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เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�นดำเนินงาน

อยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก







สวัสดีทานผูอานทุกทานคะ  พบกับ Thailand Economic and Business Review เปนประจำทุกเดือนฉบับ 
นี้เรามาเปดกลยุทธการคาในกลุมประเทศ ASEAN + ดวยบทสรุปสถานการณการคาของ 10 ประเทศอาเซียน 
รวมกับหลากหลายเนื้อหากลยุทธธุรกิจการคาที่นาสนใจ อาทิ เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Development Zone) ธุรกิจอาหารฮาลาลไทยในมาเลเซีย การทองเที่ยวป 2556-2563 ของประเทศพมา 
กาแฟลาว กาแฟชั้นเยี่ยมอาเซียน และธุรกิจแฟรนไชสในประเทศจีน ที่ผูอานไมเพียงไดเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง 
ของการคาการลงทุนอันจะเกิดขึ้น ทานจะทราบถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นฉบับนี้ยังมีการวิเคราะห 
ถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ ไมวาจะเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย การสำรวจ 
สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือน โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย การวิเคราะหเรื่อง 
การทองเที่ยวของประเทศไทย โดยหอการคาไทย และการผลกระทบจากคอรรัปชั่นที่มีตอภาคธุรกิจ โดย The 
Institute of Director (IOD) 

และฉบับนี้ คอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณนักธุรกิจวัย 40 ตนๆ ผูดำเนินธุรกิจแนวพุทธ ดวย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร” ประธานกรรมการบริษัทบาธรูมดีไซน จำกัด และ 
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ หอการคาไทย  กับการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูธุรกิจ 
และวิธีการนำธรรมะมาปรับในการบริหารธุรกิจและบริหารชีวิต  และเลมนี้คอลัมน Sustainability…บริหารอยาง 
ยั่งยืน สูการเติบโตอยางยั่งยืน กับการสัมภาษณการดำเนินธุรกิจเพื่อสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในรูปแบบหาง 
สรรพสินคาสังฆภัณฑแหงแรกของชาวพุทธ “คุณสกล แสงมาลี” บริษัทสังฆภัณฑ จำกัด เปดเผยการบริหารธุรกิจ 
ที่ตอบโจทย Triple Bottom Line: People, Planet และ Profit นอกจากนี้คอลัมน SMEs Competitiveness 
พบกับหนุมหลอ ความสามารถเกินรอย “คุณปเตอร ทวีผลเจริญ” เจาของธุรกิจโดนัทสัญชาติไทย “Daddy 
Dough” กับการสรางแบรนดโดนัทแขงกับแฟรนไชสตางประเทศ ตอดวย “Mr. Leaf- คุณปรเมศร สายอุปการ” 
ผูนำใบตองตึงมาสรางมูลคา สรางเงิน สรางอาชีพจนไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 18 OTOP ของประเทศไทย 

และคอลัมน Family Business นำเรื่องภาวะผูนำของธุรกิจครอบครัวมาเปดใหเห็นถึงความแตกตางของ 
แตละรุน ยอมมีความตางในภาวะความเปนผูนำ  โดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และฉบับนี้ไดสัมภาษณทายาท 
สาวสวยแหง “แมงปอง” “คุณณลันรัตน นนทนันส” ผูเขามาสืบทอดธุรกิจแตปรับลุคจาก Mangpong สู Gizman 
ที่ตอบโจทยผูบริโภคที่มี Lifestyle entertainment และ YEC Update ฉบับนี้ พบกับประธาน YEC จังหวัดชลบุรี 
เจาของขาวแบรนดดัง “ไกแจ”  และ “ขนมไทยแมนภา”  “คุณธีรินทร ธัญญวัฒนกุล” 

ฉบับนี้ ครบเครื่องทั้งบทสัมภาษณกรณีศึกษามากมาย และเต็มอิ่มดวยการอัพเดตเทรนเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ทั้งในและตางประเทศ บวกกับบทความบทวิเคราะหจากทางคณาจารยและทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
นิตยสาร Thailand Economic & Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวาเนื้อหา 
ภายในเลมฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทานผูอานทุกทานคะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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(Special Economic Development Zone)
เสริมศักยภาพการคาชายแดน? (ตอนที่ 2)
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บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด ไดนำหลักเศรษฐีทางอุดมคติ
ของพุทธศาสนา ที่ไดศึกษาจากการฟงบรรยายของ 
หลวงพอปญญานันทภิกขุฯ มาประยุกตใช  หลักเศรษฐี 
หมายถึง “ผูประเสริฐ” 3 ขอ ในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ คือ 
1.ผลิตใหมาก 2.ใชแตพอดี 3.เหลือใหชวยผูอื่น 

ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตรดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด

33

ประการสำคัญ ธุรกิจแฟรนไชสของไทยที่ตองการเขาสู 
ตลาดจีนอาจ รวมมือกัน “เดินลุย” ทำกิจกรรมการตลาดดวย 
รูปแบบธุรกิจที่ “สุดขั้ว” เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงขัน 
ที่มากหนาหลายตา และ ดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบ 
ดายแฟรนไชสของจีน  

โอกาสของการลงทนุโอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชสไทยในจีน ... มาถึงแลว (ตอนจบ)

58

ผูนำตองตระหนักในความออนไหวในเรื่องของความรูสึก 
ความเห็นหรือความคิดของคนอื่นดวย เมื่อองคกรเติบโตขึ้น 
ตองทิ้งรูปแบบการบริหารของตนเอง ความสามารถในการ 
มอบอำนาจและพัฒนาทีมเปนสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจ 
ครอบครัว ซึ่งตอง ใชภาวะผูนำแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคน 
ไดคิดและมีสวนรวมในการทำงานและการตัดสินใจ

ธุรกิจครอบครัว....ธุรกิจครอบครัว....
ตางรุน ตางภาวะผูนำ (ตอนที่3)

28

ปจจุบันผูสงออกสินคาอาหารฮาลาลรายใหญที่สุดของโลก  
เปนประเทศที่ไมใชมุสลิม คือ ออสเตรเลีย บราซิล เยอรมนี 
โดยสงออกเนื้อสัตว สวนจีนและสหรัฐ อเมริกาสงออกขาว 
ผัก/ผลไมสดและแปรรูป และเมล็ดธัญพืช สวนประเทศในแถบ 
เอเชียที่ใหความสนใจในการเจาะตลาดสินคาฮาลาลอยาง 
จริงจัง คือ มาเลเซีย  โดยรัฐบาลมาเลเซียประกาศเปาหมายที่ 
จะเปนศูนยกลางอาหารฮาลาลของโลก 

บทวิเคราะหอาหารฮาลาลไทยในมาเลเซียบทวิเคราะหอาหารฮาลาลไทยในมาเลเซีย
จากคูแขงสูคูคา

26

บริษัท PSH และดาวเฮือง มีเปาหมายที่มุงมั่นที่จะผลิตกาแฟ 
ที่มีคุณภาพเทานั้น เพราะบริเวณปากซองเปนที่เหมาะที่สุด 
ที่จะผลิตกาแฟอราบิกาที่ประเทศอื่นๆ ไมมี เหมาะมากที่จะ 
ผลิตกาแฟคุณภาพเยี่ยม

กาแฟลาวกาแฟลาว
กับเปาหมายการเปนศูนยกลางกาแฟชั้นเยี่ยมอาเซียน

23

หากสามารถจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอดแลวเสร็จ 
ตามกรอบระยะเวลา คือ กอนการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 การคาชายแดนผานดานแมสอดจะมีการเติบโตจาก 
ปจจุบันที่มีมูลคาประมาณ 4 หมื่นลานบาทตอป 
เปน 1 แสนลานบาท หรือ 2.5 เทาใน 2 ป  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เสริมศักยภาพการคาชายแดน? (ตอนที่ 2)

12
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือน

โดยการสำรวจนี้แบงเปนเพศหญิง 50.9% และเพศชาย 49.1% และมีอายุ 30-39 ป 25.2% อายุ 40-49 ป 19.8% อายุ 
20-29 ป 17.9% อาย ุ 60 ขึ ้น 13.3% อาย ุ 50-59 ป 12.3% และอาย ุต ่ำกว า 20 ป 11.5% และระดับ 
การศึกษาจบปริญญาตรี 48.2% จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 39% จบการศึกษาระดับปวช . ปวส . 24.3% 
สูงกวาปริญญาตรี 6.8% และอื่นๆ 2.6% อาชีพเปนเจาของกิจการ 27.6% พนักงานเอกชน 22.1% รับราชการ 17.8% 
พนักงานรับจาง 15.7% นักศึกษา 9.3% ในสวนภูมิภาคแบงเปนภาคอีสาน 33.3% ภาคเหนือ 21.1% ภาคใต 15.5% 
กทม. ปริมณฑล 15.5% และภาคกลาง 13.9% และสวนใหญมีสมาชิกครอบครัว 3-4 คน 61.4% สมาชิก 1-2 คน 
17.3% สมาชิก 5-6 คน 17.3% สมาชิกมากกวา 6 คน 4.0% รายไดตอครัวเรือน 30,001-50,000 บาท อยูที่ 37.5% 
และ 15,000-30,000 บาท อยูที่ 33.3% มากกวา 50,000 บาท 13.6% 10,001-15,000 บาท อยูที่ 7.8% 5,001 – 
10,000 บาท อยูที่ 7.1% ต่ำกวา 5,000 บาท อยูที่ 0.7% และรายไดสวนใหญมาจากเงินเดือน 53.6% แบบรายวัน 
36.9% รายสัปดาห 7.3% ราย 2 สัปดาห 

สำรวจทั ่วประเทศ จำนวน 1,200 ตัวอย่าง
สำรวจเมื ่อวันที ่ 14-20 กรกฎาคม 2557
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ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
และกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ หอการค้าไทย

ดร. วัชรมงคล
เบญจธนะฉัตร์

CEO ผู้มุ่งบริหารธุรกิจแนวพุทธ
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ป ี 2538 ชายหน ุ ่มอาย ุ 26 ป ี 
คนหน ึ ่ งท ี ่ ช ื ่ อว ่ า “ว ั ชรมงคล 
เบญจธนะฉัตร์” ได้สร้างองค์กรแห่ง 
ความส ุ ข โดยม ี เป ้ าหมาย ค ือ 
จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
สมดุล มีความสุขเป็นเป้าหมาย แล้ว 
ก็ใช้ความรักเป็นเครื ่องมือในการ 
ขับเคลื่อน เวลาผ่านมาเกือบ 20 ปี 
เขาสามารถผ่านวิกฤตการณ์ทาง 
การเง ินป ี 2540 มาได ้ และย ัง 
ยืนยันบนเป้าหมายเดิม คือ ความ 
สมดุล โดยเห็นความสำคัญของ 
‘คน’ มากกว่า ‘เง ิน’ และได ้นำ 
การบริหารธุรกิจแนวพุทธ ดูแล 
พ น ั ก ง า น อ ย ่ า ง ค น ค ร อ บ ค ร ั ว 
เด ียวกัน และดูแลลูกค้าเหมือน 
ดูแลพ่อแม่ เพราะเขาเห ็นความ 
สำคัญกับการสร้างคน และเขายัง 
มุ่งมั่นว่า ปี 2020 บาธรูมดีไซน์จะ 
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน
ห้องน้ำ 1 ใน 5 ของโลก โดยเน้น 
การดีไซน์ เทคโนโลยี รูปแบบการ 
ใช้งาน โดยยึดหลักการบริหารงาน 
ด ้วยธรรมาภ ิบาล และแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง จะปรับปรุงการ 
ทำงานอย่างต่อเน ื ่อง เพื ่อเพิ ่ม 
คุณค่าต่อผู้บริโภค พนักงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

CEO หนุมมากความสามารถ ทั้ง 
ภาคธุรก ิจ จากการเป นนักธ ุรก ิจ 
ตัวอยางทางดานการนำปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชดำร ิของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใช 
ในการขับเคลื ่อนธุรกิจ Bathroom 
Design ซึ่งเคาไดพิสูจนแลววา ธุรกิจ 
และการใหทุกคนดวยความรัก และ 
ความพอเพียง สามารถทำงานไปดวย 
กันไดอยางดีเย่ียม การประกาศเจตนารมณ 
ชัดเจน และปฏิบัติิใหเห็นเปนท่ีประจักษ 
ดวยการใหความสำคัญตอโครงการ 
CSR จนไดการยอมรับ จากการควา 

รางวัลมากมายจากหลายสถาบันใน 
ประเทศและตางประเทศ นักธุรกิจ 
ตัวอยางทานนี ้คือ ดร. วัชรมงคล 
เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ 
บริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด 
กรรมการและผ ู  ช  วย เลขาน ุ การ 
โ ค ร ง ก า รพ ร ะ เ มตต าสม เ ด ็ จ ย  า 
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคธุรกิจ หอการคาไทย และ 
ตำแหน  ง ในหน วยงานท ั ้ งภาคร ั ฐ 
และภาคเอกชนอีกมากมาย ที ่คุณ 
วัชรมงคล ไดอุทิศตนเอง เพื่อเผยแพร 
ความรูและแนวคิดนี ้ ใหเปนประโยชน 
ตอภาคธุรกิจและสังคมสวนรวมของ 
ประเทศไทย 

จุดพลิกผัน เริ่มแรก 
จากการนำธรรมะมา 
ดำเนินชีวิต 

“ผมไดมีโอกาสเขาวัดครั ้งแรก 
หลังจากเรียนจบปริญญาตรี 3 ปครึ่ง 
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตอนอายุ 
21 ป และไดเขาทำงานแรก ที่บริษัท 
เครือซีเมนตไทย ไดรับมอบหมาย 
งานแรกๆ คือ ใหไปดูงานกอสราง 
โรงพยาบาลหลวงพอปญญานันทภิกข ุ
80 ป ที่ อ.ปากเกร็ด โดยไมเคย 
รูจักทานมากอน จนไดพบจุดเปลี่ยน 
ของชีวิต เมื่อมีโอกาสฟงเทศนาจาก 
หลวงพอปญญานันทภิกขุฯ จะมีเทศนา 
ตักบาตร ที่เทศนถึงความสุขวา “เรา 
ยิ่งวิ่งหาความสุข ความสุขยิ่งวิ่งหนี 
เรา แตถาเราหยุดวิ่งหาความสุข แลว 
ความสุขจะวิ่งเขาหาเราเอง” คำ 2 คำ 
แตตางกันไกลระหวาง “สุก หรือ สุข” 
ทำไมไมมองหาความสุขจากธรรมชาติ 
รอบๆ ตัว ทำเกิดสติ และสมาธิ หลัง 
จากนั้นเปลี่ยนชีวิตไป เกิดความสนใจ 
จนกลายเปนกิจวัตรตองไปฟงเทศนา
ทุกอาทิตย และอานหนังสือจากหอง 
สมุด ไดพบเรื่องวัดสวนโมกข และได 

เดินทางไปพบกับ “พระอาจารยจอย” 
ไดพบปรัชญาชีวิต และปริศนาธรรม 
หลายอยางจากตนไม และชีวิต “ทำ 
อะไร โดยไมมีตัวตน” ไดเรียนรูวา 
ตนไมจะแข็งแกรงเมื่อไมมีน้ำ เราตอง 
ตอสูไมยอทอตอปญหา ตนไมบอกเรา 
ใหทำตัวมีประโยชนเมื ่อยังมีชีวิตอยู  
โดยสรุปไดเรียนรูวา “ทุกอยางเปน 
เชนนั้นเอง ก็คือ คำวา “ตถตา” 
ดีใจก็เปนเชนน้ันเอง เสียใจก็เปนเชนน้ัน 
เอง เห็นอะไรก็เปนเชนนั้นเอง” ซึ่ง 
ทานไดศึกษามาเรื่อยๆ ตั้งแตเรียนจบ 
จนถึงปจจุบัน

การนำธรรมะมาปรับใช้ 
ในการทำงาน 

จากจุดนั้นเปนตนมา ทำให คุณ 
วัชรมงคล สนใจอยางจริงจัง และนำ 
เร ื ่ องส ัจจธรรมและสายธรรมะท ี ่ 
ศึกษามาปรับใชกับธุรกิจ ประกอบ 
กับการเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจป 
2540 ชวงที ่ เพ ิ ่งเร ิ ่มก อต ั ้งบร ิษ ัท 
บาธรูมดีไซน จำกัด ไดนำหลักเศรษฐี 
ทางอุดมคติของพุทธศาสนา ที ่ ได  
ศึกษาจากการฟงบรรยายของหลวง 
พอปญญานันทภิกขุฯ มาประยุกตใช 
หลักเศรษฐี หมายถึง “ผูประเสริฐ” 3 
ขอ ในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ คือ 
1.ผลิตใหมาก 2.ใชแตพอดี 3.เหลือให 
ชวยผูอื่น เริ่มปรับใชกับธุรกิจที่รัก คือ 
การออกแบบและการตลาด และไม 
ทำอะไรท่ีเกินตัว ไดกำไรก็มาขยายกิจการ 
ชวยเหลือคนอื่นก็ทำจากภายในกอน 
คือการชวยเหลือพนักงาน แตยังไม 
เพียงพอ ในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 
นั้น ไดเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ครอบคลุมวิถีพุทธ และวิถีตะวันตก 
เขาดวยกัน เพราะเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การรูเรา รูเขา รูโลก 

18

people



การน้อมนำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงเข้าสู่ธุรกิจ 

“ชวงนั้น ไมไดรูเรา เลยวา เรามี 
จุดแข็งอะไร ก็ทำธุรกิจนำเขาอยางเดียว 
กำไรก็ไมยั่งยืน ไมรูเขา วาตองปฏิบัติ 
ตอคนรอบขางอยางไร บางทีเราโฟกัส 
ธุรกิจผลกำไรมากเกินไป ตองรูโลกที ่
เปลี่ยนไปรวดเร็ว สมัยกอนไมเคยคิด 
เร่ืองการสรางแบรนด เร่ืองการสงออก 
การสรางนวัตกรรม เร่ืองการทำประกัน 
ความเส่ียง การออนตัวของคาเงินบาท 
สุดทายคือ แนวทางของในหลวงฯ ที่ 
เตือนเรา จึงเปนที่มาของการติดตาม 
ฟงบรรยายของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกี่ยวกับ 
การนอมนำตามพระราชดำรัสพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ทานบอกวา สิ่งที่ 
เกิดขึ้น คือ การพัฒนาอยางสมดุล 

