่เขาเขาใจ 
ความเปนไปในสังคมไทยดีขึ้น

“สังคมของผมหลังจากกลับจาก 
อเมริกาก็คือ สังคมในโรงงาน เพื่อนที่ 
บานเกิดมีนอย สวนใหญเพื่อนผมคือ 
ซัพพลายเออร ดังนั้นเมื่อคุณธีรินทร 
ประธาน YEC ชลบุรีเจนแรกมาชวนผม 
ใหสมคัรเปนสมาชกิ YEC ผมจึงตัดสนิใจ 
ที่เขารวม เพราะเหตุผลแรกคือ อยากมี 

เพื่อน และเหตุผลถัดมาคือ ถาต้ังใจ 
จะชวยงานหอการคาแลว จะตองทํา 
อยางเต็มที่ แมวาแรกๆ ผมยังไมคอย 
เขาใจวา หอการคาตางจากสมาคมอืน่ๆ 
ยังไง”

หอการค้าไทยคือ 
ตัวขับเคลื่อน
สังคม – เศรษฐกิจ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ

เมื่อเข ามาช วยงานหอการค า 
จงัหวดัชลบรุ ีและ YEC หอการคาชลบรีุ 

ทําใหคุณเอฟพบความกระจางมากขึ้น 
วา หอการคาเปนองคกรที่ทําเพื่อสังคม 
และเศรษฐกิจระดับทองถิน่ จนถึงระดบั 
ประเทศ จากการที่ไดรับเลือกใหรับ 
ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
ชลบุรืสืบตอจากประธานคนแรก คือ 

คุณกอลฟ - ธีรินทร ธัญญวัฒนกุล 
ท่ีสรางช่ือเสียงไวมากมายในยุคเร่ิมตน 
YEC รวมกับสมาชิกจํานวน 70 คน 
และยังมีเงินทุนสําหรับการทํางานถึง 
400,000 บาท ทําใหการทํางานในยุค 
เจนทู ของคณุเอฟ ทาํงานไดแบบไหลลืน่ 

ไมติดขัด
นโยบายของประธานเจนททูีผ่านมา 

คุณเอฟจะใหความสําคัญกับการศึกษา 
ดวยเล็งเห็นชองวางระหวางการศึกษา 
และธุรกิจ ที่ควรจะเอื้อซึ่งกันและกันได 
จึ ง ร  วม มือ กับมหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในเมืองชลบุรี 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน 
ระหวางภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 
โดยทั้งสองฝายจัดใหมีประชุมเพื่อปรับ 
จนูกนัตอเนือ่งทกุเดอืน จนเปนทีม่าของ 
โปรเจ็กมากมาย โดยมีโปรเจ็กเดนคือ 
การสรางโจทยการพฒันาผลติภณัฑใหม 
7 ผลิตภัณฑ จาก 7 องคกรของสมาชิก 
YEC หอการคาจงัหวัดชลบุรี เพือ่ใหภาค 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนา จึงออกมาเปน 
ผลิตภัณฑ 7 นวัตกรรมซึ่งไดจัดงาน 
เปดตัวผลงานความรวมมือระหวาง 
มหาวทิยาลยับรูพา และ YEC หอการคา 
จังหวัดชลบุรี ไปแลวเมื่อเร็วๆนี้

“เรานําไอเดียความรูจากอาจารย 
มาผสานความสามารถทางการตลาด 
ทางการผลิต สร าง Innovation
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม 
กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา เพื่อใหเหมาะกับพื้นที่ EEC อีก 
ดวย”

นโยบายต่อเนื่อง
ในฐานะประธาน YEC 
เจนทู 

เนื่องจากคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลข- 
วณิชย ผมผานการใชชวีติในตางประเทศ 
มานาน จึงมีความสามารถโดดเดนเรื่อง 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ดังนั้น 
นอกจากการทํางานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดชลบุรี 
แลว ยังชวยเหลืองานหอการคาไทยใน 
ฐานะลาม และกรรมการคณะทํางาน 
ความสัมพันธไทย - จีน ของหอการคา 
ไทยอีกดวย

ดานนโยบาย จากประธาน YEC 
ทานเดมิทีด่อียูแลว คณุเอฟจงึขอดําเนนิ 

งานตอเนื่อง 5 ดานเดน ไดแก การ 
ทองเที่ยว ชุมชน การศึกษา นวัตกรรม 
และผลติภณัฑชมุชน โดยไดตอยอดเรือ่ง 
การศึกษาใหมีความชัดเจนมากข้ึนกับ 
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
บูรพา และอีกกิจกรรมใหมที่ริเริ่มคือ 
กจิกรรม Coffee Talk การแนะนาํธรุกจิ 
ระหวางสมาชิก YEC ทําใหเกิดการ 
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางกัน นอกจาก 

นี้ก็มีกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก

วิสัยทัศน์สำหรับ YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่ยึดถือในการทำงาน 
คือ “ผู้ใหญ่คิด เด็กทำ 
เด็กเสนอ ผู้ใหญ่ 
สนับสนุน”