แลวคอยๆ ตอยอด”

ธุรกิจของ บาธรูมดีไซน์
ธุรกิจของ บริษัท บาธรูมดีไซน 

จำกัด เปนธุรกิจที่ตั้งเองจากเงินเก็บ 
ที่สะสมจากการทำงานที่บริษัทเครือ 
ซิเมนตไทย เกือบ 4 ป เพียง 2 แสน 
กวาบาท ในป 2538 เริ่มแรกทำงาน 
กับนองสาว 2 คน จนคอยๆขยาย 
เปนตึกแถวเล็กๆ โตตามธรรมชาติ 
คอยเปน คอยไป เริ่มธุรกิจจากการรับ 
ทำการตลาดใหโรงงานผลิตอลูมิเนียม
ของเพื่อน นำสินคาไปวางขายที่ราน 
สุขภัณฑ ถาลูกคาตองการทำตู มี 
บริการทำตู  วัดขนาดหองน้ำใหฟรี 
จากน้ันก็เร่ิมนำเขาสินคา กอกน้ำ ฝกบัว 
จากตางประเทศเขามาจำหนายโดย 
ไมมีแบรนดของตัวเอง ใชแบรนด 
ตางประเทศหมด พอเกิดเหตุการณ 

วิกฤติจึงรูวา เหมือนเราสรางแบรนด 
ใหเคาฟรีๆ จึงเกิดไอเดียการสราง 
แบรนด สรางนวัตกรรม ลดการนำเขา 
หันมาจางโรงงานในประเทศผลิต ในป 
2541 – 42 คอยๆ มีสินคาใหม ที่ผลิต 
ในประเทศ โดยเริ่มบันไดขั้นแรกของ 
การดีไซน จากชั้นวางของ ดีไซนเขา 
มุมงายๆ วัสดุสีขาว แลวจึงคอยๆใส 
function เปนที่อาบน้ำหัวเจ็ทนวด 
ตัว ราวฝกบัว ภายใตแบรนด บาธรูม 
ดีไซน ไอ-สปา

เข้าสู่ธุรกิจ การแข่งขัน
ชวงท ี ่ธ ุรก ิจเก ิดได เป นช วงท ี ่ 

สินคานำเขาคอนขางแย แตสินคาของ 
บาธรูมดีไซนรอดไดเพราะชั้นวางของ 
แตก็ตองประสบปญหา ที่ตองสราง 
โรงงานผลิตเอง เพราะโรงงานที่จาง 
ผล ิตก ็อปป   ส ินค  า ไปขายเอง จ ึ ง 
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จำเปนตองศึกษาการบริหารโรงงาน 
ผลิตสินคา และตอยอดการผลิตสินคา 
ใหม โดยใส function เพิ่มขึ้น 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เริ่มจากอางน้ำวน 
แตโดนสินคาจีนตีตลาด ดวยราคา 
ต่ำกวาถึง 3 เทา จึงเกิดแนวคิดการนำ 
เทคโนโลยีมาสรางแบรนด i-spa คือ 
การนำ เทคโน โลย ี ม าปร ั บ ใช  ก ั บ 
ผลิตภัณฑอางน้ำวน ใหสามารถวัด 
แคลอรี่ได ตอ i-pod ฟงเพลงได ไฟ 
ใต น ้ำเปล ี ่ยนส ีตามจังหวะเพลงได  
และสามารถส่ังงานไดดวยระบบสัมผัส ฯลฯ 
ซึ่งเปนกลยุทธการเจาะตลาดใหม ที่ 
เปนตลาดพรีเมียม และสามารถขาย 
สินคาไดในราคาสูงกวาคูแขงหลายเทา  
จากราคาหลักหมื ่น เปนราคาหลัก 
แสนบาท 

i-spa เติบโตดวยแบรนดท่ีการันตี 
ความนาเชื่อถือ มีการรับประกัน การ 
ใชนวัตกรรมการออกแบบดวยการนำ
วัสดุใหมๆ เขามาใชกับอางอาบน้ำ 
อาทิ เรื่องวัสดุเรืองแสงมาประกอบ 
การผลิต ทำใหสินคาเปนที ่ยอมรับ 
มากขึ้น ถัดมาคือแนวคิดการออกแบบ 
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองแนวคิด เรื่อง 
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มเขาไป 
แกปญหาของคนชรา คนพิการ ผูปวย 
เด็ก รวมถึงนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม 
คือ การประหยัดทรัพยากรไฟฟา และ 
น้ำ 

จนถึงปจจุบันนับเปนเวลา 20 ป 
ของการดำเน ินธ ุรก ิจของ บาธร ูม 
ดีไซน กับการข้ึนเปนผูนำสินคาประเภท 
ตูอาบน้ำ และสินคากลุม High-end 

โดยออกแบบ และผลิตสินคาครอบคลุม 
5 กลุมไดแก อาง ตู สุขภัณฑ Acces-
sories และเฟอรนิเจอรในหองน้ำ 
โดยสินคาดีไซน ประเภทอางน้ำวน 
และ Accessories จะเนนตลาด 
พรีเมี่ยม สินคากลุม High end 
เปนสินคาพวก Mass Customize   
โมเดิรนเทรด เปนชองทางจัดจำหนาย 
หลัก ปจจุบันมีสินคาหลากหลายนับ 
พันรายการ ราคาตั้งแตหลักรอย ถึง 
หลักลานบาท และยังไดรับการการันตี 
จากรางวัลการออกแบบมากมายจาก
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดย 
เฉพาะอยางยิ ่งการไดร ับรางวัลการ 
ออกแบบจากประเทศเยอรมนี ติดตอ 
กัน 5 ปซอน ดวยทีมออกแบบที่รวม 
วิศวกรรมหลากหลายดานกวา 30 คน

จนถึงปัจจุบันธุรกิจ 
ประสบความสำเร็จ 
หรือยัง

“ถาถามวา ธุรกิจประสบความ 
สำเร็จหรือยัง ผมวา คำนี้ เปนดาบ 2 
คม จะทำใหเกิดตัวตน คำวา สำเร็จ 
ของผมคือ การทำงานเสร็จทุกวัน สง 
งานใหลูกคาไดทันเวลา แนวทางนี้ 
เรียกวา แนวทางหลักสันโดษ คือ การ 
ทำงานอยางมีความสุข พอใจงาย ๆ 
อะไรท่ีดีก็ตอยอด ไมดีก็พัฒนาปรับปรุง 
แนวคิดน ี ้ ได จากอาจารย พ ุทธทาส 
สอนงาย ๆ จากหลักคิดที่วา เรา 
ทำงานเสร็จทุกวัน องคกรอยู ได 
พนักงานอยูได ลูกคาก็มีความสุข 
องคกรของเราโตไดดวยพื้นฐานของ

ธรรมะ คุณธรรมพื้นฐาน ซื่อสัตย 
ไมเอาเปรียบลูกคา การเรียนรูที่จะ 
แบงปนใหความรัก รับผิดชอบหนาที ่
เราใหดีที ่สุด เราคือหนึ ่งในองคกร 
ลานองคกรที่ประยุกตใชแนวทางนี้ 
อยู

ฝากแง่คิด
“ทุกองคกรสามารถเต ิบโตได  

หากมีธรรมะเปนพื้นฐาน 3 คำที่ควร 
ยึดถือคือ 1. เรื่องความสุข ตองถาม 
ตัวเองวา ทำธุรกิจแลวมีความสุข จริง 
ไหม ถาสุขบางทุกขบางจะทำไง ตอง 
ถามตัวเอง เพราะทุกชีวิตตองการ 
ความสุข 2. ความรัก เราทำดวย 
ความรัก หรือทำเพราะเงินสั ่งเรา 
เรามองคนอื ่น แลวรู สึกรักคนที ่อยู  
รอบๆ ตัวเราหรือไม  3. ความสมดุล 
การทำธ ุรก ิจม ีความสมด ุลแค ไหน 
ความสุข คือเปาหมาย ความรัก คือ 
ชีวิต และความสมดุล คือ การขับ 
เคลื่อน มี 2 แบบ สุขรอน “สุก” 
และสุขเย็น “สุข” สุขจากความพอใจ 
สุขจากการให จากครอบครัว มาสู 
องคกร การใหความรัก ความสุขกับ 
พนักงานในองคกร จะทำใหเรามีพี่ 
นองเพิ่มขึ้นอีก 300 - 400 คนทั้ง 
องคกร” นี่คือ นักบริหาร นักธุรกิจ 
ตัวอยาง ผูใชธรรมะนำทาง ไปสูหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความรักที่ 
พรอมจะใหแกทุกคน

20

people

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ได้นำหลักเศรษฐีทางอุดมคติ
ของพุทธศาสนา ที่ได้ศึกษาจากการฟังบรรยายของ 

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุฯ มาประยุกต์ใช้  หลักเศรษฐี หมายถึง 
“ผู้ประเสริฐ” 3 ข้อ ในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ คือ 1.ผลิตให้มาก 

2.ใช้แต่พอดี 3.เหลือให้ช่วยผู้อื ่น 



ที ่ท่านถือนิตยสาร
ฉบ ับประจำเด ือน 
กันยายนเล่มนี้ อาจ 

จะเป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาลประกาศ 
รายชื ่อคณะร ัฐมนตรีแล ้วก ็ 
อาจเป็นได้ เน่ืองจากเราทำงาน 
กันล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อรับกับ 
กระแสการเปลี ่ยนแปลงทาง 

การเมือง การปกครอง จาก 
คสช.ไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม ่
ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี 
คนที่ 29 ของประเทศไทย และ 
อดีตหัวหน้า คสช. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ 
พลวิชัย หรือ อาจารย์กอล์ฟ 
จึงขอใช้โอกาสน้ี พยากรณ์ และ 
คาดการณ์ล่วงหน้า ถึงหน้าตา 

ของคณะร ั ฐมนตร ี ว ่ าจ ะม ี 
หน้าตาดี อย่างท่ีทุกคนคาดหวัง 
ไว้หรือไม่ และประเด็นที่สำคัญ 
คือการคลอดนโยบายขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่ควรให้
ความสนใจ ควรจะเน้นประเด็น 
ใด อาจารย์กอล์ฟพร้อมแล้ว 
ที่จะฟันธง !!!
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

กับความคาดหวังทางเศรษฐกิจ

โฉมหน้า รัฐบาล
นายกคนที่ 29



ความคาดหวังกับหน้า
ตาของรัฐบาลใหม่

“คาดวารัฐบาลชุดนี้นาจะมีทหาร 
เขามาเปนสวนหนึ่ง โดยดูจากตัวทาน 
นายกรัฐมนตรี ที ่ทานจำเปนตองมี 
ทีมงานที ่ไวใจได และสั ่งไดในทุก 
องคกร การจะสราง Dream Team 
คงจะไมใชเรื่องงาย การทำงานอาจจะ 
ไมเขาตา 100% เพราะบุคคลที่เขามา 
ดำรงตำแหนง คงใช สำหรับบางคนที่ 
ยอมรับได และอาจไมใชสำหรับบาง 
คนท่ีไมยอมรับ แตผมคิดวา คนเหลาน้ี 
นาจะมีประสบการณ การที ่นายก 
รัฐมนตรีพูด ไมวาจะ 1 หรือ 2 
ประโยค ก็ตองสามารถสื่อใหเขาใจได 
วานายกฯตองการอะไร? คนเกงที่เขา 
มาก็ตองสามารถทำงานรวมกันได ทำให 
สังคมยอมรับได และสังคมสามารถ 
บอกไดวาใชเลย”

โฉมหน้า รมต. และ 
นโยบายทางเศรษฐกิจ 
ที่น่าจะเกิดขึ้น

“ โ ฉ ม ห น  า ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต ร ี 
คาดการณวานาจะเปนคนที ่เคยรับ 
คำสั่ง เมื่อสมัยรวมเปน คสช.จะถูกดึง 
มารวมทีม แตทีมควรมีที่ปรึกษาที่มี 
ความชำนาญเฉพาะด านในการให  
ขอมูลท่ีละเอียด และถูกตอง ตามภารกิจ 
และแตละภารกิจวารัฐบาลตองการ 
อะไร นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลนา 
จะทำ

1. การฟนฟูเศรษฐกิจ  ใหเปน 
ไปตามเปาหมายจากที่คาดการณ วา 
จะขยายตัวเขาใกล 2%  ใหเติบโตใกล 
เคียง 5%  และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ตามที่ประชาชนทั่วประเทศคาดหวัง 
ธุรกิจเติบโตสามารถชวยเหลือ SMEs 
ท่ีอยูในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
ใหเติบโตตามไปได

2. การแกไขบูรณาการ 2 ปญหา 
คือ 

2.1 ปญหาภาคธุรกิจ การเพิ่ม 
การขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ ่ม 
ปริมาณนักทองเท่ียว ลดคาธรรมเนียม 
การทำ Visa ใหทองเท่ียวจีน ลดหยอน 
ภาษีใหประชาชนที่ทองเที ่ยวภายใน 
ประเทศ ผลลัพธคือ เมื่อปริมาณนัก 
ทองเที่ยวดี การคาดี เกษตรกรก็จะ 
ดีไปดวย เปนการแกปญหาที่ตรงจุด 
และไดภาพดวย

2.2 ปญหาคนจน จากแนวคิด 
เร่ืองการคืนภาษีใหคนจน การแกปญหา 
หนี้นอกระบบ และการแกปญหาเรื่อง 
การจางงาน และโครงสรางพื้นฐาน 
ใหคนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ชวย 
เหลือเร่ืองการคืนเงินจำนำขาวใหชาวนา 
เมื่อชาวนามีเงิน ก็จะสามารถนำเงิน 
มาปลดหน้ี เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
เมื่อมีเงินก็จะนำเงินมาจับจายใชสอย 
เงินก็จะเขาสูระบบเศรษฐกิจ จะชวย 
ทำใหเศรษฐกิจดีขึ้น

นโยบายพืชเศรษฐกิจ 
หนึ่งในการแก้ปัญหา 
ความยากจน

“ควรมีการจัดยุทธศาสตร พืช 
เศรษฐก ิจ 4 ชน ิด ได แก  ข าว 
มันสำปะหลัง ออย และน้ำมัน โดยเฉพาะ 
ขาว เนื ่องจากพื ้นที ่การเพาะปลูก 

ขาวทั่วประเทศ จำนวน 70 ลานไร 
แตเพาะปลูกขาวไดจริงๆ ไดเพียง 25 
ลานไร ซ่ึงเปนอัตราสวนท่ีไมเหมาะสม 
ดังน ั ้นควรปลูกพืชอื ่นทดแทนจะดี 
กวา จากกำไร 271 บาท ตอการปลูก 
ขาว 1 ไร แตปลูกปาลมน้ำมัน หรือ 
ออย กำไรใกลหลัก 6,000 บาท ตอไร 
ควรสนับสนุนชาวนาให ใช พ ื ้นท ี ่ท ี ่ 
เหลือจากการปลูกขาว มาปลูกพืช 
เศรษฐกิจชนิดอื่น ที่ทำกำไรมากขึ้น 
เพื่อแกปญหาความยากจน ในขณะ 
เดียวกันก็เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ออย และน้ำตาล และสนับสนุน สงเสริม 
พลังงานทดแทน จากทุกขั้นตอนของ 
การผลิตน้ำตาล กากจากออยสามารถ 
ผลิตเปนแกสโซฮอล โมหลาดนำมา 
ผลิตเปนไบโอดีเซล เปนการแกปญหา 
ความยากจน ไปพรอมๆ กับการสงเสริม 
ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสรางโอกาส 
ทางการคาผานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การคาชายแดน และสรางเศรษฐกิจ 
ที่ดีขึ้นใหแกประเทศ”
ดังนั ้นเราลองมาเปรียบเทียบดูว า 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลชุด
ใหม ไมวาจะเปนหนาตา ครม. วา 
จะเปนใคร อยางที ่อาจารยกอลฟ 
ฟนธงไว หรือการประกาศนโยบาย 
เศรษฐกิจ จะมีข อสอบขอไหนที ่ 
“อาจารยกอลฟ” ฟนธงไดตรงบาง 
ตองลุนกันดู
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(Co-Production Area) จะสงผลตอ 
ศักยภาพในการพัฒนาการประกอบ 
ก ิจการอ ุตสาหกรรมท ี ่ เน นการใช  
แรงงานเขมขน (Labor Intensive) 3. 
ดานความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร  
อ.แมสอด ถือเปนประตูของประชาคม 
อาเซียนบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) เชื ่อมโยงจาก 
ประเทศไทย ไปยังประเทศเมียนมาร  
ซึ่งสามารถเดินทางสูกรุงยางกุง เมือง 
ศูนยกลางเศรษฐกิจ และสามารถ 
เดินทางสูประเทศอินเดีย จีน บังคลาเทศ 
จนถึงทวีปยุโรป

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวา 
มีอุปสรรค และจุดออนที่สำคัญ คือ 1. 
ดานพื ้นท ี ่ พื ้นท ี ่ส วนใหญอย ู  ใน 
เขตอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติ หากไม 
มีการแกไขกฎระเบียบจะทำใหย ุ ง 
ยากตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
จำเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจดาน 
ตาง ๆ 2. ดานปจจัยโครงสราง 
พื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา น้ำประปา 
ระบบกำจัดของเสีย ที่จะสนับสนุน 
ทางดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ยังไมเพียงพอหรือไมอยู ในสภาพที ่ 
สรางประสิทธิภาพการผลิต และการ 

สืบเนื่องจากเนื้อหาตอน 
ที่ 1 ไดกลาวถึงความ 
หมายของคำวา “เขต 

เศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึงอะไร ผูที่มี 
อำนาจหนาที ่ในการพิจารณาอนุมัติ 
เรื่องตาง ๆ เปนใคร กระบวนการใน 
การอนุม ัต ิ ให  เก ิดพ ื ้นท ี ่ เขตพ ัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษมีขั ้นตอนอยางไรบาง 
พื ้นที ่ชายแดนเปาหมายที ่คาดวาจะ 
เป  นพ ื ้ นท ี ่ ส ำค ัญของ เขตพ ัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษนี้ อยูที่ภูมิภาคและ 
จังหวัดใด ในตอนที่ 2 นี้ จะกลาวถึง 
โครงการนำร องของประเทศไทย 
ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 
จังหวัดตาก และโอกาสทางธุรกิจ 
และการคาชายแดนของไทย จะมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

โครงการนำร่อง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษแม่สอด 
จังหวัดตาก

พื้นที่ อ. แมสอด จังหวัดตาก 
เปนพื้นที่ที่ถูกกลาวถึงตลอดมา และ 
มีผลการศึกษา การสำรวจ จากภาค 
วิชาการ ภาคเศรษฐกิจมากมาย ถึง 
โมเดลนำรองของการจัดตั ้งเปนเขต 

ส
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ 
ประเทศไทย ตัวอยางผลการศึกษา 
ทางวิชาการ มีดังนี้

จากผลการศ ึกษาเช ิงว ิชาการ 
พบวา พื้นที่อำเภอแมสอด จ.ตาก 
และพื้นที่ใกลเคียง (อ.แมระมาด และ 
อ .พบพระ)  มีศ ักยภาพและโอกาส 
หลายดาน ตอการจัดตั้งเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ โดยทางเทศบาลนคร 
แมสอด จังหวัดตาก ไดนำเสนอพื้นที่ 
ที่เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 
6,000 ไร ดังแผนภาพ  

ทั ้งน ี ้การศ ึกษาว ิจ ัย1  ได พบ 
โอกาส และอุปสรรค ที่ตองคำนึงถึง 
ดังนี้ 

โอกาส 1. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
บริเวณ อ.แมสอด และพื้นที่ใกลเคียง 
มีวัตถุดิบเพื่อใชเปนฐานการผลิต คือ 
แรธาตุ เชน แรสังกะสี แรดีบุก และ 
ในฝงเมียนมาร มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ดานปาไม อาหารทะเล อัญมณีและ 
สินแรตาง ๆ เปนตน ที่สามารถจะใช 
เ ป  น ว ั ต ถ ุ ด ิ บ ในกา รแปรร ู ป เช ิ ง 
อุตสาหกรรมและการพาณิชยรวมกัน
ได  2. ดานแรงงาน  มีแรงงานจำนวน 
มากจากประเทศเมียนมาร   และหาก 
มีการพัฒนาการประกอบการรวมกัน 

1 ที่มา: รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื ่องติดตามการจัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (เม.ย. 2557) และรายงานการศึกษาเรื ่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : 
โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน (ก.พ. 2554)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Development Zone)

เสริมศักยภาพการค้าชายแดน? (ตอนที่ 2)
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กระจายสินคาที่เหมาะสม 3. ดาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ ื ่อ 
รองรับอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  มี 
ขอจำกัดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
เนื ่องจากขาดการสนับสนุนจากภาค 
รัฐในการเปล่ียนแปลงสถานภาพแรงงาน 
จากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม 
และ 4. ดานการเมืองระหวางประเทศ 
ในส  วนของชนกล ุ  มน  อยบร ิ เวณ 
ชายแดนไทย - เมียนมาร อาจสงผล 
กระทบกับเศรษฐกิจ สังคมได หากมี 
การกระทบกระทั ่งกันเกิดขึ ้นเชนใน 

อดีต นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัย ได 
นำเสนอสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที ่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถ 
ในการแขงข ัน ภายในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีอุตสาหกรรม 
ดังนี้ อุตสาหกรรมการแปรรูปและ 
แชเย็น แชแข็งอาหารทะเล  อุตสาหกรรม 
ที ่ ใช ว ัตถ ุด ิบ แร ธาต ุในการผลิต 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื ้อผาสำเร็จ 
รูป อุตสาหกรรมผักและผลไมกระปอง 
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภค 
บริโภคที ่เนนผลิตเพื ่อสงออกไปขาย 

ในตลาดเมียนมารหรืออื่น ๆ  และ 
อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร 

ข้อเสนอแนะต่อการ 
พัฒนาพื้นที่

ทุกพื ้นที ่ในการที ่จะจัดตั ้งเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีทั ้งจุดเดน  
โอกาส และขอจำกัด  มีข อเสนอ 
แนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา 
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

หมายเหตุ  ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐก ิจพ ิศษ 
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(กนพ.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ไดเห็นชอบ 
ใหปรับปรุงดานศุลกากร จำนวน 6 
ดาน 5 พื้นที่ ซึ่งดานศุลกากรแมสอด 
ไดรับอนุมัติใหสรางดานใหมอีก 1 
แหง โดยใชงบกลางป 2557 และงบป 
2558

โอกาสทางธุรกิจ 
การค้า ชายแดน 
เมื่อมีเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื ่อใดก็ตามที ่ม ีการลงทุนทาง 
เศรษฐกิจในพื ้นที ่เฉพาะ และรัฐมี 
พันธะสัญญาท่ีตองพัฒนาสาธารณูปโภค 
พื ้นฐานอยางครบวงจรเพื ่อสงเสริม 
พื ้นที ่น ั ้นใหเปนแหลงดึงดูดการคา 
การลงทุน  สิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอคือ  
ราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพยในบริเวณ 
พื้นที่ดังกลาวโดยรอบ จะมีราคาเพิ่ม 
สูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน เพื่อ 
รองรับการเติบโตของพื้นที่ และมีการ 
อพยพเคลื่อนยายคนไทยและคนตาง
ชาติมาอยูในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อเปนขอคิดสำหรับเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจอื่น ๆ  สภาวการณตอไปนี้ 
ไดเกิดข้ึนท่ีชายแดน อ.แมสอด จังหวัด 
ตาก  ซึ่งเปนพื้นที่นำรองสำหรับเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
ไทย ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจน 
ถึงปจจุบัน สรุปไดดังนี้

1. ที่ดินมีราคาสูงขึ้น   ในชวง 3  
- 4 ปที่ผานมาราคาที่เดินเพิ่มสูงขึ้น 
ประมาณ  300% - 500 % เชน 
ปจจุบันท่ีดินติดถนนสายเอเซียแมสอด - 
แมปะ จากเดิมเมื่อ 3 ปที่ผานมา 

ราคาประมาณไรละ 2 – 3 ลาน 
บาทปจจุบัน ราคาประมาณไรละ 20 
– 30 ลานบาท ถนนสูริมเมย ราคา 
ตั้งแต 30 – 70 ลานบาทตอไร และ 
ที่ดินบริเวณ 4 แยก เชน สี่แยก 

มาเปดรุกการทำธุรกิจคาปลีก คาสง 
เพิ่มมากขึ้น เชน Tesco Lotus Extra  
เมกาโฮม แมคโคร รวมทั ้งห าง 
สรรพส ินค า เซ ็นทร ัลท ี ่กำล ังจะม ี 
โครงการกอสรางภายใน 3 ป เพื่อ 

หากสามารถจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แม่สอด แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา คือ ก่อน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 การค้า 
ชายแดนผ่านด่านแม่สอดจะมีการเติบโตจาก 
ปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านบาทต่อปี 
เป็น 1 แสนล้านบาท หรือ 2.5 เท่าใน 2 ปี  

แมระมาดปจจุบันราคาไรละ 12 -15 
ลานบาท

2. มีการก อสร างท ี ่พ ักอาศ ัย 
เพ ิ ่มข ึ ้นอย างต อเน ื ่อง อาทิ การ 
กอสร างหมู บ านจ ัดสรร  6 – 7 
โครงการ รวมประมาณ 200 ยูนิต  
มีคอนโดมิเน ียมกำลังก อสร าง 3 
โครงการ และเตรียมกอสรางเพิ่มอีก 
1 โครงการ รวมประมาณ 600 ยูนิต 
ราคาเริ่มตนที่ประมาณ ยูนิตละ 1.5 
ลานบาท

3. มีการกอสรางอาคารพาณิชย 
เกิดขึ้นบริเวณสองฝงถนน เพื่อรองรับ 
การเชา/ซื้อ เพื่อเปดสำนักงานขาย 
หรือร านคา เช น  มีการก อสร าง 
อาคารประมาณ  70 หอง ราคาหอง 
ละ 7 ลานบาทซึ่งถือวามีราคาสูงมาก

4. มีโรงแรมขนาดตาง ๆ ปรับ 
ปรุงและกอสรางเพิ ่มขึ ้น ปจจุบันมี 
โรงแรมทั้งหมดประมาณ 40 โรงแรม 
หองพักกวา 1,000 หอง

5. หางสรรพสินคาสมัยใหม เขา 

เปดตลาดคาปลีกไทย – เมียนมาร

บทส่งท้ายต่อการค้า 
ชายแดน

สำหรับการคาชายแดนนั้น ผล 
การศึกษา ไดกลาววา หากสามารถ 
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 
แลวเสร็จตามกรอบระยะเวลา คือ 
กอนการเขาสู ประชาคมอาเซียนในป 
2558 การค าชายแดนผ านด าน 
แมสอดจะมีการเติบโตจากปจจุบันที่
มีมูลคาประมาณ 4 หมื่นลานบาท 
ตอป เปน 1 แสนลานบาท หรือ 2.5 
เทาใน 2 ป อยางไรก็ตาม สิ่งที่ 
จะตามมาคือสภาพการแขงขันที ่ส ูง 
และรุนแรง เนื่องจากมีพอคา นัก 
ลงทุนจากตางถิ ่นหรือตางประเทศ 
เขามาทำการคามากขึ้น จึงเปนโจทย 
ทาทาย พอคาชายแดนทองถิ ่นใน 
การเตรียมความพรอมตอการแขงขัน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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วันน้ีเปนวันท่ี 19 มีนาคม 
2557 ผมยังอยูที่แขวง 
สะหวันนะเขต แตวันนี้ 

ตองออกเดินทางตั้งแต 7 โมงเชาเพื่อ 
มุงสูเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ระยะ 
ทางจากสะหวันนะเขตกับปากเซ 260 
กิโลเมตร ทีมของผมใชเวลาในการเดินทาง 
ถึงปากเซเวลา 11.30 น. เราใชเวลา 
ในการเดินทางคอนขางยาวนานมาก 
เปนพิเศษกับระยะทางไมกี ่ร อยกิโล 
ก ็ เพราะว าตลอดเส นทางของการ 
เดินทางถนนเปนถนนดำสองเลน แต 
จะขรุขระมาก เปนหลุมเปนบอเปน 
ระยะๆ รถไมสามารถทำเวลาใหเร็ว 
กวานี้ได เปาหมายของผมในวันนี้คือ 
การเก็บขอมูลอุตสาหกรรมกาแฟของ
ลาว ผมจึงมีนัดกับประธานของบริษัท 
“กาแฟดาว” ซึ่งมีสำนักงานยอยอยู 
ที ่ปากเซ สวนสำนักงานใหญอยู ที ่ 
เวียงจันทร ที่ตองมาปากเซเพราะวา 
อยูใกลกับพื้นที่ที ่ปลูกกาแฟที่ดีที ่สุด 
ของลาว หรือ “เมืองกาแฟของลาว” 
อยูที่เมืองปากซอง (Paksong)” หรือ 
เรียกวา “ท่ีราบสูงโบลาเวน (Bolaven 
Plateau)” ซึ ่งเปนพื ้นที ่ที ่มีความ 
อุดมสมบูรณอยูสูงกวาระดับน้ำทะเล 
1,200 – 1,500 เมตร สิ่งที่ยืนยัน 
ชัดเจนวาพื้นที่บริเวณนี้มีความสมบูรณ 

ว
มากเพราะผลผล ิตทางการเกษตร 
ไมวาจะเปน ผัก และผลไมตางๆ ที่ 
จำหนายในบริเวณแขวงจำปาสักนั ้น 
มาจากที่ราบสูงแหงนี้ทั้งสิ้น ที่ราบสูง 
โบลาเวนหางจากปากเซ 50 กิโลเมตร 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ลานไร ซึ่ง 
ครอบคลุมปากเซ จำปาสักและปากซอง 
ปจจ ุบ ันม ีเกษตรจำนวน 30,000 
ครัวเร ือนที ่ปล ูกกาแฟบนที ่ราบสูง 
แหงนี ้ซึ ่งสวนใหญเปนเกษตรกรราย 
เล็กที่ถือครองไมเกิน 10 ไร และ 
เนนการปลูกแบบอินทรียคือไมใชสาร
เคมี และรักษาสิ่งแวดลอม (Organic 
Coffee Plantation) ทำใหผลผลิต 
กาแฟที ่ปลูกในแถบนี ้เปนที ่ยอมรับ 
จากผูบริโภคจากประเทศสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยยอมจาย 
เง ินเพื ่อซ ื ้อกาแฟในราคาที ่ส ูงกว า 
ผลผลิตกาแฟจากประเทศดวยเหตุผล
ที่วาเปน “กาแฟออรแกนิก” และถูก 
ขนานนามวา “เมืองกาแฟของลาว” 
มีรสชาติยอดเยี่ยม ป 2556 ลาว 
มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมดมากกวา 5 
แสนไร มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 4 แสนไร 
ในผลผลิตทั้งหมด 6 หมื่นตัน 

บริษัทแรกที ่ผมไดพบคือบริษัท 
ดาวเฮือง เจาของกาแฟยี่หอ “กาแฟ 
ดาว” ที่เขามาทำตลาดในเมืองไทย 

ขณะนี้ ทานประธานบริษัท นางเฮือง 
ลิตดัง ทานไดเลาใหผมฟงวาที่มีทำ 
ธุรกิจกาแฟก็เพื่อชวยประเทศชาติใน
การหาเงินเขาประเทศ โดยเริ่มปลูก 
กาแฟเมื่อป 2000 และทำเปนธุรกิจ 
เมื่อป 2006 ปจจุบันปลูกทั้งหมด 
1,500 ไร และทำการปลูกกาแฟแบบ 
พันธสัญญา (Contract Farming) 
ของชาวบานอีก 240,000 ไร โดย 
บริษัทชวยเหลือการอบรมวิธีการปลูก 
และการใหปุยฟรี กาแฟของบริษัท 
ดาวเปนโรบัสตา 60 เปอรเซ็นต 
และอราบิกา 40 เปอรเซ็นต ผลผลิต 
ท้ังหมดขายตางประเทศ 90 เปอรเซ็นต 
โดยตลาดหลักยังคงเปนตลาดอาเซียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเวียดนาม
รอยละ 40 นอกจากนั้นก็เปนตลาด 
ยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และไทย 
สำหรับตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุนและยุโรป 
ก็ไดรับ GSP ภาษีศูนยเปอรเซ็นต 
ปจจุบันมีแรงงานทั้งหมด 1,000 คน 
สวนใหญเปนแรงงานจากเวียดนาม 
โดยคาจางที่จางแรงงานทั่วไป 6,000 
บาทตอเดือน สวนระดับหัวหนาจาง 
อยูที่ 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน 
สวนวิศวกรจางอยูที่ระดับ 4 ถึง 5 
หมื่นบาทตอเดือน พรอมสวัสดิการ 
อื่นๆ จุดเดนของกาแฟดาวที่ประธาน 
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กาแฟลาว
กับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางกาแฟชั้นเยี่ยมอาเซียน
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ดวยความนิยมการดื ่มกาแฟที ่ 
เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องของผู บริโภค 
ทำใหการทำธุรก ิจกาแฟในลาวนั ้น 
เติบโตอยางกาวกระโดด แตหากดู 
จำนวนผลผลิตและพื ้นที ่ในการปลูก 
แมวาประเทศลาวจะสูประเทศอื่นไมได 
ก็ตาม แลวกาแฟลาวจะเอาอะไรไปขาย? 
เอาอะไรไปสู ก ับกาแฟของประเทศ 
กาแฟของอินโดนีเซียและเวียดนาม 
ทั้งบริษัท PSH และดาวเฮือง มี 
เปาหมายที่มุ งมั ่นที ่จะผลิตกาแฟที่มี 
คุณภาพเทาน้ัน เพราะบริเวณปากซอง 
เป นท ี ่ เหมาะท ี ่ส ุดท ี ่จะผล ิตกาแฟ 
อราบิกาที่ประเทศอื่นๆ ไมมี เหมาะ 
มากที่จะผลิตกาแฟคุณภาพเยี่ยม  

นักธุรกิจไทยที่อานบทความนี้ 
ก็อาจจะคิดอยางผมวา เรานาจะไป 
ปลูกกาแฟในลาวกันดีวา แตมันไม 
งายอยางที่คิดครับ ธุรกิจขนาดเล็กๆ 
อยางเรา เขาไปตอนนี ้ผมคิดวาสู  
รายใหญไมได แตธุรกิจเล็ก ควรเขา 
ไปปลูกผักและผลไมออแกนิก นา 
สนใจมากครับ เพราะคาเชาที่ดินถูก 
มากๆ แตปญหาที ่ตองคิดคือการ 
ขาดแคลนแรงงานและแรงงานลาว 
ไมมีทักษะ แรงงานลาว 3 คนเทากับ 
แรงงานไทย 1 คน ครับ

บริษัท PSH และดาวเฮือง มีเป้าหมายที่มุ่งมั่นที่จะ 
ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพเท่านั้น เพราะบริเวณ 

ปากซองเป็นที่เหมาะที่สุดที่จะผลิตกาแฟ 
อราบิก้าที่ประเทศอื่นๆไม่มี 

เหมาะมากที่จะผลิตกาแฟคุณภาพเยี่ยม

มากกวาสองหมื่นไร บริษัทนี้นาสนใจ  
และในอนาคตจะกลาย “เปนหนาเปน 
ตาของลาว” ดวยทำเลที่สวยมากๆ 
สภาพพื้นที่คลายกับที่ดินเขาใหญของ
ไทย ในอนาคต PSH เคาจะทำธุรกิจ 
แบบครบวงจร มีทั้งโรงแรม รีสอรท 
และทองเที่ยวเชิงเกษตร ดวยสภาพที่ 
เปนภูเขา อากาศจึงดีมากๆ ยอม 
ดึงดูดนักทองเที ่ยวเขามาไดอีกมาก 
PSH มีความตั้งใจในการปลูกกาแฟ 
มาก ใสความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน 
การผลิต แมว าขณะนี ้จะย ังไม ได  
ผลผลิตก็ตามทั้งที่เขาไปลงทุนตั้งหาป
แลว เพราะวาบริเวณนี้เดิมเปนภูเขา 
ไฟจึงมีหินฝงอยูใตดินจำนวนมาก จึง 
ตองปรับหนาดินใหมหมด เปาหมาย 
ของ PSH คือการผลิตกาแฟอาราบิกา 
ที่เปน “กาแฟชนิดพิเศษ (Specialty 
Coffee)” ของลาวของอาเซียน อีกไม 
เกินหาป ผมจะไปชิมกาแฟของ PSH