ถึงแมคณุเอฟ จะหมดวาระ ประธาน 
YEC ก็ตาม แตผู ใหญในหอการคา 
ใหโอกาสแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ประชารฐัรักสามคัคีชลบรุ ีวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม จํากัด ซึ่งคุณเอฟสารภาพวา 
จากการรับตําแหนงนี้ทําใหเขาใจธุรกิจ 
ชุมชนมากข้ึน ซ่ึงกอนหนายังไมเขาใจ 
มากนกั แตตอนนีมุ้งหนาชวยชมุชนสราง 
รายได สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เรามาติดตามใหกําลังใจใหคุณเอฟ 
ไกรสร กาวไปถึงเปาหมายท้ังหนาที่ 
การงาน ธุรกิจ และงานจิตอาสาตามท่ี 
วางไว ติดตามชม และเชียรกันตอไป 
นะคะ
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ไกรสร ฉัตรเลขวณิชย์
ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี – ดาวเด่นเจนทู
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เปิดแบคกราวน์เบาๆ 
เขาคือใคร

คุณไกรสร ฉัตรเลขวณิชย หรือ 
คุณเอฟ เปน 1 ใน 5 ลูกชายคนเกงแหง 
ตระกูลฉตัรเลขวณชิย เจาของธรุกจิผลติ 
บรรจุภัณฑพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม 
ชื่อ บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด ตั้งอยูยาน 
บานบึง และเปนธุรกิจใหญอันดับตนๆ 
ของวงการผลติบรรจภุณัฑพลาสติกเพ่ือ 
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารและเคมี 

คุณเอฟเปนลูกชายคนกลางที่ถูก
สงไปเรียนทีสิ่งคโปรตัง้แต 7 ขวบ จนจบ 
ม.ตน เขาจึงสามารถพูดไดหลายภาษา 
ทัง้จนี และองักฤษ จึงรบเราคุณแมขอไป 
เรยีนตอทีอ่เมรกิา ที ่L.A. Community 
College USA. และจบปริญญาตรี 
Bachelor of Science Electronic ที่ 
Communication Technology USA. 
หลังเรียนจบไดหางานทําเปนชางซอม 

อปุกรณอิเลคทรอนกิสประเภทเครือ่งมอื 
แพทยท่ีบรษิทัมหาชนแหงหนึง่ในอเมรกิา 
เปนเวลา 3 ป กอนกลับบาน และเรียน 

ตอปริญญาโท (MBA
“ตอนเรียนท่ีสิงคโปรผมเปนเด็ก 

เกเร ไมตั้งใจเรียน แตผมรองขอให 
คุณแมสงเรียนท่ีอเมริกา และสัญญาวา 
จะเรียนใหจบ โดยคุณแมมีขอแมวา ถา 
เรียนไมสําเร็จไมตองกลับบาน คําพูด 
คุณแมทําใหผมพลิกตัวเองหันมาตั้งใจ 

เรียนจนจบ จริง ๆ ผมอยากอยูอเมริกา 
ตอ แตคิดวา ยังไงก็ตองกลับมาชวยงาน 
คุณแมจึงตัดสินใจกลับ”

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อนักบริหารที่เติบโต 
ต่างประเทศกลับมา
เรียนรู้สังคมบ้านเกิด

หลังจากใชชวิีตในตางแดนกวา 10 
ป ก็มีบางที่คุณเอฟจะไมคอยเขาใจ 
ความเปนไปของสังคมไทย ไมเขาใจ 

ปญหาระหวางคนขบัรถ กบัตํารวจ หรอื 
ปญหาคอรปัชัน่ กม็กีารตอตานมีหงุดหงดิ 
เปนระยะระหวางปรบัตวั ทาํความเขาใจ 
กับสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว ขณะ 
นัน้เขากต็องทาํงานใหครอบครัว เริม่ตน 
เรียนรูงานตั้งแตการดูแลโรงงาน ดูแล 
ชาง และการสั่งซื้อวัตถุดิบ จนทุกอยาง 
ลงตัวจึงไดทําหนาท่ีผูบริหารเต็มตัวใน
ตําแหนงผู จัดการทั่วไป ท่ีเขาเขาใจ 
ความเปนไปในสังคมไทยดีขึ้น

“สังคมของผมหลังจากกลับจาก 
อเมริกาก็คือ สังคมในโรงงาน เพื่อนที่ 
บานเกิดมีนอย สวนใหญเพื่อนผมคือ 
ซัพพลายเออร ดังนั้นเมื่อคุณธีรินทร 
ประธาน YEC ชลบุรีเจนแรกมาชวนผม 
ใหสมคัรเปนสมาชกิ YEC ผมจงึตดัสนิใจ 
ที่เขารวม เพราะเหตุผลแรกคือ อยากมี 

เพื่อน และเหตุผลถัดมาคือ ถาต้ังใจ 
จะชวยงานหอการคาแลว จะตองทํา 
อยางเต็มที่ แมวาแรกๆ ผมยังไมคอย 
เขาใจวา หอการคาตางจากสมาคมอืน่ๆ 
ยังไง”

หอการค้าไทยคือ 
ตัวขับเคลื่อน
สังคม – เศรษฐกิจ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ

เมื่อเข ามาช วยงานหอการค า 
จงัหวดัชลบรุ ีและ YEC หอการคาชลบรีุ 

ทําใหคุณเอฟพบความกระจางมากขึ้น 
วา หอการคาเปนองคกรที่ทําเพื่อสังคม 
และเศรษฐกิจระดับทองถิน่ จนถึงระดบั 
ประเทศ จากการที่ไดรับเลือกใหรับ 
ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจังหวดั 
ชลบุรืสืบตอจากประธานคนแรก คือ 