เฮืองเนนตลอดเวลาของการสนทนา 
คือการปลูกแบบอินทรียไมมีการใช 
ปุยเคมี โดยบริษัทเนนอยู 3 เรื่อง 
ผลผลิตปลอดภัยที่สุดเพื่อความพึงพใจ 
ของผูบริโภค คัดเลือกคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑที่เปนเกรดเอเพื่อตอบสนอง 
ผูบริโภคเทานั้น และสุดทายคือการ 
สงมอบผลผลิตที่ดีที่สุดในลูกคา 

บริษัทที่สองที่ผมไดมีโอกาสเก็บ
ข อม ูลค ือบริษ ัทปากซองไฮแลนด 
(Paksong Highland : PSH) ของ 
บริษัทไทยเบฟ ซึ่งเปนของนักธุรกิจ 
ไทย คุณโยทัย จาง (Yothai Chang) 
เปน MD ของ PSH และทีมงานได 
กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนมากๆ 
ค ุณจาง เป นคนหน ุ  มท ี ่ ม ี อนาคต 
คลองแคลว และแอกทีฟ เปนความ 
โชคดีที่ PSH ไดหัวหนาและทีมงาน 
ท่ีดี คุณจางเลาใหฟงวาไดรับสัมปทาน 
ปลูกกาแฟสายพันธุ อราบิกาจำนวน 

6,000
15,000-20,000

40,000-
50,000คาจางแรงงานทั่วไป

จากเวียดนาม
6,000 บาท/เดือน

ระดับหัวหนา
15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกร
40,000-50,000 บาท/เดือน
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อาหารฮาลาล ถือเปน 
สินคาที ่ไทยมีศ ักยภาพ 
สาเหตุเนื่องจากประเทศ

ไทยเปนประเทศผูผลิตอาหารที่สำคัญ
ของโลก มีความพรอมดานทรัพยากร 
และเทคโนโลยี มีนโยบายสงเสริม 
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเชื ่อมโยง 
กับนโยบายสงเสริมใหไทยเปนครัวของ 
โลก แตในอดีตประเทศไทยยังไมจริงจัง 
กับการสงออกอาหารฮาลาล ผูผลิต 
ส วนใหญมองว าเป นการผล ิตเพ ื ่อ 
จำหนายใหกับชาวมุสลิมเทานั้น จึง 
มองวาเปนตลาดที ่ม ีขนาดเล็กมาก 
ขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือแม 
แตประเทศท่ีไมใชมุสลิม เชน ออสเตรเลีย 
แคนาดา เปนตน กลับมองวาตลาด 
โลกมุสลิมเปนตลาดที่มีโอกาสและมี 
การเติบโต จึงชวงชิงสวนแบงตลาด 
ไปกอนประเทศไทยแลว โดยเฉพาะ 
ประเทศมาเลเซียที ่ทำตลาดโดยการ 
มุงหาฐานลูกคา มีการนำทีมโดยทาน 
มหาเธรม ูฮ ัมหมัดในสมัยเปนนายก 
รัฐมนตรี นำนักธุรกิจมุสลิมในมาเลเซีย 
ไปบุกตลาดตะวันออกกลาง ซ่ึงสามารถ 
สรางความนาเชื ่อถือใหกับลูกคาได 
มาก นอกจากน้ี จากการท่ีประเทศไทย 
ไมใชประเทศมุสลิม จึงสงผลกระทบ 

â´Â
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

บทวิเคราะห์
อาหารฮาลาลไทยในมาเลเซีย
จากคู่แข่งสู่คู่ค้า

อ
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ที่สิงคโปรอยู ระหวางการเจรจาเพื ่อ 
จัดทำเขตการคาเสรีกับกลุมนี้ รวมถึง 
เพื่อตอยอดไปยังกลุมประเทศที่นับถือ 
ศาสนาอิสลามอ่ืนๆ ท่ีคาดวาในป 2020 
(2563) โลกจะมีประชากรที่เปนชาว 
มุสลิมกวา 1.8 พันลานคน

ตลาดสินค้าอาหารฮาลาล 
ในประเทศมาเลเซีย

มาเลเซ ียเป นหนึ ่งในประเทศ 
สมาชิกอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ
มากท ี ่ส ุดในการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ 
เนื่องจากรัฐบาลใหความสำคัญตอการ 
ผลักดันการพัฒนาประเทศเพื่อกาวสู
การเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป 
2563 ผานการดำเน ินงานภายใต  
แนวคิดตนแบบเศรษฐกิจใหม (New 
Economic Model: NEM) ซึ ่ง 
ประกาศใชในป 2554 ปจจุบันมาเลเซีย 
มีประชากรราว 30 ลานคน ประกอบ 
ดวยหลายเชื ้อชาติ ไดแก มาเลย 
(รอยละ 50.4) จีน (รอยละ 23.7) 
อินเด ีย (ร อยละ 7.1) และอื ่นๆ 
(รอยละ 18.8) แตประชากรสวนใหญ 
กวารอยละ 60.0 นับถือศาสนา 
อิสลาม ทำใหมาเลเซียเปนตลาดอาหาร 
ฮาลาลขนาดใหญและม ีมาตรฐาน 
สินคาอาหารฮาลาลที ่กลุ มประเทศ 
สมาชิกองคการความรวมมืออิสลาม 
(Organization of Islamic Coop-
eration: OIC) จำนวน 57 ประเทศให 

ปัจจุบันผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ที่สุดของโลก  เป็นประเทศที่ไม่ใช่ 
มุสลิม คือ ออสเตรเลีย บราซิล เยอรมนี โดยส่งออกเนื้อสัตว์ ส่วนจีนและสหรัฐ 
อเมริกาส่งออกข้าว ผัก/ผลไม้สดและแปรรูป และเมล็ดธัญพืช ส่วนประเทศในแถบ 
เอเชียที่ให้ความสนใจในการเจาะตลาดสินค้าฮาลาลอย่างจริงจัง คือ มาเลเซีย  
โดยรัฐบาลมาเลเซียประกาศเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลก  

ตอความนาเชื ่อถือของผู บริโภคชาว 
มุสลิมอยางมาก

ซึ ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบ 
กับประเทศในกลุ มอาเซียนดวยกัน 
คือมาเลเซ ียและอ ินโดน ีเซ ียแล ว 
พบวามาเลเซียเปนประเทศมุสลิมที่
ม ีการสงออกอาหารฮาลาลคิดเปน 
รอยละ 6.0 ของปริมาณทั้งหมด 
สวนอินโดนีเซียสงออกรอยละ 9.0 
ขณะที่ประเทศไทยมีผูนับถือศาสนา
อิสลามถึง 3.2 ลานคน (ในป พ.ศ. 
2553) ซึ่งเทียบเทาหรือมากกวาชาว 
มุสลิมในกลุมประเทศตะวันออกกลาง
บางประเทศ เชน โอมาน บาหเรน 
กาตาร คูเวต เปนตน ประเทศไทย 
มีมัสยิดกวา 3,400 แหงทั่วประเทศ 
ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการศาสนา 
อิสลาม มีพระราชบัญญัติกำหนดไว 
ชัดเจน สิ ่งเหลานี ้ทำใหเราสามารถ 
แปลงจุดออนใหเปนจุดแข็งได โดย 
การสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น 
และความน า เช ื ่ อถ ือในมาตรฐาน 
อาหารฮาลาลของไทย

ปจจุบันผู สงออกสินคาอาหาร 
ฮาลาลรายใหญที่สุดของโลก เปน 
ประเทศท่ีไมใชมุสลิม คือออสเตรเลีย 
บราซิล เยอรมนี โดยสงออกเน้ือสัตว 
สวนจีนและสหรัฐอเมริกาสงออก 
ขาว ผัก/ผลไมสดและแปรรูป และ 

เมล็ดธัญพืช สวนประเทศในแถบ 
เอเชียที ่ใหความสนใจในการเจาะ 
ตลาดสินคาฮาลาลอยางจริงจัง คือ 
มาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียประกาศ 
เปาหมายที่จะเปนศูนยกลางอาหาร
ฮาลาลของโลก  โดยใชความไดเปรียบ 
ที่มีภาพลักษณเปนประเทศมุสลิมใน 
การสงออก มีเปาหมายหลักในกลุม 
ประเทศองคการความรวมมืออิสลาม 
(โอไอซี) สำหรับประเทศอื่นๆ อยาง 
บรูไนลงนามสัญญารวมกับออสเตรเลีย 
เปนผูผลิตอาหารใหโลกมุสลิม จีน 
ตั้งเปาเปนผู สงออกอาหารฮาลาลไป 
ขายในยุโรป นอกจากนี้ กลุมผูสงออก 
ของประเทศอินเดียกำลังเรงเพื่อใหได
ตราร ับรองฮาลาลและตราร ับรอง 
มาตรฐาน HACCP และ ISO เพื่อเปน 
ใบเบิกทางในการสงออกสินคาฮาลาล 
ในสวนสิงคโปรนั ้นประกาศวิสัยทัศน 
เป นศ ูนย กลางการส งออกอาหาร 
ฮาลาลของโลกเชนกัน ความคืบหนา 
อย ู ระหว างการสร างองค การทาง 
การคาขึ ้นมาดูแลในเรื ่องนี ้เปนการ 
เฉพาะ รวมถึงอยูระหวางการจัดทำ 
มาตรฐานฮาลาลของตัวเอง เบื้องตน 
สิงคโปรมีเปาหมายจะสงออกสินคา 
ฮาลาลไปจำหนายในกลุ มประเทศ 
ความร วมมือร ัฐอ าวอาหร ับ(จีซ ีซ ี) 
ประกอบดวย 6 ประเทศ ไดแก 
ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน กาตาร 
บาหเรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
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การยอมรับ และอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาลของมาเลเซียถือเปนสวนหนึ่ง 
ของยุทธศาสตรการสงออกที ่รัฐบาล 
ใหความสำคัญมาก นอกจากนี้ภาครัฐ 
และเอกชนของมาเลเซียมีการจัดตั ้ง 
นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (ฮาลาล 
ปารค) ขึ้นถึง 21 แหงทั่วประเทศ 
เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติ โดย 
ใหการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
และบริการตางๆ มี Halal Industrial 
Development Corporation ซึ่ง 
เปนหนวยงานภาครัฐของมาเลเซียให
ความช วยเหล ือและอำนวยความ 
สะดวกดานการลงทุน อีกทั้งยังไดรับ 
สิทธิประโยชนดานการลงทุน อาทิ 
การยกเวนภาษีรายไดจากการสงออก
เปนเวลา 5 ป การไดรับสิทธิ์หักคา 
ลดหยอน 2 เทาสำหรับคาใชจายที่ 
เกิดขึ้นในการขอรับใบรับรองมาตรฐาน 
ฮาลาล และสิทธิประโยชนสำหรับ 
ผูประกอบการดานโลจิสติกสในนิคม
อุตสาหกรรมฮาลาล เชน การยกเวน 
ภาษีนำเขาอุปกรณหองเย็น เปนตน 
นักลงทุนสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน 
และอินโดนีเซีย สำหรับนักลงทุนจาก 
ไทยยังมีนอยมาก

โอกาสของสินค้าอาหาร 
ฮาลาลไทยในมาเลเซีย

• โอกาสดานการคา
ผูประกอบการไทยสามารถขยาย 

ตลาดสินค าอาหารฮาลาลได ท ั ้งใน 
ลักษณะอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบ
อาหาร โดยมีปจจัยเกื้อหนุน ดังนี้

1) มา เล เซ ี ย เป นตลาดท ี ่ ม ี 
กำลังซื้อสูง แมมาเลเซียมีประชากร 
ราว 30 ลานคน แตประชากร 

สวนใหญมีรายไดส ูงและมีแนวโนม 
เพิ ่มขึ ้นตอเนื ่อง โดยในป 2555 
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูที่ 10,350 
ดอลลารสหรัฐ (เทียบกับรายไดเฉลี่ย 
ตอคนตอปของไทยที่ 5,310 ดอลลาร 
สหรัฐ) และคาดว าจะเพิ ่มข ึ ้นเป น 
13,680 ดอลลารสหรัฐในป 2558 
ขณะที่รัฐบาลตั้งเปาเพิ่มรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปเปน 15,000 ดอลลารสหรัฐ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศ 
ที่มีรายไดสูงภายในป 2563 ประกอบ 
กับโครงสรางประชากรสวนใหญอยู  
ในชวงวัยทำงาน โดยกวารอยละ 40 
ของประชากรทั ้งหมดมีอายุระหวาง 
25-54 ป ซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อสูง 
และพรอมทดลองสินค าใหมๆ อีก 
ทั้งวิถีชีวิตที่เรงรีบขึ้นทำใหชาวมาเลเซีย 
สวนใหญไมนิยมทำอาหารรับประทาน 
เองและตองการสินคาอาหารที่สะดวก 
สบายในการรับประทาน จึงนับเปน 
โอกาสของสินคาอาหารฮาลาลของไทย 
โดยเฉพาะอาหารพรอมรับประทาน 
(Ready to eat) ที่จะเขาไปขยาย 
ตลาดในมาเลเซียซึ่งยังมีแนวโนมขยาย 
ตัวไดอีกมาก

2) มาเลเซียนิยมสินคาอาหาร 
ฮาลาลของไทย ชาวมาเลเซียสวนใหญ 
รู สึกวาอาหารไทยมีกลิ ่นและรสชาติ 
คล ายคล ึงก ับอาหารพ ื ้นเม ืองของ 
มาเลเซียที่ใชสมุนไพร เครื่องเทศ และ 
กะทิในการประกอบอาหาร นอกจากน้ี 
มาเลเซียยังมีวัฒนธรรมการบริโภคที่
คลายคลึงกับไทย โดยมื ้อเชานิยม 
รับประทานอาหารประเภทโจกและ 
ขาวตม สวนมื้อกลางวันและมื้อเย็น 
นิยมรับประทานเปนสำรับกับขาวเชน
เดียวกับของไทย ทำใหชาวมาเลเซีย 

นิยมบริโภคอาหารฮาลาลของไทยมาก 
ประกอบกับชาวมาเลเซียสวนใหญอยู
ในวัยทำงานและมีกำลังซื้อสูง จึงนิยม 
บริโภคสินคาอาหารนำเขาซึ่งแมวาจะ
ม ีราคาส ูงกว าส ินค าอาหารที ่ผล ิต 
ในประเทศ แตใหความรูสึกแปลกใหม 
และเปนทางเลือกในการบริโภคอาหาร 
ที่ไมจำเจ

3) มาเลเซียขาดแคลนวัตถุดิบ 
ในการผลิตอาหารฮาลาล ดวยสภาพ 
ภูมิประเทศที ่ไม เอ ื ้ออำนวยตอการ 
ขยายพื ้นที ่เพาะปลูกพืชผลทางการ 
เกษตร ทำใหมาเลเซียมีวัตถุดิบในการ 
ผลิตอาหารฮาลาลไมเพียงพอ จึงจำเปน 
ตองพึ ่งพาวัตถุดิบนำเขาหลายชนิด 
ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลกำลังมุ ง 
เนนการพัฒนาในสวนของวัตถุดิบที ่ 
ใชผลิตอาหาร (Ingredient Segment) 
ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดย 
สนับสนุนใหหลายประเทศ เชน จีน 
ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซียและไทย 
ปอนวัตถุดิบใหอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาล ขณะที่ไทยไดรับประโยชน 
จากภาษีนำเขาที ่มาเลเซียเรียกเก็บ 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area: AFTA) สวนใหญ 
ในอัตรารอยละ 0 ซึ่งนับเปนโอกาสที่ 
เอื้ออำนวยใหสินคาอาหารฮาลาลของ
ไทยสามารถขยายตลาดในมาเลเซียได
อีกมาก

• โอกาสดานการลงทุน
ผูประกอบการไทยมีโอกาสขยาย 

การลงทุนในธุรกิจอาหารฮาลาลใน 
มาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมีแนวคิด 
ที ่จะรวมมือกับไทยเพื ่อพัฒนาและ 
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร
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ฮาลาล โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งสอง 
ประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสรวมกันใน
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม 
อาหารฮาลาล กลาวคือไทยมีจุดแข็ง 
ดานขั ้นตอนการผลิตที ่ไดมาตรฐาน 
และมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงมีผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวนมาก 
แตสวนใหญยังขาดกลยุทธการทำการ
ตลาดที ่จะทำใหตลาดกลุ มประเทศ 
มุสลิมยอมรับเทากับอาหารฮาลาลที่ 
ผลิตจากกลุ มประเทศมุสลิมดวยกัน 
ขณะที ่มาเลเซียมีจุดแข็งในดานการ 
ทำการตลาด การกระจายสินคาผาน 
ระบบโลจิสติกส และสินคาไดรับการ 
ยอมรับสูง ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่ผู 
ประกอบการไทยจะเขาไปลงทุนผลิต
อาหารฮาลาลในมาเลเซ ีย โดยหา 
พันธมิตรทองถิ ่นเพื ่อผนวกจุดแข็ง 
รวมกันในการรุกตลาดอาหารฮาลาล 
ในประเทศมุสลิมอื่นๆ นอกเหนือจาก 
การขยายตลาดสินคาดังกลาวในมาเลเซีย

ข้อเสนอแนะของสินค้า 
ฮาลาลไทยในมาเลเซีย 

1) ส ินค  าฮาลาลของ ไทยใน 
ตลาดมาเลเซียยังมีโอกาสสูงเนื่องจาก
เปนที่นิยม แตควรสรางความมั่นใจ 
แกผู บริโภคชาวมาเลยที ่เปนมุสลิม 
โดยการขอการร ับรองเคร ื ่องหมาย 
ฮาลาลจากของมาเลเซีย 

2) ศ ึ ก ษ า ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ แ ล ะ 
มาตรการที่เกี่ยวของกับสินคาฮาลาล
ของมาเลเซียใหละเอียด เชน เคร่ืองหมาย 
ฮาลาล (Halal Logo) บนผลิตภัณฑ 
สิ่งตองหามและภาษาที่ใชเพื่อปองกัน