คุณกอลฟ - ธีรินทร ธัญญวัฒนกุล 
ที่สรางชื่อเสียงไวมากมายในยุคเริ่มตน 
YEC รวมกับสมาชิกจํานวน 70 คน 
และยังมีเงินทุนสําหรับการทํางานถึง 
400,000 บาท ทําใหการทํางานในยุค 
เจนทู ของคณุเอฟ ทาํงานไดแบบไหลลืน่ 

ไมติดขัด
นโยบายของประธานเจนททูีผ่านมา 

คุณเอฟจะใหความสําคัญกับการศึกษา 
ดวยเล็งเห็นชองวางระหวางการศึกษา 
และธุรกิจ ที่ควรจะเอื้อซึ่งกันและกันได 
จึ งร  วม มือ กับมหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในเมืองชลบุรี 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน 
ระหวางภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 
โดยท้ังสองฝายจัดใหมีประชุมเพื่อปรับ 
จนูกนัตอเนือ่งทกุเดอืน จนเปนทีม่าของ 
โปรเจ็กมากมาย โดยมีโปรเจ็กเดนคือ 
การสรางโจทยการพฒันาผลติภณัฑใหม 
7 ผลิตภัณฑ จาก 7 องคกรของสมาชิก 
YEC หอการคาจงัหวดัชลบรีุ เพือ่ใหภาค 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนา จึงออกมาเปน 
ผลิตภัณฑ 7 นวัตกรรมซ่ึงไดจัดงาน 
เปดตัวผลงานความรวมมือระหวาง 
มหาวทิยาลยับูรพา และ YEC หอการคา 
จังหวัดชลบุรี ไปแลวเมื่อเร็วๆนี้

“เรานําไอเดียความรูจากอาจารย 
มาผสานความสามารถทางการตลาด 
ทางการผลิต สร าง Innovation
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม 
กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา เพื่อใหเหมาะกับพื้นที่ EEC อีก 
ดวย”

นโยบายต่อเนื่อง
ในฐานะประธาน YEC 
เจนทู 

เนื่องจากคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลข- 
วณชิย ผมผานการใชชวีติในตางประเทศ 
มานาน จึงมีความสามารถโดดเดนเรื่อง 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ดังนั้น 
นอกจากการทํางานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดชลบุรี 
แลว ยังชวยเหลืองานหอการคาไทยใน 
ฐานะลาม และกรรมการคณะทํางาน 
ความสัมพันธไทย - จีน ของหอการคา 
ไทยอีกดวย

ดานนโยบาย จากประธาน YEC 
ทานเดมิท่ีดอียูแลว คณุเอฟจงึขอดาํเนนิ 

งานตอเนื่อง 5 ดานเดน ไดแก การ 
ทองเที่ยว ชุมชน การศึกษา นวัตกรรม 
และผลติภณัฑชมุชน โดยไดตอยอดเรือ่ง 
การศึกษาใหมีความชัดเจนมากขึ้นกับ 
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
บูรพา และอีกกิจกรรมใหมที่ริเริ่มคือ 
กจิกรรม Coffee Talk การแนะนาํธรุกจิ 
ระหวางสมาชิก YEC ทําใหเกิดการ 
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางกัน นอกจาก 

นี้ก็มีกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก

วิสัยทัศน์สำหรับ YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่ยึดถือในการทำงาน 
คือ “ผู้ใหญ่คิด เด็กทำ 
เด็กเสนอ ผู้ใหญ่ 
สนับสนุน”

ถงึแมคณุเอฟ จะหมดวาระ ประธาน 
YEC ก็ตาม แตผู ใหญในหอการคา 
ใหโอกาสแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ประชารฐัรักสามคัคีชลบรุ ีวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม จํากัด ซึ่งคุณเอฟสารภาพวา 
จากการรับตําแหนงนี้ทําใหเขาใจธุรกิจ 
ชุมชนมากขึ้น ซึ่งกอนหนายังไมเขาใจ 
มากนัก แตตอนนีมุ้งหนาชวยชมุชนสราง 
รายได สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เรามาติดตามใหกําลังใจใหคุณเอฟ 
ไกรสร กาวไปถึงเปาหมายทั้งหนาที่ 
การงาน ธุรกิจ และงานจิตอาสาตามท่ี 
วางไว ติดตามชม และเชียรกันตอไป 
นะคะ

เมื่อเข้ามาช่วยงานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ 
YEC หอการค้าชลบุรี ทำให้คุณเอฟพบความ 
กระจ่างมากขึ้นว่า หอการค้าเป็นองค์กรที่ทำเพื่อ 
สังคม และเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ 
ประเทศ 
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เปิดแบคกราวน์เบาๆ 
เขาคือใคร

คุณไกรสร ฉัตรเลขวณิชย หรือ 
คุณเอฟ เปน 1 ใน 5 ลูกชายคนเกงแหง 
ตระกลูฉตัรเลขวณชิย เจาของธรุกจิผลติ 
บรรจุภัณฑพลาสติกเพ่ืออุตสาหกรรม 
ชื่อ บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด ตั้งอยูยาน 
บานบึง และเปนธุรกิจใหญอันดบัตนๆ 
ของวงการผลิตบรรจภุณัฑพลาสติกเพื่อ 
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารและเคมี 

คุณเอฟเปนลูกชายคนกลางที่ถูก
สงไปเรยีนท่ีสงิคโปรตัง้แต 7 ขวบ จนจบ 
ม.ตน เขาจึงสามารถพูดไดหลายภาษา 
ท้ังจนี และองักฤษ จงึรบเราคุณแมขอไป 
เรยีนตอทีอ่เมรกิา ที ่L.A. Community 
College USA. และจบปริญญาตรี 
Bachelor of Science Electronic ที่ 
Communication Technology USA. 
หลังเรียนจบไดหางานทําเปนชางซอม 

อปุกรณอิเลคทรอนกิสประเภทเคร่ืองมอื 
แพทยทีบ่รษิทัมหาชนแหงหนึง่ในอเมริกา 
เปนเวลา 3 ป กอนกลับบาน และเรียน 

ตอปริญญาโท (MBA
“ตอนเรียนที่สิงคโปรผมเปนเด็ก 

เกเร ไมตั้งใจเรียน แตผมรองขอให 
คุณแมสงเรียนที่อเมริกา และสัญญาวา 
จะเรียนใหจบ โดยคุณแมมีขอแมวา ถา 
เรียนไมสําเร็จไมตองกลับบาน คําพูด 
คุณแมทําใหผมพลิกตัวเองหันมาต้ังใจ 

เรียนจนจบ จริง ๆ ผมอยากอยูอเมริกา 
ตอ แตคิดวา ยังไงก็ตองกลับมาชวยงาน 
คุณแมจึงตัดสินใจกลับ”

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อนักบริหารที่เติบโต 
ต่างประเทศกลับมา
เรียนรู้สังคมบ้านเกิด

หลังจากใชชวิีตในตางแดนกวา 10 
ป ก็มีบางที่คุณเอฟจะไมคอยเขาใจ 
ความเปนไปของสังคมไทย ไมเขาใจ 

ปญหาระหวางคนขบัรถ กบัตํารวจ หรอื 
ปญหาคอรัปชัน่ กม็กีารตอตานมีหงุดหงดิ 
เปนระยะระหวางปรบัตัว ทาํความเขาใจ 
กับสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว ขณะ 
นัน้เขากต็องทาํงานใหครอบครัว เริม่ตน 
เรียนรูงานตั้งแตการดูแลโรงงาน ดูแล 
ชาง และการสั่งซื้อวัตถุดิบ จนทุกอยาง 
ลงตัวจึงไดทําหนาท่ีผูบริหารเต็มตัวใน
ตําแหนงผู จัดการทั่วไป ที่เขาเขาใจ 
ความเปนไปในสังคมไทยดีขึ้น

“สังคมของผมหลังจากกลับจาก 
อเมริกาก็คือ สังคมในโรงงาน เพื่อนที่ 
บานเกิดมีนอย สวนใหญเพื่อนผมคือ 
ซัพพลายเออร ดังนั้นเมื่อคุณธีรินทร 
ประธาน YEC ชลบุรีเจนแรกมาชวนผม 
ใหสมคัรเปนสมาชกิ YEC ผมจงึตัดสนิใจ 
ที่เขารวม เพราะเหตุผลแรกคือ อยากมี 

เพื่อน และเหตุผลถัดมาคือ ถาต้ังใจ 
จะชวยงานหอการคาแลว จะตองทํา 
อยางเต็มที่ แมวาแรกๆ ผมยังไมคอย 
เขาใจวา หอการคาตางจากสมาคมอืน่ๆ 
ยังไง”

หอการค้าไทยคือ 
ตัวขับเคลื่อน
สังคม – เศรษฐกิจ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ

เมื่อเข ามาช วยงานหอการค า 
จงัหวดัชลบรุ ีและ YEC หอการคาชลบรีุ 

ทําใหคุณเอฟพบความกระจางมากขึ้น 
วา หอการคาเปนองคกรที่ทําเพื่อสังคม 
และเศรษฐกิจระดับทองถิน่ จนถึงระดบั 
ประเทศ จากการที่ไดรับเลือกใหรับ 
ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
ชลบุรืสืบตอจากประธานคนแรก คือ 

คุณกอลฟ - ธีรินทร ธัญญวัฒนกุล 
ท่ีสรางชื่อเสียงไวมากมายในยุคเร่ิมตน 
YEC รวมกับสมาชิกจํานวน 70 คน 
และยังมีเงินทุนสําหรับการทํางานถึง 
400,000 บาท ทําใหการทํางานในยุค 
เจนทู ของคณุเอฟ ทาํงานไดแบบไหลลืน่ 

ไมติดขัด
นโยบายของประธานเจนททูีผ่านมา 

คุณเอฟจะใหความสําคัญกับการศึกษา 
ดวยเล็งเห็นชองวางระหวางการศึกษา 
และธุรกิจ ที่ควรจะเอื้อซึ่งกันและกันได 
จึ ง ร  วม มือ กับมหาวิทยาลัย บูรพา 
มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในเมืองชลบุรี 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน 
ระหวางภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 
โดยทั้งสองฝายจัดใหมีประชุมเพื่อปรับ 
จนูกนัตอเนือ่งทกุเดอืน จนเปนทีม่าของ 
โปรเจ็กมากมาย โดยมีโปรเจ็กเดนคือ 
การสรางโจทยการพฒันาผลติภณัฑใหม 
7 ผลิตภัณฑ จาก 7 องคกรของสมาชิก 
YEC หอการคาจงัหวัดชลบุรี เพือ่ใหภาค 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนา จึงออกมาเปน 
ผลิตภัณฑ 7 นวัตกรรมซึ่งไดจัดงาน 
เปดตัวผลงานความรวมมือระหวาง 
มหาวทิยาลยับรูพา และ YEC หอการคา 
จังหวัดชลบุรี ไปแลวเมื่อเร็วๆนี้