ความสับสนแกผู บริโภคชาวมุสลิมซึ่ง
จะสงผลกระทบตอสินคาฮาลาลของ 
ไทย

3) พัฒนาบรรจุภัณฑใหตรงกับ 
ความตองการของกลุ มลูกคาอาหาร 
ฮาลาลในมาเลเซีย 

4) ใหความสนใจเรื ่องการสราง 
แบรนดสินคา และสรางความเชื่อมั่น 
ในเรื ่องคุณภาพฮาลาลไทยใหเกิดกับ
ผูประกอบการ

5) ลงพื ้นท ี ่ประเทศมาเลเซ ีย 
ดวยตนเอง เพื่อศึกษาสภาพแวดลอม 
ศึกษาตลาด รสนิยม และผลิตภัณฑ 
คูแขง

6) ก า รน ำ เ สนอผล ิ ต ภ ั ณฑ  
อาหารฮาลาลกับตัวแทนจำหนายใน 
มาเลเซีย

7) ผูประกอบการที่ตองการเขา 
ไปทำอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศ
มาเลเซียตองรวมกลุมเขาไปในลักษณะ 
Cluster หรือการหา Partner เพื่อ 
ชวยกระจายสินคา

8) หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ในประเทศไทยตองสงเสร ิมและให 
ความร ู แก ผ ู ประกอบการเก ี ่ยวก ับ 
อุตสาหกรรมฮาลาลอยางจิงจัง

9) หาชองทางการจัดจำหนาย 
สินคาสูประเทศอิสลามอื่นๆ

10)  มองมาเลเซียเปนคูคา อาศัย 
จุดแข็งเรื ่องภาพลักษณ การตลาด 
และตราสินค าท ี ่มาเลเซ ียทำตลาด 
สงออกมานาน โดยสงออกวัตถุดิบ 
ปอนใหมาเลเซียเพราะมีวัตถุดิบนอย
กวาไทย รวมถึงรับจางผลิตติดตรา 
ฮาลาล มาเลเซียสงออก

จากความรวมมือของประเทศ
สมาช ิกของอาเซ ียนซ ึ ่ งกำล ังข ับ 
เคลื่อนสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ทำใหแตละประเทศไมอาจ 
เติบโตไดอยางโดดเดี่ยว จำเปนตอง 
จับมือพันธมิตรเพื่อเติบโตไปดวยกัน 
และเปลี่ยนสถานะจากคูแขงเปนคูคา 
ด ั งน ั ้ นในธ ุ รก ิจอาหารฮาลาลท ี ่ 
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
ตางม ีจ ุดแข็งของตนเอง จึงควร 
แสวงหาโอกาสรวมกันเพื ่อพัฒนา 
และเพิ ่มศักยภาพของอุตสาหกรรม 
อาหารฮาลาล  รวมทั้งขยายปริมาณ 
การคาและมูลคาของสินคาฮาลาล 
ทั้งในกลุมประเทศอาเซียนและขยาย
สูภูมิภาคอื่น สงเสริมใหตรามาตรฐาน 
ฮาลาลของไทยเป นท ี ่ยอมร ับของ 
ประเทศมุสลิมท่ัวโลก และใชประโยชน 
จากฐานการผลิตสินคาฮาลาลในจังหวัด 
ชายแดนภาคใตของไทยที่มีประชาชน
ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเปน
จำนวนมากเปนจุดแข็งของสินคาอาหาร 
ฮาลาลไทยในการสรางความเชื ่อมั ่น 
ใหกับผูบริโภคชาวมุสลิม เพื่อเจาะ 
ตลาดสินคาฮาลาลในประเทศมุสลิม 
ทั่วโลก สงผลใหเปาหมายการเปน 
ศูนยกลางอาหารฮาลาลของไทยคง 
อยูไมไกลเกินเอื้อม

ธุรกิจอาหารฮาลาลที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่างมีจุดแข็งของตนเอง   
จึงควรแสวงหาโอกาสร่วมกันเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ของอุตสาหกรรม 
อาหารฮาลาล  
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จากตอนที่แลวผมไดเลา 
ถ ึ งธ ุ รก ิจแฟรนไชส  ใน 
ประเทศจีนวามีการเติบโต 

รวดเร ็วในอ ัตราสองหล ักมาอย าง 
ตอเนื่อง และในทองตลาดขณะนี้ พบ 
วา จีนมีระบบแฟรนไชสมากท่ีสุดใน 
โลก โดยมีแฟรนไชสอยูถึงกวา 2,600 
แบรนด จำนวนชองทางขายปลีกกวา 
400,000 แหงและครอบคลุมกวา 80 
ประเภทธุรกิจ และกฎหมายวาดวยแฟรนไชส 
เชิงพาณิชย 2550 ถือวาเปนกฎหมาย 
แฟรนไชสฉบับที่ 3 ซึ่งใชบังคับอยูใน 
ปจจุบัน ซึ่งฉบับที่แลว ผมไดเลาเรื่อง 
กฎหมาย บวกกับรูปแบบการเขาใน 
ตลาดจีนวาจะลุยเดี่ยวหรือมาเปนทีม
ดี จะเขาแบบการเปนเจาของแตเพียง 
ผูเดียว (Wholly Foreign Owned 
Enterprises) หรือแบบรวมลงทุน 
(Joint Venture) หรือแบบการขาย 
แฟรนไชส ที่ใหสิทธิรายหลัก หรือให 
สิทธิรายภูมิภาค หรือใหเฉพาะพื้นที่ 
ขึ้นอยูกับปจจัยทางธุรกิจ ฉบับนี้ผม 
จึงขอมาตอวา ธุรกิจแฟรนไชสจาก 
ประเทศไทยแบบไหนที่มีศักยภาพใน
ตลาดจีน

ธุรกิจแฟรนไชส์ของ 
ไทยที่มีศักยภาพในจีน

แฟรนไชสนับเปนรูปแบบธุรกิจ
ที่ตองอาศัยระบบการจัดการ แบรนด 

ที่แข็งแกรง และการบริการที่ดี โดยที่ 
ไทยเปนประเทศที ่ไดรับการยอมรับ 
ในเรื่องบริการ จึงอาจกลาวไดวาไทย 
มีจ ุดเด นและศ ักยภาพสูงในธ ุรก ิจ 
แฟรนไชส อยางไรก็ดี ดวยระดับการ 
แขงขันที ่เพิ ่มสูงขึ ้น การเขาสู ตลาด 
ที่ลาชา และชื่อเสียงที่อยูในวงจำกัด 
ของแฟรนไชสไทยในตลาดจีน ทำให 
แฟรนไชสไทยยังไมแพรหลายนักใน 
ตลาดจีน ทั้งที่ ในมุมมองของผมแลว 
ไทยเรามีธุรกิจแฟรนไชสหลายประเภท 
ที่มีศักยภาพในตลาดจีน อาทิ

 ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
ในภาพรวม ธุรกิจนี้นับวาไดรับความ 
นิยมสูงสุดในตลาดจีนในปจจุบัน ซึ่ง 
สวนสำคัญอาจเปนเพราะความงายใน
การเริ ่มตนธุรกิจและตลาดอาหารที ่ 
ใหญและเติบโตแรงในจีน ใครมาเยือน 
กรุงปกกิ ่งก็อาจไปชิมเปดปกกิ ่งของ 
ราน Da Dong (ตาตง) ที่เกาแกราว 
30 ป หรือหากวัยรุนก็อาจแวะไปลิ้ม 
ชิม “มาลาเซียงกัว” อาหารรสเผ็ด 
สไตลหูหนานที่ราน Chuan Cheng 
Yuan (ชวนเฉิงหยวน) โดยในสวน 
ของอาหารจานดวนนั้น ผูเชี่ยวชาญ 
ของ CCFA ประเมินวาตลาดอาหาร 
จานดวนของจีนในปจจุบันมีมูลคาราว 
700,000 ล านหยวนต อป  ท ั ้ งน ี ้ 
แฟรนไชสอาหารจานดวนของจีนนับ 

วามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ 
Kungfu (เจินกงฟู) รานอาหารที ่ 
เสิรฟดวยขาวหอมมะลิไทย Yong He 
Da Wang (หยงเหอตาหวัง) ราน 
อาหารสุขภาพที่มีเมนู “ไขพะโล” อัน 
กลมกลอม และ Yuan Zhong Yuan 
Wei (หยวนจงหยวนเวย) รานอาหาร 
สุขภาพที ่เสิร ฟอาหารนึ ่งเพื ่อรักษา 
โภชนาการทางอาหาร 

ขณะท ี ่แฟรนไชส อาหารและ 
เครื ่องดื ่มตางประเทศก็ทยอยเขามา 
โกยเง ินจากตลาดจ ีนก ันมากมาย 
หลากหลายประเภท ยกตัวอยางเชน 
กล ุ  ม ร  านอาหาร  อาท ิ  T .G . I .  
Friday’s, Hooters, Papa John’s, 
Yoshinoya, The Pizza Com-
pany และ Sizzler กลุมรานอาหาร 
จานดวนก็มี KFC ที่มาบุกตลาดจีน 
เป  น รายแรก  และตามมาด  วย  
McDonald’s, Burger King และ 
Subway สวนกลุมรานเครื่องดื่ม เชน 
Starbucks Coffee, Glor ia 
Jean’s, Coffee Bean, Coco และ 
85 Degrees และกลุมรานไอศกรีม 
เชน Haagen Dazs และ Cold 
Stone Creamery เปนตน

โดยที ่ไทยไดชื ่อวาเปน “ครัว 
ของโลก” จึงมีภาพลักษณโดยรวมที่ดี 

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

โอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในจีน ... มาถึงแล้ว (ตอนจบ)

จ
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กอปรกับความเปนที ่รู จักอาหารไทย 
ของชาวจีน ซึ่งเปนผลมาจากการเขา 
สูตลาดจีนของรานอาหารไทยมาเปน 
เวลานานแลว จึงทำใหธุรกิจน้ีมีพ้ืนฐาน 
ที่ดีในดานนี้ โดยเฉพาะในกลุมชาว 
ตางชาติที่เคยใชชีวิตในไทยและคุนชิน 
กับรสชาติอาหารไทย และผูที่มีรายได 
ปานกลาง-สูงและท่ีมีอายุต่ำกวา 50 ป 
คน เหล  า น ี ้ ม ี ป ร ะสบกา รณ  แ ละ 
ชื ่นชอบการไปทองเท ี ่ยวเม ืองไทย 
นอกจากนี้ การพยายามวางตำแหนง 
ใหม  ของอาหารไทยท ี ่ ม ิ ใช  เพ ี ย ง 
“ความอรอย” แตเปนเรื่อง “ความมี 
ประโยชนตอสุขภาพ” ทำใหกลุมเปา 
หมายของธุรกิจนี้ขยายไปยังผูที่อาศัย
ในชุมชนเมืองที่หวงใยสุขภาพอีกดวย

อยางไรก็ดี โดยที่การปรุงอาหาร 
ไทยจัดไดวามีความสลับซับซอนมาก
กวาอาหารจานดวนของแฟรนไชส 
ตะวันตก ซ่ึงน่ันหมายความวา แฟรนไชส 
อาหารไทยตองใหความสำคัญกับการ
ฝ กอบรมพน ักงานขายและผ ู ปร ุ ง 
อาหาร การพัฒนาและรักษาความลับ 
และสวนผสมอาหาร หรือแมกระท่ังการ 
จัดต ั ้งคร ัวกลาง เพ ื ่อการควบคุม 
มาตรฐานบริการและคงเอกลักษณ 
ของรสชาติอาหารจานเด็ดประจำราน
แบบไทย ๆ เอาไว

นอกจากนี้ ธุรกิจรานอาหารและ 
เครื่องดื่มยังควรจัดหาบริการจัดสงถึง
ที่ (Delivery) ไวดวย แมวาชาวจีนจะ 
รับประทานอาหารนอกบานในสัดสวน 
ที่สูง แตดวยบานพักที่กวางขวางมาก 
ขึ้นและเวลาที่จำกัด แถมการเจรจาใน 
เม ืองใหญก ็ต ิดขัดไมแพเม ืองหลวง 
ของไทย ทำใหชาวจีนหันมาซื้อความ 
สะดวกสบายด วยการร ับประทาน 
อาหารที ่บานหรือสถานที ่ทำงานกัน 
มากขึ้นในปจจุบัน บริการจัดสงถึงมือ 
ล ูกค าจ ึงช วยขยายตลาดจากกล ุ ม 
ผูบริโภคเดิมที่มีวิถีชีวิตและพฤติกรรม 
มีเปลี่ยนแปลงไป จากการสำรวจพบ 
วารานอาหารไทยหลายรายมีรายได 
เพิ่มขึ้นถึงราวรอยละ 20 ภายหลังการ 
มีบริการจัดสงอาหารดังกลาว

 สปา/นวดแผนไทย 
บริการสปา/นวดแผนไทยถือวาเปน 
ธุรกิจใหมสำหรับจีน แตไดรับความ 
นิยมอยางรวดเร็วในจีนในระยะหลัง 
จีนเร ิ ่มมีสปา/นวดสมัยใหมเป ดให 
บริการเมื่อราว 10 ปที่ผานมา การ 
พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมโรงแรมและ 
รีสอรตในจีนนับเปนแรงขับเคลื ่อน 
สำคัญที่ทำใหธุรกิจสปาและนวดสมัย
ใหมเติบโตอยางรวดเร็ว โรงแรมหา 
ดาวซึ่งจับตลาดระดับกลาง-บน ตาง 

จัดเอาบริการสปา/นวดเปนหนึ่งในสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื ่อสร างภาพ 
ลักษณและความแตกตางจากคู แขง 
จนกลายเปนวาโรงแรมและรีสอรตชั้น
นำตองมีบริการสปา/นวดของตนเอง 
กิจการแฟรนไชสสปา/นวดชั ้นนำที ่ 
เปดใหบริการในยุคนั้น ไดแก Man-
dara Spa และ Banyan Tree 

ขณะที่บริการสปา/นวดแผนไทย
ยังมีลักษณะที ่กระจุกตัวอยู ในเมือง 
เอกที ่ม ีชาวตางชาติและกลุ มคนรุ น 
ใหมชาวจีนเปนจำนวนมาก อาทิ ปกก่ิง 
เซี่ยงไฮ และกวางโจว รวมทั้งมีระดับ 
ค ุณภาพบร ิการและการจ ับกล ุ  ม 
เปาหมายที่ไมชัดเจน ทั้งนี้ นับแตชวง 
ป 2553 ความนิยมในบริการสปา/ 
นวดแผนไทยก็เพิ่มมากขึ้นและกระจาย 
ตัวเขาสูเมืองรองระดับที่ 2 และระดับ 
ที่ 3 ดานซีกตะวันออกและอีสานของ 
จีน อาทิ เมืองเซียะเหมิน ฝูโจว หังโจว 
ซูวโจว หนานทง และฉางชุน

โดยท่ีชาวจีนเดินทางไปทองเท่ียว 
เมืองไทยปละราว 4 ลานคนในปจจุบัน 
นักทองเที่ยวเหลานี้สวนใหญไดเคย
ทดลองใชและติดใจในบริการสปา/ 
นวดแผนไทยกันเปนแถว ขณะเดียว 
กัน สังคมเมืองของจีนที่เรงรีบและ 

ประการสำคัญ ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดจีนอาจ 
ร่วมมือกัน “เดินลุย”  ทำกิจกรรมการตลาดด้วยรูปแบบธุรกิจที่ “สุดขั้ว” 
เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันที่มากหน้าหลายตา และ ดำเนินการ 
ตามกฎหมายกฎระเบียบด้ายแฟรนไชส์ของจีน  

34

China focus



เต ็มไปดวยแรงกดดันทางสังคมก็ม ี 
สวนชวยใหคนจีนจำนวนมากมองหา
บริการเพื ่อผอนคลายและเติมพลัง 
เพ ื ่อให ร  างกายพร อมสำหร ับการ 
เผชิญกับการทำงานที่หนักหนวงและ
สิ ่งทาทายใหม สงผลใหอุปสงคและ 
ความนิยมในบริการสปา/นวดแผน 
ไทยเพิ ่มขึ ้นและแพรหลายอยางรวด 
เร็ว แมกระทั ่งในเมืองใหญบริเวณ 
ตอนกลางและซ ีกตะว ันตกของจ ีน 
อาทิ เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง และเฉิงตู

อยางไรก็ดี ความยากลำบากใน 
การขอใบอนุญาตประกอบการและ
ภ า ร ะ ค  า ใช  จ  า ย ใ น ก า รน ำ เ อ า 
พนักงานชาวไทยหรือคนที่ผานการ
ฝกอบรมการนวดไทยเขามาทำงาน 
ในจีนนับเปนอุปสรรคสำคัญ ธุรกิจ 
แฟรนไชสที ่ตองการเขามาทำตลาด
จีนจึงตองเอาจริงเอาจังและมีความ 
เปนมืออาชีพ โดยใหความสำคัญกับ 
การฝกอบรมพนักงานชาวจีน(พรอม
ผูกเงื ่อนไขสัญญาระยะเวลาทำงาน) 

สวัสดิการท่ีดี และปรับกลยุทธผลิตภัณฑ 
โดยอาจปรับกลยุทธดานผลิตภัณฑ 
เปนบริการ “นวดไทย-จีน” เพื่อหลีก 
เลี่ยงกระแสตอตานจากตลาดทองถิ่น 
(เพราะจีนก็มีศิลปะการนวดแบบกด 
จุดที่มีชื่อเสียง) ลดภาระคาใชจายใน 
การดำเนินการ และเปนทางเลือกแก 
ผูใชบริการ 