“เรานําไอเดียความรูจากอาจารย 
มาผสานความสามารถทางการตลาด 
ทางการผลิต สร าง Innovation
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม 
กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา เพื่อใหเหมาะกับพื้นที่ EEC อีก 
ดวย”

นโยบายต่อเนื่อง
ในฐานะประธาน YEC 
เจนทู 

เนื่องจากคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลข- 
วณิชย ผมผานการใชชวีติในตางประเทศ 
มานาน จึงมีความสามารถโดดเดนเรื่อง 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ดังนั้น 
นอกจากการทํางานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดชลบุรี 
แลว ยังชวยเหลืองานหอการคาไทยใน 
ฐานะลาม และกรรมการคณะทํางาน 
ความสัมพันธไทย - จีน ของหอการคา 
ไทยอีกดวย

ดานนโยบาย จากประธาน YEC 
ทานเดมิทีด่อียูแลว คณุเอฟจงึขอดําเนนิ 

งานตอเนื่อง 5 ดานเดน ไดแก การ 
ทองเที่ยว ชุมชน การศึกษา นวัตกรรม 
และผลติภณัฑชมุชน โดยไดตอยอดเรือ่ง 
การศึกษาใหมีความชัดเจนมากข้ึนกับ 
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
บูรพา และอีกกิจกรรมใหมที่ริเริ่มคือ 
กจิกรรม Coffee Talk การแนะนาํธรุกจิ 
ระหวางสมาชิก YEC ทําใหเกิดการ 
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางกัน นอกจาก 

นี้ก็มีกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก

วิสัยทัศน์สำหรับ YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่ยึดถือในการทำงาน 
คือ “ผู้ใหญ่คิด เด็กทำ 
เด็กเสนอ ผู้ใหญ่ 
สนับสนุน”

ถึงแมคณุเอฟ จะหมดวาระ ประธาน 
YEC ก็ตาม แตผู ใหญในหอการคา 
ใหโอกาสแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ประชารฐัรักสามคัคีชลบรุ ีวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม จํากัด ซึ่งคุณเอฟสารภาพวา 
จากการรับตําแหนงนี้ทําใหเขาใจธุรกิจ 
ชุมชนมากข้ึน ซ่ึงกอนหนายังไมเขาใจ 
มากนกั แตตอนนีมุ้งหนาชวยชมุชนสราง 
รายได สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เรามาติดตามใหกําลังใจใหคุณเอฟ 
ไกรสร กาวไปถึงเปาหมายท้ังหนาที่ 
การงาน ธุรกิจ และงานจิตอาสาตามท่ี 
วางไว ติดตามชม และเชียรกันตอไป 
นะคะ

ผมผ่านการใช้ชีวิตในต่างประเทศมานาน จึงมี 
ความสามารถโดดเด่นเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษา 
จีน ดังนั้นนอกจากการทำงานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชลบุรีแล้ว ยัง 
ช่วยเหลืองานหอการค้าไทยในฐานะล่าม และ 
กรรมการคณะทำงานความสัมพันธ์ไทย - จีน 
ของหอการค้าไทย
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คุณไกรสร ฉัตรเลขวณิชย หรือ 
คุณเอฟ เปน 1 ใน 5 ลูกชายคนเกงแหง 
ตระกูลฉตัรเลขวณชิย เจาของธรุกจิผลติ 
บรรจุภัณฑพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม 
ชื่อ บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด ตั้งอยูยาน 
บานบึง และเปนธุรกิจใหญอันดับตนๆ 
ของวงการผลติบรรจภุณัฑพลาสติกเพ่ือ 
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารและเคมี 

คุณเอฟเปนลูกชายคนกลางที่ถูก
สงไปเรียนทีสิ่งคโปรตัง้แต 7 ขวบ จนจบ 
ม.ตน เขาจึงสามารถพูดไดหลายภาษา 
ทัง้จนี และองักฤษ จึงรบเราคุณแมขอไป 
เรยีนตอทีอ่เมรกิา ที ่L.A. Community 
College USA. และจบปริญญาตรี 
Bachelor of Science Electronic ที่ 
Communication Technology USA. 
หลังเรียนจบไดหางานทําเปนชางซอม 

อปุกรณอิเลคทรอนกิสประเภทเครือ่งมอื 
แพทยท่ีบรษิทัมหาชนแหงหนึง่ในอเมรกิา 
เปนเวลา 3 ป กอนกลับบาน และเรียน 

ตอปริญญาโท (MBA
“ตอนเรียนท่ีสิงคโปรผมเปนเด็ก 

เกเร ไมตั้งใจเรียน แตผมรองขอให 
คุณแมสงเรียนท่ีอเมริกา และสัญญาวา 
จะเรียนใหจบ โดยคุณแมมีขอแมวา ถา 
เรียนไมสําเร็จไมตองกลับบาน คําพูด 
คุณแมทําใหผมพลิกตัวเองหันมาตั้งใจ 

เรียนจนจบ จริง ๆ ผมอยากอยูอเมริกา 
ตอ แตคิดวา ยังไงก็ตองกลับมาชวยงาน 
คุณแมจึงตัดสินใจกลับ”

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อนักบริหารที่เติบโต 
ต่างประเทศกลับมา
เรียนรู้สังคมบ้านเกิด

หลังจากใชชวิีตในตางแดนกวา 10 
ป ก็มีบางที่คุณเอฟจะไมคอยเขาใจ 
ความเปนไปของสังคมไทย ไมเขาใจ 

ปญหาระหวางคนขบัรถ กบัตํารวจ หรอื 
ปญหาคอรปัชัน่ กม็กีารตอตานมีหงุดหงดิ 
เปนระยะระหวางปรบัตวั ทาํความเขาใจ 
กับสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว ขณะ 
นัน้เขากต็องทาํงานใหครอบครัว เริม่ตน 
เรียนรูงานตั้งแตการดูแลโรงงาน ดูแล 
ชาง และการสั่งซื้อวัตถุดิบ จนทุกอยาง 
ลงตัวจึงไดทําหนาท่ีผูบริหารเต็มตัวใน
ตําแหนงผู จัดการทั่วไป ท่ีเขาเขาใจ 
ความเปนไปในสังคมไทยดีขึ้น

“สังคมของผมหลังจากกลับจาก 
อเมริกาก็คือ สังคมในโรงงาน เพื่อนที่ 
บานเกิดมีนอย สวนใหญเพื่อนผมคือ 
ซัพพลายเออร ดังนั้นเมื่อคุณธีรินทร 
ประธาน YEC ชลบุรีเจนแรกมาชวนผม 
ใหสมคัรเปนสมาชกิ YEC ผมจงึตดัสนิใจ 
ที่เขารวม เพราะเหตุผลแรกคือ อยากมี 

เพื่อน และเหตุผลถัดมาคือ ถาต้ังใจ 
จะชวยงานหอการคาแลว จะตองทํา 
อยางเต็มที่ แมวาแรกๆ ผมยังไมคอย 
เขาใจวา หอการคาตางจากสมาคมอืน่ๆ 
ยังไง”

หอการค้าไทยคือ 
ตัวขับเคลื่อน
สังคม – เศรษฐกิจ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ

เมื่อเข ามาช วยงานหอการค า 
จงัหวดัชลบรุ ีและ YEC หอการคาชลบรีุ 

ทําใหคุณเอฟพบความกระจางมากขึ้น 
วา หอการคาเปนองคกรที่ทําเพื่อสังคม 
และเศรษฐกิจระดับทองถิน่ จนถึงระดบั 
ประเทศ จากการที่ไดรับเลือกใหรับ 
ตําแหนงประธาน YEC หอการคาจังหวดั 
ชลบุรืสืบตอจากประธานคนแรก คือ 

คุณกอลฟ - ธีรินทร ธัญญวัฒนกุล 
ที่สรางชื่อเสียงไวมากมายในยุคเริ่มตน 
YEC รวมกับสมาชิกจํานวน 70 คน 
และยังมีเงินทุนสําหรับการทํางานถึง 
400,000 บาท ทําใหการทํางานในยุค 
เจนทู ของคณุเอฟ ทาํงานไดแบบไหลลืน่ 

ไมติดขัด
นโยบายของประธานเจนททูีผ่านมา 

คุณเอฟจะใหความสําคัญกับการศึกษา 
ดวยเล็งเห็นชองวางระหวางการศึกษา 
และธุรกิจ ที่ควรจะเอื้อซึ่งกันและกันได 
จึ งร  วม มือ กับมหาวิทยาลัย บูรพา 
มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในเมืองชลบุรี 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน 
ระหวางภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 
โดยท้ังสองฝายจัดใหมีประชุมเพื่อปรับ 
จนูกนัตอเนือ่งทกุเดอืน จนเปนทีม่าของ 
โปรเจ็กมากมาย โดยมีโปรเจ็กเดนคือ 
การสรางโจทยการพฒันาผลติภณัฑใหม 
7 ผลิตภัณฑ จาก 7 องคกรของสมาชิก 
YEC หอการคาจงัหวดัชลบรีุ เพือ่ใหภาค 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนา จึงออกมาเปน 
ผลิตภัณฑ 7 นวัตกรรมซ่ึงไดจัดงาน 
เปดตัวผลงานความรวมมือระหวาง 
มหาวทิยาลยับูรพา และ YEC หอการคา 
จังหวัดชลบุรี ไปแลวเมื่อเร็วๆนี้

“เรานําไอเดียความรูจากอาจารย 
มาผสานความสามารถทางการตลาด 
ทางการผลิต สร าง Innovation
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม 
กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา เพื่อใหเหมาะกับพื้นที่ EEC อีก 
ดวย”

นโยบายต่อเนื่อง
ในฐานะประธาน YEC 
เจนทู 

เนื่องจากคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลข- 
วณชิย ผมผานการใชชวีติในตางประเทศ 
มานาน จึงมีความสามารถโดดเดนเรื่อง 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ดังนั้น 
นอกจากการทํางานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดชลบุรี 
แลว ยังชวยเหลืองานหอการคาไทยใน 
ฐานะลาม และกรรมการคณะทํางาน 
ความสัมพันธไทย - จีน ของหอการคา 
ไทยอีกดวย