โดยที ่ตลาดจีนมีศักยภาพที ่จะ 
เติบโตอีกมาก เราจึงเห็นบริการสปา 
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/นวดจีนผุดขึ้นมากมาย ขณะที่ธุรกิจ 
สปา/นวดแผนไทยซึ ่งมีตนทุนคาใช 
จายที่สูงกวาของทองถิ่น ก็แพรหลาย 
มากขึ้นโดยลำดับ ดังนั้น ในการเจาะ 
ตลาดจีน ระบบแฟรนไชสของไทยจึง 
ควรหันมาเนนการแขงขันเชิงคุณภาพ
มากขึ้น อาทิ มาตรฐานของพนักงาน 
บริการ ความสะอาด และบรรยากาศ 
โดยรวมที ่เปนเอกลักษณของไทยไม 
วาจะเปนการออกแบบตกแตงสถานที่ 
กล่ิน และเสียง เพ่ือสรางความแตกตาง 
จากคู แขงขัน อยางไรก็ดี ผมไม 
แนะนำใหแฟรนไชสของไทยมีบริการ
นอกสถานที่ เพราะอาจนำไปสูปญหา 
อื่นมากมายตามมา

การลงท ุนในธ ุรก ิจแฟรนไชส  
สปา/นวดแผนไทยในจีนใช เง ินท ุน 
คอนขางมาก โดยใชเงินลงทุนในเบ้ืองตน 
ระหวาง 1-10 ลานหยวนตอสาขา 
ขึ้นอยูกับขนาด พื้นที่ ทำเล ตำแหนง 
ทางการตลาด และอื่น ๆ ทำใหผู 
ประกอบการบางรายมองวา ธุรกิจ 
สปา/นวดแผนไทยเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนต่ำ และแฝงไวซึ่งความยุง 
ยาก จึงไมสนใจลงทุน อยางไรก็ดี มี 
ผู ประกอบการบางกลุ มที ่เล็งเห็นถึง 
ศักยภาพทางธุรกิจและสนใจรวมมือ 
กับแฟรนไชสสปา/นวดแผนไทย ซึ่ง 
สามารถจำแนกออกไดเปน 3 กลุม 
ไดแก 

1) กล ุ  มรายใหญ  -ตลาดบน 
กลุมนี้มีทุนหนาและสนใจขยายธุรกิจ
ในจุดสำคัญ ๆ ของเมืองใหญอยาง 
รวดเร็ว อาทิ โรงแรมระดับ 5 ดาว 
สนามบินนานาชาติ และสนามกอลฟ 
เปนตน

2) กลุ มรายกลาง-ตลาดกลาง 
ผูประกอบการสปา/นวดจีนที่ประสงค 
จะปรับปรุงหรือขยายกิจการใหมีสปา
/นวดแผนไทย แตยังเขาไมถึงวัฒนธรรม 
บริการของไทย กลุมนี้มีประสบการณ 
ในการดำเนินธุรกิจและอาจมีเครือขาย 
รานบริการหลายแหงแลว แตตองการ 
สรางความแตกตางจากคู แขงขันที ่ 
มากหนาหลายตาในทองตลาดเพื่อฉีก
หนีการแขงขันทางดานราคา 

3) กลุ มรายยอย-ตลาดกลาง 
ผู ประกอบการกลุ มนี ้อาจมีเง ินทุน 
และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ แตยัง 
ขาดความรูและประสบการณในเรื ่อง
การบริหารจัดการธุรกิจดังกลาว

 การศึกษาและการฝึกอบรม
การลงทุนในดานการศึกษานับเปน 
หนึ ่งในสาขายอดนิยมในจีน การ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการ
เป ดกว างและนโยบายบุกโลกของ 
รัฐบาลจีนทำใหชาวจีนสนับสนุนให 
ลูกหลานเรียนภาษาตางประเทศและ
หลักสูตรพิเศษกันอยางมาก โดยเฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ มนักเรียน 
นักศึกษาในวงจำกัดสนใจศึกษาดาน 
ภาษาไทย สวนใหญอาศัยอยูทางตอน 
ใตของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบ 
กวางส ีและยูนนาน ขณะเด ียวก ัน 
ธุรกิจจีนที ่ต องแขงขันมากขึ ้นก็ให 
ความสำคัญกับการฝกอบรมมากขึ ้น 
อาทิ การทำงานเปนทีม การฝกอบรม 
ดานธุรกิจ และวัฒนธรรมเฉพาะ สง 
ผลใหธุรกิจในดานนี ้เติบโตขึ ้นอยาง 
ตอเนื่องและรวดเร็วในจีน 

การผอนคลายนโยบายลูกคนเดียว 
ระลอกใหมของรัฐบาลจีนยังสงผลให

มีเด็กทารกและวัยรุนเพิ่มขึ้นในอนาคต 
กลาวคือ การผอนคลายใหคนจีนรุน 
ลูกโทนสามารถมีลูกไดสองคนเมื ่อป 
2556 คาดวาจะมีจำนวนเด็กจีนเกิด 
ใหมเฉลี ่ยราว 17-20 ลานคนตอป 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในชุมชนเมืองที ่ 
ครอบครัวมีรายไดเฉลี ่ยในอัตราที่สูง 
นั ่นหมายความวา อุปสงคดานการ 
ศึกษาและการฝกอบรมจะเพิ ่มข ึ ้น 
อยางมากในระยะยาว ทั้งทางตรงและ 
ทางออม และทั้งในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ หลายฝายจึงม่ันใจวา “เศรษฐกิจ 
เด็กทารก” (Baby Economy) ใน 
จีนจะเต ิบโตอยางมีเสถ ียรภาพตอ 
เนื่องไปอีกอยางนอย 15-20 ปขาง 
หนา

อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนยังกำกับ 
ควบค ุมระบบการศ ึกษาของจ ีนไว  
คอนขางเขม การขอใบอนุญาตจัดตั้ง 
สถาบันการศึกษาและขอความเห็น 
ชอบหลักสูตรฝกอบรมพิเศษในจีน 
เปนเรื ่องยาก แฟรนไชสของไทยจึง 
อาจตองจับมือกับสถาบันการศึกษา 
ทองถิ่นหรือรวมพัฒนาหลักสูตรเหลา
นั ้นกับสถาบันการศึกษาในจีนระยะ 
หนึ ่งกอน รวมทั ้งอาจดึงดูดเอาเด็ก 
จีนไปศึกษาตอหรือเขาเรียนหลักสูตร
พิเศษในชวงภาคฤดูรอนที่ไทย

 การทำความสะอาด
น ับแต  จ ี น เป  ดประ เทศคร ั ้ ง ใหม  
ตลาดอสังหาริมทรัพยของจีนนับวา 
เต ิบโตอย างรวดเร ็วและต อเน ื ่อง 
โดยงานกอสรางอาคารสำนักงานและ
ที่พักอาศัยไดพัฒนาไปอยางตอเนื่อง 
โดยเริ่มจากเมืองเอกดานซีกตะวันออก 
ขยายไปยังเม ืองรอง และตอมาก็ 
ขยายเขาสูเมืองใหญนอยในพื้นที่ตอน
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ก ล า ง แ ล ะ ซ ี ก ต ะ ว ั น ต ก ข อ ง จ ี น 
กระแสการพัฒนาดังกลาวสงผลให 
เมืองหลักและเมืองรองของจีนมีอาคาร 
สูง (ตั้งแต 35 ชั้นขึ้นไป) ผุดขึ้นนับ 
หมื่นแหงในจีน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหความ 
สำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิง 
คุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาของ
ชุมชนเมือง สงผลใหกระแสการขยาย 
ตัวของช ุมชนเม ืองในจ ีนดำเน ินไป 
อยางรวดเร็ว องคการสหประชาชาติ 
ประมาณการวา ชาวจีนจะยายจาก 
ชนบทเขาสูเมืองปละ 16-22 ลานคน 
ตอปนับจากปจจุบันจนถึงป 2563 
ผนวกกับการขยายตัวของรายไดเฉลี่ย
ของคนเมืองที ่เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยปละกวา 
รอยละ 10 ในชวงหลายปทีผานมา 
และการขยายตัวอยางตอเนื ่องของ 
การลงทุนโดยตรงของตางชาติในจีน 
ซึ่งจีนสามารถยึดตำแหนงประเทศที่ 
รองร ับการลงท ุนจากต างประเทศ 
อันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ 
ไวไดอยางเหนียวแนน กอปรกับปญหา 
มลพิษดานฝุนควันในระดับอันตรายที่
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ 
ของจีน จึงนาจะสงผลใหอุปสงคดาน 
อสังหาริมทรัพยทั้งที่เปนอาคารสำนัก
งาน โรงแรม ที่พัก และโรงพยาบาล 
ระดับกลาง-บนในจีนเพิ ่มข ึ ้นอยาง 
รวดเร็ว

ในดานบริการ หลายคนที่เคยมี 
ประสบการณทำงานหรืออาศัยอยูใน 
เม ืองจ ีนม ักจะบ นถ ึงการทำความ 
สะอาดที่ไมมีคุณภาพของ “อาหยี” 
(Ayi) อยู เสมอ บางก็บนเกี ่ยวกับ 
สภาพหองน้ำที่ไมนาสุนทรี บางคน 
กลัวจนเข ็ดขยาดประกาศจะไม มา 
เย ือนจีนอ ีกเลยก็ม ี แตด วยระบบ 

ธ ุรก ิจของจ ีนท ี ่แข งข ันก ันมากข ึ ้น 
หลายบริษัทเร ิ ่มใหก ิจการภายนอก 
เข ามาทำงานที ่ ไม  ใช งานหล ักของ 
บริษัท (Outsource) เพิ่มมากขึ้น จึง 
นับเปนโอกาสของธุรกิจแฟรนไชสใน
ดานนี้ อยางไรก็ดี การพัฒนาระบบ 
การจัดการที ่เปนมืออาชีพ การฝก 
อบรมพนักงานทำความสะอาด และ 
การมีเครื ่องมืออุปกรณและน้ำยาทำ 
ความสะอาดที่ดีและเปนมิตรตอสิ่งแวด 
ลอมอาจชวยใหธ ุรกิจสามารถสราง 
ความแตกตางจากบร ิการทำความ 
สะอาดของคนทองถ่ินได ธุรกิจแฟรนไชส 
ตางชาติที่เริ ่มเขามาขายแฟรนไชสใน
ตลาดจีน อาทิ Maid2Clean, BG 
และ JAN-PRO 

ผมยังจำไดวาเมื ่อหลายปกอนมี
ธุรกิจแฟรนไชสของอังกฤษที่มีสาขา 
ในหลายประเทศรวมทั้งไทย นำเอา 
สาขาที่จดทะเบียนจัดตั้งในออสเตรเลีย 
เขามาเปดใหบริการทำความสะอาด 
ในนครเซี ่ยงไฮ โดยดึงเอาผู บริหาร 
ระดับสูงและทีมงานบางสวนจากสาขา 
ที ่ไทยเขามาบริหารงานในจีน ซึ ่ง 
สะทอนวาธุรกิจนี้มีศักยภาพในตลาด
จีน

ครับ ... มาถึงวันนี้ ตลาดธุรกิจ 
แฟรนไชสในจีนยังพัฒนาตามหลัง 
ของประเทศพัฒนา และจะเติบโต 
กวานี ้อีกมากในอนาคต ทามกลาง 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนที ่ 
กระจายตัวจากเมืองดานซีกตะวันออก 
สูตอนกลาง/ซีกตะวันตก จากเมือง 
หลักสู เมืองรอง และจากในเมืองสู  
ชนบทผนวกกับการยอมรับและนิยม 
ในการใชบริการของธุรกิจแฟรนไชส 
ในจีน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิง 
พฤติกรรมของผูบริโภค กฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวของของจีน และปจจัยอื่น ผม 
จึงเห็นวา ตลาดธุรกิจแฟรนไชสในจีน 
ยังจะเติบโต พัฒนา และสลับซับซอน 
อีกมากในชวงหลายปขางหนา จึง 
นับเปนโอกาสสำหรับธุรกิจแฟรนไชส
ของไทยในจีน นอกเหนือจากธุรกิจ 
แฟรนไชสที่ผมเสนอไป ยังมีแฟรนไชส 
ประเภทอื ่นของไทยจึงยังคงเต็มไป 
ด  ว ย โ อ ก า ส ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ ใ น จ ี น 
ผูประกอบการไทยจึงอาจใหเวลากับ 
การศึกษาลูทางการทำตลาดแฟรนไชส 
หลายประเภท โดยเฉพาะรานอาหาร 
จานดวน ขนมหวาน และน้ำผลไม 
ปน/เครื่องดื่มแบบไทย ๆ เบเกอรรี่ 
โดย ผูประกอบการไทยอาจสรางความ 
แตกตางจากคู แขงขันเดิมที ่มีอยู โดย 
การสรางจุดขายในเชิงคุณภาพ เชน 
ความเปนไทย และอาหารออกานิกส 
รวมทั้งการมีบริการนอกสถานที่/จุด 
ขายเคลื่อนที่

ขณะเดียวกัน ตลาดธุรกิจโรงแรม 
และรีสอรท โรงเรียนสอนการทำ 
อาหารไทย การดูแลคนสูงอายุ และ 
การทำความสะอาด/ซักแหงเสื้อผา/
เครื่องหนัง รวมทั้งแฟรนไชสราน 
ขายสินคาไทยไทย เชน ขนมขบเคี้ยว 
ของขว ัญของตกแตงบ าน เคร ื ่อง 
ประดับ เครื่องหนัง และอื่น ๆ ก็เต็ม 
ไปดวยศักยภาพ ประการสำคัญ ธุรกิจ 
แฟรนไชสของไทยที่ตองการเขาสูตลาด 
จีนอาจร วมมือก ัน “เด ินล ุย” ทำ 
กิจกรรมการตลาดดวยรูปแบบธุรกิจ 
ที่ “สุดขั้ว” เพื่อสรางความแตกตาง 
จากค ู แข งข ันท ี ่มากหน าหลายตา 
และดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบ 
ดายแฟรนไชสของจ ีน  และหากมี 
หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนสง 
เสริมไดก็จะทำใหความตั ้งใจเปนรูป 
ธรรมเร็วขึ้น
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แผนแม่บทการท่องเที่ยวปี 2556-2563
กลไกยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคร้ังสำคัญของพม่า

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

ธุรกิจทองเที่ยวและบริการ 
ที่เกี่ยวเนื่องถือเปนหนึ่งในธุรกิจ 
ที่มีศักยภาพในพมาที่นักลงทุน
ตางชาติใหความสนใจ เน่ืองจาก 
พมามีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ท้ังในเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 
ประกอบกับนโยบายสงเสร ิม 
การทองเที ่ยวของรัฐบาลพมา 
อยางจริงจัง ภายหลังพมาเปด 
ประเทศ ทำใหมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติเดินทางมาพมาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยในป 2556 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของพมา 
เ ต ิ บ โ ต แ บ บ ก  า ว ก ร ะ โ ด ด 
สะทอนได จากนักท องเท ี ่ยว 

ตางชาต ิท ี ่ เด ินทางมาพมาม ี 
จำนวนกวา 2.04 ลาน คน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 93 จากป 2555 
และสามารถทำราย ได  เข  า 
ประเทศ 926 ลานดอลลาร  
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากราว 400 
ลานดอลลารสหรัฐในป 2555 
อีกทั้งยังทำใหเกิดการจางงาน 
ในประเทศราว 300,000 ตำแหนง 
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทาง
มาพมาสวนใหญเปนนักทองเท่ียว 
จากเอเชียโดยเฉพาะไทย จีน 
ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย และ 
สิงคโปร คิดเปนราวรอยละ 70 
ของนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด 

มีระยะเวลาเขาพักเฉลี่ย 7 วัน 
และมีค าใช จ ายต อคนตอว ัน 
เฉลี่ย 145 ดอลลารสหรัฐ 

รัฐบาลพมาเล็งเห็นความ
สำคัญของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ในฐานะแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ท่ีสำคัญของประเทศ จึงกำหนด 
เป  าหมาย ให  อ ุ ตสาหกรรม 
ทองเที ่ยวเปนสวนหนึ ่งในการ 
ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของพมาใหไดรอยละ 7 ตอป 
อีกทั้งชวยลดความยากจนและ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 
ตาง  ๆของประเทศผานการจางงาน 
โดยได จ ัดทำแผนแมบทการ 

ทองเที่ยวป 2556 - 2563 
(Myanmar Tourism Master 
Plan 2013 - 2020) เพื่อยก 
ระดับอุตสาหกรรมทองเที ่ยว 
ของพมาใหม ีมาตรฐานระดับ 
สากล ซึ่งรัฐบาลพมาไดเสนอ 
แผนแม บทด ั งกล  าว ในการ 
ประชุม World Economic 
Forum on East Asia ซึ่ง 
จัดข้ึนท่ีกรุงเนยปดอว เมืองหลวง 
ของพมา เมื่อเดือนมิถุนายน 
2556



39

Exim Bank

แผนแม่บท 
การท่องเที่ยว
ปี 2556-2563

การจัดทำแผนแมบทการ
ทองเที่ยวป 2556-2563 มี 
เปาหมายเพื ่อพัฒนาขีดความ 
ส าม า รถ ในก า รแข  ง ข ั น ใ น 
อ ุตสาหกรรมท องเท ี ่ยวของ 
พม  า เพ ื ่ อก  าว ไปส ู  การ เป น 
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยว 
ที่นาดึงดูดมากยิ่งขึ้น โดยเรง 
พัฒนาบุคลากร หนวยงานดาน 
การทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียว 
สำคัญ และระบบคมนาคมขนสง 
รวมทั ้งสนับสนุนการลงทุนใน 
ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ทองเที่ยว
สำคัญ ทั้งนี้ ภายใตแผนแมบท 
ดังกลาวประกอบดวยโครงการ 
พัฒนาจำนวน 38 โครงการ 
ม ูลค ารวม 486.8 ล าน 
ดอลลาร สหร ัฐ โดยร ัฐบาล 
พมาจะได ร ับการสนับสนุน 
ดานเงินทุนจากรัฐบาลนอรเวย 
และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) 
ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี้

 การปรับปรุง 
ด้านกฎระเบียบ อาทิ 

- ทบทวนกฎหม ายก า ร 
ทองเที่ยวของพมาป 2536 เพื่อ 
ใหทันสมัยและเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน

- ปร ับปร ุ งกระบวนการ 
ออกว ี ซ  า เข  าประ เทศ ให  ม ี 

ประสิทธิภาพดีขึ้น
- ปรับปรุงขั้นตอนการออก 

ใบอนุญาตการลงทุนของนักลงทุน 
ต  า ง ช าต ิ ใ น ธ ุ ร ก ิ จ โร ง แรม 
รานอาหาร บริษัททัวร และ 
ไกดนำเที่ยว