ดานนโยบาย จากประธาน YEC 
ทานเดมิท่ีดอียูแลว คณุเอฟจงึขอดาํเนนิ 

งานตอเนื่อง 5 ดานเดน ไดแก การ 
ทองเที่ยว ชุมชน การศึกษา นวัตกรรม 
และผลติภณัฑชมุชน โดยไดตอยอดเรือ่ง 
การศึกษาใหมีความชัดเจนมากขึ้นกับ 
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
บูรพา และอีกกิจกรรมใหมที่ริเริ่มคือ 
กจิกรรม Coffee Talk การแนะนาํธรุกจิ 
ระหวางสมาชิก YEC ทําใหเกิดการ 
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางกัน นอกจาก 

นี้ก็มีกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก

วิสัยทัศน์สำหรับ YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่ยึดถือในการทำงาน 
คือ “ผู้ใหญ่คิด เด็กทำ 
เด็กเสนอ ผู้ใหญ่ 
สนับสนุน”

ถงึแมคณุเอฟ จะหมดวาระ ประธาน 
YEC ก็ตาม แตผู ใหญในหอการคา 
ใหโอกาสแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ประชารฐัรักสามคัคีชลบรุ ีวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม จํากัด ซึ่งคุณเอฟสารภาพวา 
จากการรับตําแหนงนี้ทําใหเขาใจธุรกิจ 
ชุมชนมากขึ้น ซึ่งกอนหนายังไมเขาใจ 
มากนัก แตตอนนีมุ้งหนาชวยชมุชนสราง 
รายได สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เรามาติดตามใหกําลังใจใหคุณเอฟ 
ไกรสร กาวไปถึงเปาหมายทั้งหนาที่ 
การงาน ธุรกิจ และงานจิตอาสาตามท่ี 
วางไว ติดตามชม และเชียรกันตอไป 
นะคะ
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คุณไกรสร ฉัตรเลขวณิชย หรือ 
คุณเอฟ เปน 1 ใน 5 ลูกชายคนเกงแหง 
ตระกลูฉตัรเลขวณชิย เจาของธรุกจิผลติ 
บรรจุภัณฑพลาสติกเพ่ืออุตสาหกรรม 
ชื่อ บริษัท แสงรุง กรุป จํากัด ตั้งอยูยาน 
บานบึง และเปนธุรกิจใหญอันดบัตนๆ 
ของวงการผลิตบรรจภุณัฑพลาสติกเพื่อ 
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารและเคมี 

คุณเอฟเปนลูกชายคนกลางที่ถูก
สงไปเรยีนท่ีสงิคโปรตัง้แต 7 ขวบ จนจบ 
ม.ตน เขาจึงสามารถพูดไดหลายภาษา 
ท้ังจนี และองักฤษ จงึรบเราคุณแมขอไป 
เรยีนตอทีอ่เมรกิา ที ่L.A. Community 
College USA. และจบปริญญาตรี 
Bachelor of Science Electronic ที่ 
Communication Technology USA. 
หลังเรียนจบไดหางานทําเปนชางซอม 

อปุกรณอิเลคทรอนกิสประเภทเคร่ืองมอื 
แพทยทีบ่รษิทัมหาชนแหงหนึง่ในอเมริกา 
เปนเวลา 3 ป กอนกลับบาน และเรียน 

ตอปริญญาโท (MBA
“ตอนเรียนที่สิงคโปรผมเปนเด็ก 

เกเร ไมตั้งใจเรียน แตผมรองขอให 
คุณแมสงเรียนที่อเมริกา และสัญญาวา 
จะเรียนใหจบ โดยคุณแมมีขอแมวา ถา 
เรียนไมสําเร็จไมตองกลับบาน คําพูด 
คุณแมทําใหผมพลิกตัวเองหันมาต้ังใจ 

เรียนจนจบ จริง ๆ ผมอยากอยูอเมริกา 
ตอ แตคิดวา ยังไงก็ตองกลับมาชวยงาน 
คุณแมจึงตัดสินใจกลับ”

เกิดอะไรขึ้น
เมื่อนักบริหารที่เติบโต 
ต่างประเทศกลับมา
เรียนรู้สังคมบ้านเกิด

หลังจากใชชวิีตในตางแดนกวา 10 
ป ก็มีบางที่คุณเอฟจะไมคอยเขาใจ 
ความเปนไปของสังคมไทย ไมเขาใจ 

ปญหาระหวางคนขบัรถ กบัตํารวจ หรอื 
ปญหาคอรัปชัน่ กม็กีารตอตานมีหงุดหงดิ 
เปนระยะระหวางปรบัตัว ทาํความเขาใจ 
กับสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว ขณะ 
นัน้เขากต็องทาํงานใหครอบครัว เริม่ตน 
เรียนรูงานตั้งแตการดูแลโรงงาน ดูแล 
ชาง และการสั่งซื้อวัตถุดิบ จนทุกอยาง 
ลงตัวจึงไดทําหนาท่ีผูบริหารเต็มตัวใน
ตําแหนงผู จัดการทั่วไป ที่เขาเขาใจ 
ความเปนไปในสังคมไทยดีขึ้น

“สังคมของผมหลังจากกลับจาก 
อเมริกาก็คือ สังคมในโรงงาน เพื่อนที่ 
บานเกิดมีนอย สวนใหญเพื่อนผมคือ 
ซัพพลายเออร ดังนั้นเมื่อคุณธีรินทร 
ประธาน YEC ชลบุรีเจนแรกมาชวนผม 
ใหสมคัรเปนสมาชกิ YEC ผมจึงตัดสนิใจ 
ที่เขารวม เพราะเหตุผลแรกคือ อยากมี 

เพื่อน และเหตุผลถัดมาคือ ถาต้ังใจ 
จะชวยงานหอการคาแลว จะตองทํา 
อยางเต็มที่ แมวาแรกๆ ผมยังไมคอย 
เขาใจวา หอการคาตางจากสมาคมอืน่ๆ 
ยังไง”

หอการค้าไทยคือ 
ตัวขับเคลื่อน
สังคม – เศรษฐกิจ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ

เมื่อเข ามาช วยงานหอการค า 
จงัหวดัชลบรุ ีและ YEC หอการคาชลบรีุ 

ทําใหคุณเอฟพบความกระจางมากขึ้น 
วา หอการคาเปนองคกรที่ทําเพื่อสังคม 
และเศรษฐกิจระดับทองถิน่ จนถึงระดบั 
ประเทศ จากการที่ไดรับเลือกใหรับ 
ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
ชลบุรืสืบตอจากประธานคนแรก คือ 

คุณกอลฟ - ธีรินทร ธัญญวัฒนกุล 
ท่ีสรางช่ือเสียงไวมากมายในยุคเร่ิมตน 
YEC รวมกับสมาชิกจํานวน 70 คน 
และยังมีเงินทุนสําหรับการทํางานถึง 
400,000 บาท ทําใหการทํางานในยุค 
เจนทู ของคณุเอฟ ทาํงานไดแบบไหลลืน่ 

ไมติดขัด
นโยบายของประธานเจนททูีผ่านมา 

คุณเอฟจะใหความสําคัญกับการศึกษา 
ดวยเล็งเห็นชองวางระหวางการศึกษา 
และธุรกิจ ที่ควรจะเอื้อซึ่งกันและกันได 
จึ ง ร  วม มือ กับมหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในเมืองชลบุรี 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกัน 
ระหวางภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 
โดยทั้งสองฝายจัดใหมีประชุมเพื่อปรับ 
จนูกนัตอเนือ่งทกุเดอืน จนเปนทีม่าของ 
โปรเจ็กมากมาย โดยมีโปรเจ็กเดนคือ 
การสรางโจทยการพฒันาผลติภณัฑใหม 
7 ผลิตภัณฑ จาก 7 องคกรของสมาชิก 
YEC หอการคาจงัหวัดชลบุรี เพือ่ใหภาค 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนา จึงออกมาเปน 
ผลิตภัณฑ 7 นวัตกรรมซึ่งไดจัดงาน 
เปดตัวผลงานความรวมมือระหวาง 
มหาวทิยาลยับรูพา และ YEC หอการคา 
จังหวัดชลบุรี ไปแลวเมื่อเร็วๆนี้

“เรานําไอเดียความรูจากอาจารย 
มาผสานความสามารถทางการตลาด 
ทางการผลิต สร าง Innovation
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม 
กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา เพื่อใหเหมาะกับพื้นที่ EEC อีก 
ดวย”

นโยบายต่อเนื่อง
ในฐานะประธาน YEC 
เจนทู 

เนื่องจากคุณเอฟ ไกรสร ฉัตรเลข- 
วณิชย ผมผานการใชชวีติในตางประเทศ 
มานาน จึงมีความสามารถโดดเดนเรื่อง 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ดังนั้น 
นอกจากการทํางานจิตอาสาในฐานะ 
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดชลบุรี 
แลว ยังชวยเหลืองานหอการคาไทยใน 
ฐานะลาม และกรรมการคณะทํางาน 
ความสัมพันธไทย - จีน ของหอการคา 
ไทยอีกดวย

ดานนโยบาย จากประธาน YEC 
ทานเดมิทีด่อียูแลว คณุเอฟจงึขอดําเนนิ 

งานตอเนื่อง 5 ดานเดน ไดแก การ 
ทองเที่ยว ชุมชน การศึกษา นวัตกรรม 
และผลติภณัฑชมุชน โดยไดตอยอดเรือ่ง 
การศึกษาใหมีความชัดเจนมากข้ึนกับ 
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
บูรพา และอีกกิจกรรมใหมที่ริเริ่มคือ 
กจิกรรม Coffee Talk การแนะนาํธรุกจิ 
ระหวางสมาชิก YEC ทําใหเกิดการ 
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางกัน นอกจาก 

นี้ก็มีกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก

วิสัยทัศน์สำหรับ YEC 
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ที่ยึดถือในการทำงาน 
คือ “ผู้ใหญ่คิด เด็กทำ 
เด็กเสนอ ผู้ใหญ่ 
สนับสนุน”

ถึงแมคณุเอฟ จะหมดวาระ ประธาน 
YEC ก็ตาม แตผู ใหญในหอการคา 
ใหโอกาสแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ประชารฐัรักสามคัคีชลบรุ ีวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม จํากัด ซึ่งคุณเอฟสารภาพวา 
จากการรับตําแหนงนี้ทําใหเขาใจธุรกิจ 
ชุมชนมากข้ึน ซ่ึงกอนหนายังไมเขาใจ 
มากนกั แตตอนนีมุ้งหนาชวยชมุชนสราง 
รายได สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เรามาติดตามใหกําลังใจใหคุณเอฟ 
ไกรสร กาวไปถึงเปาหมายท้ังหนาที่ 
การงาน ธุรกิจ และงานจิตอาสาตามท่ี 
วางไว ติดตามชม และเชียรกันตอไป 
นะคะ
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