- จ ั ด ต ั ้ ง คณะกร รมกา ร 
กำกับดูแลดานการทองเที ่ยว 
(Tourism Executive Coordi-
nat ion Board) เพ ื ่ อ เป น 
ศ ูนย กลางการประสานงาน 
ระหวางกระทรวง หนวยงาน 
และสมาคม

 การพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล อาทิ

- ร ิเร ิ ่มการเร ียนการสอน 
หลักสูตรการทองเที่ยวในระดับ
มัธยมศึกษา

- สรางพันธมิตรกับเครือขาย 
สถาบันการศึกษาของประเทศ
ตางๆ ในอาเซียน

- จัดตั ้งศูนยฝ กอบรมการ 
ทองเที่ยวเคลื่อนที่

 การสร้างความ 
แข็งแกร่งของระบบ 
รักษาความปลอดภัย 
อาทิ

- จ ั ด ต ั ้ ง ห น  ว ย ต ำ ร ว จ 
ทองเที ่ยวเพื ่อดูแลเรื ่องการให
บร ิ การและด ู แลด  านความ 
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว

- อบรมและใหความรู เพื ่อ 
ป องก ันการค า เด ็กและการ 
ทองเที่ยวเพื่อประเวณี

- กำหนดแผนปองก ันภ ัย 
พิบ ัต ิและแผนอพยพสำหร ับ 
นักทองเที่ยว

 การส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวที่ 
มีคุณภาพ อาทิ

- ก ำ ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร 
ทองเท ี ่ยวเช ิงน ิ เวศในพ ื ้นท ี ่ 
คุมครอง

- กำหนดแผนการเดินทาง 
สำหรับการทองเที ่ยวในแตละ 
รูปแบบ เชน การทองเที่ยว 
แบบผจญภัย การทองเที่ยวเชิง 
อาสาสมัคร การเดินทางแสวงบุญ 
และการท องเท ี ่ ยวเพ ื ่ อการ 
ประชุม (MICE) เปนตน

- ก ำ ห น ด ใ ห  โ ค ร ง ก า ร 
กอสรางโรงแรมเปนโครงการ 
เรงดวน

- ใหสิทธิประโยชนสำหรับ 
โ ค ร ง ก า ร ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ี ่ ใ ช  
เทคโนโลยีสีเขียวและโครงการ
ทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค
สำหรับคนทั้งมวล (Barrier-
free tourism) ซึ่งเปนทาง 
เลือกใหมและตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวที่เปน
ผูสูงอายุและคนพิการ

 การยกระดับและ 
พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว อาทิ

- ขยายสนามบินในกรุงเนย 

ปดอวและเมืองมัณฑะเลย เพื่อ 
รองร ับจำนวนเท ี ่ ยวบ ินท ี ่ม ี 
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น

- พัฒนาเสนทางสายรองใน 
พื้นที่การทองเที่ยวสำคัญ อาทิ 
เมืองพุกาม (Bagan) ทะเลสาบ 
Inle เมือง Kyaington และ 
ชายหาด Ngapali

- ก  อสร  า งศ ู นย  ก า รจ ั ด 
น ิทรรศการและการประช ุม 
(MICE) ในเมืองทองเท่ียวสำคัญ 
อาทิ เมืองยางกุง เมืองมัณฑะเลย 
เมืองพุกาม และทะเลสาบ Inle

- ปรับปรุงสะพานเทียบเรือ 
ในแมน้ำพุกามเพื ่อรองรับเรือ 
ทองเที่ยวใหมากขึ้น

- ปรับปรุงดานการจัดการ 
อนามัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบ 
Inle

- ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ในเมือง Kyaikhto ซึ่งเปนที่ตั้ง 
ของพระธาตุอินทรแขวน 

- ปร ับปร ุงเส นทางเข าส ู  
ชายหาด Ngapali ซึ่งรวมถึง 
การกอสรางถนนเขาสู หมู บาน 
Lontha และถนนเช ื ่อมตอ 
สนามบิน Thandwe และ 
หมูบาน Ngapali

- ปร ับปร ุงเส นทางเช ื ่อม 
เมืองยางกุงกับเมืองสำคัญอื่นๆ 
อาทิ เมือง Pathein เมือง 
Chaungtha และเมือง Ngwe-
saung
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 การสร้างอัตลักษณ์ 
ตราสินค้าด้านการ 
ท่องเที่ยวของพม่า อาทิ 

- วางยุทธศาสตรการตลาด 
ใหมและการวางตำแหนงทาง 
การตลาดของการท องเท ี ่ยว 
พมาในตลาดโลก

- ปล ุกจ ิตสำน ึกให คนใน 
ชาติตระหนักถ ึงความสำคัญ 
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
และการให บร ิการด  านการ 
ทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ

นอกจากโครงการพัฒนา
ทั้ง 38 โครงการที่ครอบคลุม 6 
ยุทธศาสตร หล ักข างต นแลว 
การดำเนินการตางๆ ภายใต 
แผนแมบทการทองเที ่ยวของ 
พมาป 2556-2563 รัฐบาลพมา 
จะใหความสำคัญใน 7 ประเด็น 
หลัก คือ ความเทาเทียมกัน 
ทางเพศ ความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม 
การมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
การนำนวัตกรรมทางการเง ิน 
ไปใชอยางเหมาะสม ความ 
รวมมือในระดับภูมิภาค การให 
บริการผูดอยโอกาสและผูพิการ 
และการรับฟงความเห็นและ 
การมีสวนรวม โดยตั้งเปาเพิ่ม 
จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที ่ 
เดินทางมาพมาเปน 3 ลานคน 
ในป 2558 และ 7.5 ลาน 
คนในป 2563 นอกจากนี้ ยัง 
ต้ังเปาเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
เปน 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ 
ภายในป 2563

โอกาสการลงทุน 
ในธุรกิจท่องเท่ียว 
และบริการที่ 
เกี่ยวเนื่อง

อุตสาหกรรมทองเท ี ่ยว 
ของพมาที ่ม ีแนวโนมสดใสทำ 
ใหนักลงทุนตางชาติใหความ 
สนใจเข  า ไปลงท ุนในธ ุ รก ิ จ 
โรงแรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ในพมามากขึ้น ซึ่งรวมถึงเครือ 
โรงแรมยักษใหญของโลก อาทิ 
Accor , Best Western, 
Hilton และ Shangri-La ที่ได 
เข  า ไ ป ล ง ท ุ น ใ นพม  า แ ล  ว 
ป จจ ุบ ันโครงการลงท ุนใน 
ธ ุรก ิจโรงแรมของน ักลงท ุน 
ตางชาติในพมามีทั้งสิ้น 39 
โครงการ กอสรางเสร็จสมบูรณ 
แลว 30 โครงการ และอีก 6 
โครงการกำลังอยูระหวางการ
กอสราง ขณะที่อีก 3 โครงการ 
เพิ่งไดรับใบอนุญาตการลงทุน
จากคณะกรรมการส งเสร ิม 
การลงทุนของพมา (Myanmar 
Investment Commission : 
MIC) โครงการลงทุนสวนใหญ 
เป นของน ักลงท ุนส ิ งคโปร  
จำนวน 14 โครงการ รองลงมา 
คือ ไทย 10 โครงการ ญี่ปุน 6 
โครงการ ฮองกง 4 โครงการ 
มาเลเซีย 2 โครงการ 

ทั ้งน ี ้ ขอม ูลล าส ุดของ 
Ministry of Hotels and 
Tourism ของพมา ระบุวาในป 
2556 ที ่พักในพมาซึ ่งรวมถึง 

โรงแรม โมเต็ล และเกสตเฮาส 
มีทั้งสิ้น 923 แหง มีหองพัก 
รวมกันทั้งสิ้น 34,834 หอง 
โดยที ่พักสวนใหญอยู ในเมือง 
ยางกุง จำนวน 232 แหง มี 
หองพักรวม 10,175 หอง รอง 
ลงมา คือ เมืองมัณฑะเลย 
จำนวน 104 แหง มีหองพักรวม 
4,439 หอง กรุงเนยปดอว 
จำนวน 50 แหง มีหองพักรวม 
4,030 หอง และเมืองพุกาม 
จำนวน 77 แหง มีหองพักรวม 
2,386 หอง โดยที่พักทั้ง 923 
แหงแบงเปนโรงแรมระดับ 5 
ดาว จำนวน 6 แหง โรงแรม 
ระดับ 4 ดาว จำนวน 17 แหง 
โรงแรมระดับ 3 ดาว จำนวน 83 
แหง โรงแรมระดับ 2 ดาว 
จำนวน 116 แหง โรงแรมระดับ 
1 ดาว จำนวน 102 แหง และ 
Certificated Hotel จำนวน 
599 แหง จากขอมูลดังกลาว 
สะท  อน ให  เ ห ็ น ว  าพม  า ย ั ง 
ขาดแคลนที่พักระดับบน ทำให 
ในฤด ูกาลท องเท ี ่ ยวในช วง 
เด ื อนพฤศจ ิกายนถ ึ ง เด ื อน 
มีนาคม หองพักในโรงแรมที่ได 
มาตรฐานม ักไม  เพ ียงพอต อ 
ความตองการของนักทองเที่ยว 
จึงเปนโอกาสของผูประกอบการ 
ไทยที ่จะเขาไปลงทุนทำธุรกิจ 
โรงแรมที ่ม ีค ุณภาพดีและให 
บริการครบวงจร รวมท้ัง Boutique 
Hotel ซึ่งผูประกอบการไทยมี 
ความชำนาญเปนอยางดี

ผู ประกอบการที่สนใจเขา
ไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมและ 
บริการที่เกี ่ยวเนื่องในพมาควร
ศึกษากฎระเบียบดานการลงทุน 
ใหรอบดาน ซึ่งภายใตกฎหมาย 
ลงทุนตางชาติฉบับใหม (New 
Foreign Investment Law) 
กำหนดระยะเวลาการเชาที่ดิน 
ไดนานถึง 50 ป และสามารถ 
ตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป 
อีกทั ้งย ังกำหนดใหน ักลงทุน 
ต  า งชาต ิ ส ามารถลงท ุ น ได  
100% ในกลุมโรงแรมระดับ 
3-5 ดาวเทานั้น สวนการลงทุน 
ในกลุมโรงแรมระดับ 1-2 ดาว 
ตองลงทุนในรูปแบบ Joint 
Venture กับชาวพมา ขณะที่ 
การลงท ุนในธ ุรก ิจบร ิการท ี ่ 
เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจสปา 
ตองเปดดำเนินการในโรงแรม 
ระดับ 3-5 ดาว รวมทั ้ง 
Boutique Hotel นอกจากนี้ 
ผู ประกอบการควรศึกษาและ 
ใหความสนใจกับประเด็นตางๆ 
อยางละเอียดรอบคอบ อาทิ 
กฎหมายอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข อง 
ความหลากหลายของชนชาติ 
และวัฒนธรรมในพมา ความ 
เส ี ่ ยงด านต นท ุนโดยเฉพาะ 
ราคาที ่ด ินในเม ืองเศรษฐกิจ 
สำคัญที ่อยู ในระดับสูง และ 
ความพรอมของระบบสาธารณูป 
โภค เชน ไฟฟา และน้ำประปา 
เพื ่อใหการเขาไปลงทุนในพมา
ประสบความสำเร็จ

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ประเทศกัมพูชา
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ เมืองสำคัญ : เสียมเรียบ เมืองทองเที่ยว / พระสีหนุ ทาเรือน้ำลึก / พระตะบอง เมืองเกษตรกรรม 
(ขาว) / กัมปงจาม (ยางพารา) พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 15.3 ลานคน (ธ.ค. 56)
ตลาดสงออกที่สำคัญของกัมพูชา : อเมริกา สหภาพยุโรป จีนฮองกง สิงคโปร แคนาคา 

ตลาดนำเขาที่สำคัญของกัมพูชา : จีน เวียดนาม ไทย (อันดับ 3) จีนใตหวัน จีนฮองกง
สินคาสงออกที่สำคัญ : เสื้อผาและสิ่งทอ สินคาเกษตรกรรม ไดแก ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตวสินคาประมง ใบยาสูบ 
เศษเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแรโลหะ โลหะ เยื่อ กระดาษ และเศษกระดาษ (มูลคารวม 8,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
สินคานำเขาที่สำคัญ : พาหนะรถยนต น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม สินคาทุนของธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ ยา 
รักษาโรค เสื้อผา และเครื่องสำอาง (มูลคารวม 11,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
สรุปสถานการณทางการคาไทย – กัมพูชา

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%) ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 4,611.55 2,963.24 10.17 4,256.28 2,663.38 6.50 355.27 299.87 58.78

สถานการณเศรษฐกิจการคา : กัมพูชาไดรับผลกระทบจากปญหาภายนอก คือ เศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางและผลกระทบจากปญหา 
ภายในเรื ่องการเมืองซึ ่งมีการเลือกตั ้งรัฐบาลชุดใหม ปจจัยสนับสนุนการเติบโต คือ การขยายตัวที ่แข็งแกรงของการสงออกเสื ้อผา 
เครื่องนุงหม และรองเทา การแปรรูป สินคาเกษตร การทองเที่ยว การเติบโตของการกอสรางอสังหาริมทรัพย และการกอสราง สิ่ง 
สาธารณูปโภค ตลอดจนเงินลงทุนโดยตรงจาก ตางประเทศที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมใหม ๆ เชน ชิ้นสวนรถยนต และอีเล็กทรอนิกส เปนตน

สปป. ลาว
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน พื้นที่ : ประมาณ 237,000 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 6.4 ลานคน เมืองสำคัญ : สะหวันนะเขต 
หลวงพระบาง จำปาสัก คำมวน ความสำคัญ : ในอนาคตเมื่อโครงขายคมนาคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ตะวันตก-ตะวันออก 
ภายใตกรอบ GMS กอสรางเสร็จเรียบรอย สปป.ลาวจะกลายเปน land link ของอาเซียนตอนบนไทย
ตลาดสงออกที่สำคัญของสปป.ลาว : ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเขาที่สำคัญของสปป. ลาว : ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร ญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี 
สินคาสงออกที่สำคัญ : สินแร เศษโลหะ ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม เสื้อผาสำเร็จรูป ถานหิน หนังดิบ หนังฟอก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใบยาสูบ 
กาแฟ ผัก และผลไม
สินคานำเขาที่สำคัญ : น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักรกล เหล็ก/ผลิตภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณ อาหาร ผาผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค
สรุปสถานการณทางการคาไทย – สปป ลาว

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%) ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 5,118.50 3,110.06 4.35 3,758.45 2,370.00 6.32 1,360.05 740.06 - 1.49

สถานการณเศรษฐกิจการคา : ธนาคารโลกคาดการณวา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของสปป. ลาวในป 2556 จะอยูที่รอยละ 8.3 
สูงเปนอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รองจากจีน และอินเดียโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อยางไร 
ก็ตามอัตราเงินเฟอจะเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 7.60 รัฐบาลลาวจึงจำเปนตองกำหนดมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินคา โดยเฉพาะ 
ราคาอาหารและน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเงินเฟอ รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศและทุนสำรองเงินตราตางประเทศเพื่อกระตุนเศรษฐกิจรวมทั้งสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจพื้นฐาน 
และปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนเพื่อสรางงาน รัฐบาลลาวพยายามลดการพึ่งพาตางประเทศดานเศรษฐกิจ

สรุปสถานการณ์การค้าไทย
กับ 9 ประเทศอาเซียน
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อ้างอิง สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



ประเทศเมียนมาร์
เมืองหลวง : เนปดอว พื้นที่ : ประมาณ 677,000 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 64.95 ลานคน เมืองสำคัญ : เมืองยางกุง / เมืองพะโค 
/ เมืองมัณฑะเลย
สินคาสงออกที่สำคัญ : กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑจากไม อาหารประเภทเนื้อสัตวน้ำ เสื้อผา ธัญพืช
สินคานำเขาที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่ไมใชไฟฟาและใชไฟฟา สิ่งทอ น้ำมันเพื่อการบริโภค
ตลาดสงออกที่สำคัญของเมียนมาร : ไทย อินเดีย จีน ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน
ตลาดนำเขาที่สำคัญของเมียนมาร : สิงคโปร จีน ไทย ญี่ปุน อินเดีย มาเลเซีย
สรุปสถานการณทางการคาไทย – เมียนมาร

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพ่ิม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 7,821.56 4,497.78 1.20 3,788.47 2,467.93 12.51 4,032.93 2,029.85 -9.82

สถานการณเศรษฐกิจการคา : เมียนมารไดประกาศใชกฎหมายการลงทุนฉบับใหมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยอนุญาตใหชาวตางชาติ 
สามารถเขาลงทุนโครงการได 100% รวมไปถึงการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีตางๆ จากการประกาศใชกฎหมายการลงทุนดังกลาว คาด 
วาจะมีนักลงทุนตางชาติสนใจเขาไปลงทุนในเมียนมารมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยในป 2557 รัฐบาลเมียนมารไดเริ่มออกใบอนุญาตให 
ตางชาติเขาไปขยายธุรกิจสาธารณูปโภคขนาดใหญในโครงการตางๆ เชน โครงการธุรกิจโทรคมนาคม (เทเลนอรและโอเรดู), โครงการพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษติลาวา, โครงการสรางสนามบินนานาชาติที่เมืองหงสาวดี, โครงการพัฒนาไฟฟาโดยธนาคารโลก, โครงการพัฒนาระบบประปา 
ในยางกุง, โรงงานผลิตปูนซีเมนตโดย SCG, โครงการดานพลังงานโดย ปตท.สผ. และโครงการพัฒนาระบบรถไฟในเมียนมาร เปนตน

ประเทศเวียดนาม
เมืองหลวง : กรุงฮานอย พื้นที่ : ประมาณ 332 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 89.7 ลานคน เมืองสำคัญ : นครโฮจิมินห (ศูนยกลาง 
ธุรกิจการคาและบริการ) นครดานัง (ศูนยกลางธุรกิจการทองเที่ยว และเปนเมืองทาสำคัญ ถัว เทียน เว ) (เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญ)
สินคาสงออกที่สำคัญ : โทรศัพทมือถือและชิ้นสวน สิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน รองเทา น้ำมันดิบ
สินคานำเขาที่สำคัญ : เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ โทรศัพท มือถือและชิ้นสวน ผาผืน ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตลาดสงออกที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน เกาหลีใต มาเลเซีย U.A.E. และไทย
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : จีน เกาหลีใต ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และไทย 
สรุปสถานการณทางการคาไทย – เวียดนาม

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 10,451.17 6,400.28 9.67 7,182.21 4,206.57 7.82 3,268.96 2,193.71 13.41

สถานการณเศรษฐกิจการคา : เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งผลกระทบจากปญหา 
วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป สหรัฐอเมริกาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งถือเปนตลาดสงออกที่สำคัญของเวียดนาม โดยรัฐบาล 
เวียดนามมีการควบคุมการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดองกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ใหอยูในระดับ US$1 ตอ 20,800 – 21,000 ดอง 
เพื่อไมใหกระทบตอเศรษฐกิจและการสงออกของประเทศ รวมไปถึงการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจประเทศเปนระยะๆ  รัฐบาลเวียดนาม 
มีนโยบายสงเสริมใหชาวตางชาติเขามาทำการคา โดยมีการปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบเพื่อใหเอื้ออำนวยตอการจัดตั้งบริษัทธุรกิจ (Trading 
Company) โดยอนุญาตใหขาวตางชาติสามารถจัดตั ้งบริษัทโดยจดทะเบียนเปนเจาของได 100% เวียดนามเปนหนึ ่งในประเทศที ่ 
นักลงทุนตางชาติใหความสนใจ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีคาจางแรงงานไมสูง  รัฐบาลเวียดนามกำหนดเปาการเจริญ 
เติบโตของ GDP ป 2014 เทากับรอยละ 5.8 อัตราเงินเฟอรอยละ 7

ประเทศมาเลเซีย
เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร และปตตาลิงจายา พื้นที่ : ประมาณ 330,000 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : ประมาณ  :  29.9 ลานคน
เมืองสำคัญ : อิโปห โกตาบารู กัวลาตรังกานู
สินคาสงออกที่สำคัญ : ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ  รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  น้ำมันสำเร็จรูป  
แผงวงจรไฟฟา
สินคานำเขาที่สำคัญ : เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ  น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เคมีภัณฑ  

42

Special Report  : AEC Next Step

อ้างอิง สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



ตลาดสงออกที่สำคัญ : สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สำหรับไทยเปนอันดับ 5
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุน  สิงคโปร ไทย    
สรุปสถานการณทางการคาไทย – มาเลเซีย

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 26,297.09 14,805.15 -3.34 13,014.89 7,464.22 -0.07 13,282.20 7,340.93 -6.45

สถานการณเศรษฐกิจการคา : ประเทศมาเลเซียเปนตลาดฮาลาลขนาดใหญ โดยไทยมีศักยภาพดานวัตถุดิบและมีอุตสาหกรรมการผลิต 
อาหารท่ีแข็งแกรงซ่ึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในตลาดโลกในดานคุณภาพมาตรฐาน  นอกจากน้ี  ประเทศไทยยังมีนโยบายในการศูนยกลาง 
ฮาลาลของภูมิภาค ขณะที่มาเลเซียมีความแข็งแกรงดานเทคโนโลยีและการตลาด โดยเฉพาะเครือขายตลาดฮาลาลในกลุมประเทศ OIC ดังนั้น 
ไทยและมาเลเซียสามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในทุกระดับทั้งระหวางของภาครัฐบาลตอรัฐบาล และภาคเอกชน 
ตอภาคเอกชน รวมทั้งความรวมมือดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มมูลคาโดยไทยมีความพรอมดาน 
วัตถุดิบ สวนมาเลเซียมีความแข็งแกรงดานเทคโนโลยี

ประเทศสิงคโปร์
เมืองหลวง : สิงคโปร พื้นที่ : ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : ประมาณ: 5.4 ลานคน
สินคาสงออกที่สำคัญ : น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ   สวนประกอบอากาศยาน 
และอุปกรณการบิน 
สินคานำเขาที่สำคัญ : เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ำ เคมีภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา
ตลาดสงออกที่สำคัญ : มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐ ฮองกง
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : มาเลเซีย จีน สหรัฐ ญี่ปุน ไตหวัน    
สรุปสถานการณทางการคาไทย – สิงคโปร

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 19,463.00 10,252.13 -11.39 11,236.42 5,641.67 -14.82 8,226.58 4,610.46 -6.79

สิงคโปรมีจุดเดน ดังนี้ (1) เปน Logistics Hub เพราะตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีและเหมาะสมจึงสงผลใหการบริการจัดการดาน logistics 
ของสิงคโปรติดอันดับตนๆของโลก (2) มีบรรยากาศการลงทุนที่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติทั่วโลก (3) มีการบริหารการจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ สงผลใหสิงคโปรมีความโดดเดนและดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก

ประเทศอินโดนีเซีย
เมืองหลวง : จาการตา พื้นที่ : ประมาณ 1.905 ลานตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : ประมาณ: 244.4 ลานคน
สินคาสงออกที่สำคัญ : น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบเคมีภัณฑ สวนประกอบอากาศยาน 
และอุปกรณการบิน
สินคานำเขาที่สำคัญ : เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ำ เคมีภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา
ตลาดสงออกที่สำคัญ : มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐ ฮองกง
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : มาเลเซีย จีน สหรัฐ ญี่ปุน ไตหวัน    
สรุปสถานการณทางการคาไทย – อินโดนีเซีย

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 18,964.30 10,135.22 -16.49 10,872.60 5,720.80 -18.24 8,091.70 4,414.42 -14.11
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สถานการณเศรษฐกิจการคา
• อินโดนีเซีย เปนตลาดเปาหมายหลักของไทย มีประชาชนจำนวน 244.4 ลานคน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 6 สินคา 
สงออกที่สำคัญจากไทย ประกอบดวยสินคาอุตสาหกรรมยานยนต สินคาอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม วัสดุกอสราง และแฟชั่นไลฟสไตล 
• อินโดนีเซียตั้งเปาจะเปนศูนยประมงเชิงพาณิชย และยังมีเปาหมายที่จะรักษาการเปนประเทศผูผลิตน้ำมันปาลมดิบมากที่สุดในโลก โดย 
การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตปาลมน้ำมัน อีกทั้งตั้งเปาจะเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางดานอาหารและเปนหนึ่งในครัวโลก

ประเทศฟิลิปปินส์
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา พื้นที่ : 300,000 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 98 ลานคน เมืองสำคัญ : Cebu (เมืองอุตสาหกรรมหนัก 
และเบา) , Davao (เมืองอุตสาหกรรมน้ำตาล) Subic, Clark (เขตเศรษฐกิจจำเพาะ)
สินคาสงออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกล ไมและผลิตภัณฑ (มูลคาการสงออกรวม 35,002 ลานเหรียญสหรัฐ)
สินคานำเขาที่สำคัญ : สวนประกอบและอุปกรณยานยนต แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ (มูลคาการนำเขารวม 40,647 
ลานเหรียญสหรัฐ)
ตลาดสงออกที่สำคัญ : ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน ฮองกง สิงคโปร ไทย (อันดับที่ 8)
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต ไทย (อันดับที่ 7)    
สรุปสถานการณทางการคาไทย – ฟลิปปนส

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 7,661.31 4,673.62 7.81 5,033.94 3,143.60 13.85 2,627.37 1,530.02 -2.78

สถานการณเศรษฐกิจการคา
• ภาวะการลงทุน : การสงเสริมการลงทุนเปนมาตรการหลักในการสรางงานในประเทศ ซึ่งเปนนโยบายหลักในการบริหารประเทศ โดย 
ประเทศที่เขาไปลงทุนในประเทศฟลิปปนส ที่สำคัญคัญคือ 1)เกาหลีใต 2)อังกฤษ 3)สหรัฐฯ 4)สิงคโปร 5)ญี่ปุน สำหรับไทยอยูอันดับที่ 10
• ลูทางการคาและการลงทุน : ในสังคมฟลิปปนสมีความแตกตางกันมากระหวางผูมีฐานะดีและคนจน สินคาที่จำหนายไดดีจึงมีทั้งสินคาราคา 
แพงที่มี Brand Name จากประเทศที่มีชื่อเสียง และสินคาราคาถูกทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเขา แตปจจุบันผูมีรายไดระดับปานกลาง 
เริ่มมากขึ้น มีผูมองหาสินคาคุณภาพดีราคาปานกลางโดยไมจำเปนจะตองมี Brand Name ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ประเทศบรูไน 
เมืองหลวง : บันดารเสรีเบกาวัน พื้นที่ : ประมาณ 5,770 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : ประมาณ  :  407,000 คน เมืองสำคัญ : Bruner 
- Muara, Belait, Temburong, Tutong
สินคาสงออกที่สำคัญ : น้ำมันดิบ  กาซธรรมชาติ   เครื่องนุงหม
สินคานำเขาที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและสินคาอุตสาหกรรม   อาหารและเคมีภัณฑ
ตลาดสงออกที่สำคัญ : ญี่ปุน  อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย และเกาหลีใต 
ตลาดนำเขาที่สำคัญ : สิงคโปร  มาเลเซีย  ญี่ปุน  และออสเตรเลีย    
สรุปสถานการณทางการคาไทย – บรูไน

 มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD)  มูลคาการนำเขา (ลาน USD)
 ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014  ป 2013 ป 2014
 ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)  ม.ค.-ก.ค. เพิ่ม/ลด(%)
 719.32 409.09 -18.16 166.20 88.02 -13.99 553.12 321.07 -19.23

สถานการณเศรษฐกิจการคา
• เศรษฐกิจบรูไนคอนขางพึ่งรายไดจากการสงออก โดยรายไดหลักมาจากการขายน้ำมัน กาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียม และมีฐานะ 
เกินดุลการคาในระดับสูง
• บรูไนมีบทบาทเปนผูสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติ ที่พึ่งพาภาคธุรกิจดังกลาวคอนขางมาก ประมาณรอยละ 70 ของ GDP โดยในป 2556 
บรูไนเปนผูผลิตน้ำมันรายใหญอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเปนผูผลิตกาซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญเปนอันดับ 4 
ของโลก 
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ท่องเที่ยวไทย กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ



โอกาสสร้างรายได้
การท่องเที่ยวไทย

ความทาทายของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง



ผลกระทบจากคอร์รัปชั่น
ที่มีต่อภาคธุรกิจ
ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ข้อมูลจาก The Institute of Director (IOD)
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ที่มา /กิจการ /โดดเด่น
“Daddy Dough” มีความหมาย 

วา แปงของพอ เปนสูตรแปงโดนัทที่ 
คุณพอของคุณ ปเตอร ทวีผลเจริญ 
ผูบริหารหนุมรุนใหม คิดคนและพัฒนา 
ขึ้น เมื่อครั้งยังเปดรานเบเกอร่ีเล็กๆ 
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1985 
ตอนนั้น “แดดดี้ โด” ไดนำสูตรนี้มา 
สูประเทศไทย ซึ่งเปนส ูตรเฉพาะไม  

ถ้าเอ่ยถึง โดนัท หลายคนคงเข้าใจว่า ร้าน Franchise ต่างชาติ เท่านั้นที่ครองตลาด ด้วยการทุ่มเม็ดเงินซื้อ 
สื ่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ แต่ความคิดนี้อาจจะไม่ถูกนัก เพราะอันที่จริงยังมี แบรนด์โดนัท 
สัญชาติไทย อยู ่ด้วยอีก 1 แบรนด์ ที ่มีศักยภาพสามารถเบียดโค้งแบรนด์ต้นตำหรับจากต่างประเทศได้ 
โดยไม่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์สู้ แต่หันไปเน้นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ที่ทำให้ Daddy Dough โดนัท 
พันธุ์ไทย รสชาติต้นตำรับ สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ หนุ่มไทยที่กล้าหาญต่อกรกับธุรกิจ 
แฟรนไชส์ข้ามชาติ เค้าคือ เจ้าของ  Daddy Dough ที่แปลว่า “โดนัทสูตรคุณพ่อ” โดยมีคุณปีเตอร์ 
ทวีผลเจริญ เจ้าของบริษัท แดดดี้ โด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องยอมรับ 
เลยว่าไม่ง่าย แต่ด้วยวิธีใดนั้นต้องติดตาม

เหมือนใคร โดยนำนวัตกรรมเขามา 
มีส วนช วยในการผล ิตและค ัดสรร 
สวนผสมที่มีคุณภาพเปนลิขสิทธิ์เฉพาะ  
เพื่อผลิตโดนัททุกชิ้นให เบา นุม 
และหอมกรุน ตามมาตรฐานสูตรลับ 
สไตลแดดดี้ โด ที่คงคุณภาพอยาง 
สม่ำเสมอ

ทั้งนี ้ แบรนด “แดดดี้ โด” ได 

เริ่มตนขึ้นจากรานเล็กๆ ที่ทดลองขาย 
ในบริเวณรานอาหารของครอบครัวที่ 
เปดมากอนอยูแลว ซึ่งเปนการทดลอง 
ขายในระยะแรกใหกับผูบริโภค ทั้งนี้ 
เพื่อตองการรับฟงขอคิดเห็นจากกลุม
ลูกคาและนำมาปรับปรุงแกไข ไมวา 
จะเปนเรื ่องราคาหรือแมแตรสชาติ 
แตก็ย ังคงความเปนเอกลักษณของ      
“แดดดี้ โด” อยู โดยยังเนนแปงที่มี 

ดัน 'แดดดี้ โด' ของไทย สู้ของนอก
ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ
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ความนุมและเบาอยู หลังจากนั้นจึง 
เปดสาขาแรกที่ถนนสีลม ขางโรงแรม 
ฮอลิเดย อินน จนเปนที่ถูกใจคอโดนัท 
และทำใหเกิดสาขาอื่นๆตามมา

กลยุทธ์ชัด กลุ่มเป้าหมายชัด 
คุณปเตอร กำหนดกลยุทธใน 

การเขาถึงกลุ มเปาหมาย นอกจาก 
การจัด Event ตามงานตางๆ แลวยัง 
เปนสปอนเซอร ในนิตยสารตาง ๆ 
ตลอดจน คุณปเตอรยังใหเวลากับการ 
เป นว ิทยากรร ับ เช ิญบรรยายให  
ความรูแกนักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด 
การดำเนินกิจการของแบรนด ในทาง 
ออมเพื่อทำใหแบรนด “แดดดี้ โด” 
เปนท่ีรูจักในกลุมนักศึกษา หลากหลาย 
สถาบัน และสรางความสนใจในตัว 
ของผลิตภัณฑมากขึ้น 

เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญ 
จะเปนผู หญิงวัยทำงาน ซึ ่งจะใสใจ 
ในสิ่งรอบตัวสูง นอกจากคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ ขอดีอยางหนึ่งของโดนัทที่ 
ขายในประเทศไทย คือ คนไทยมี 
มุมมองเกี ่ยวกับโดนัทวาเปนอาหาร 
วาง ที่สามารถรับประทานไดตลอด 
เวลา ทำใหการเขาถึงของผลิตภัณฑ 
มีสูง

Brand Uniqueness
ดวยเอกลักษณของ แปง “แดดดี้ 

โด” ที่ใหคุณภาพที่โดดเดนของโดนัท 
คือ ความนุม ความเบา ความหวาน 
ที่ลงตัว รวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่มี 
สวนชวยลดคอเลสเตอรอล ที่มาจาก 
น้ำมันในตัวโดนัท เปนคุณภาพท่ี “แดดด้ี 
โด” จะตองสงมอบใหกับลูกคา ได 
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รับรูถึงคุณภาพที่แตกตางจาก โดนัท 
เเบรนดอื่นๆ โดยคุณภาพที่ผานทาง 
ตัวผลิตภัณฑ ที่คงไวอยางสม่ำเสมอ 
รวมไปถึงบุคลากรของ “แดดดี้ โด” 
ที ่ต องม ีความร ู และความเข าใจใน 
โดนัท และไมทิ ้งการใหบริการที ่ดี 
เยี ่ยมแกผู บริโภค ซึ ่งบุคลากรที ่ให 
บริการ ณ จุดขายตองผานการอบรม 
มาอยางดี

ความสำคัญของแฟรนไชส์ 
คือ การควบคุมมาตรฐาน 
คุณภาพ

เมื่อมีการขยายกิจการแฟรนดไชส 
หลายเเหง ทำใหการควบคุมมาตรฐาน 
ของผลิตภัณฑอาจจะทำไดยาก ดังนั้น 
การที่จะควบคุมมาตรฐานของสินคา 
ใหมีคุณภาพอยู ในระดับที ่กำหนดไว 
ใหเหมือนกันทุกสาขา จึงตองมีมาตรฐาน 
การควบคุมที่ชัดเจน เเฟรนดไชสใน 
เเตละเเหงตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ทางบริษัทฯ กำหนดอยางเครงครัด

สิ่งที่เชื่อมโยง กลุมเปาหมายกับ 
แบรนดแดดดี้ โด ไดนั้น เกิดไดจาก 
การสนองความตองการของผูบริโภค 
ได ทำใหผู บริโภคจดจำความเปน 
เอกลักษณนั้นคือ ความนุมและไมอม 
น้ำมันของแปง รวมไปถึงความหลากหลาย 
ของรูปแบบโดนัทและราคาที่เหมาะสม 
นอกจากนี้สิ่งที่ทำใหเกิดการเชื่อมโยง 
กับกลุมเปาหมาย คือ การใสใจใน 
ขอมูลขาวสาร การทำการตลาดอยาง 
ตอเนื่อง ทำใหผูบริโภคเขาถึงขอมูล 
ขาวสารของแบรนดได ง ายขึ ้นและ 
สะดวกขึ้น สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสำคัญที่ 
สามารถเชื่อมโยงสูแบรนด จึงทำใหผู 
บริโภคช่ืนชอบแบรนดมากข้ึน เน่ืองจาก 
แบรนด “แดดดี้ โด” ไดเล็งเห็นถึง 
ความสำคัญของการเชื่อมโยง แบรนด 
ไปสู ความทรงจำของผู บริโภค จึง 
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ทำใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภค 
และสิ่งเหลานี ้ยังคงสรางทัศนคติที ่ดี 
ใหกับแบรนดอยางตอเนื่อง

รางวัลการันตีคุณภาพ 
ธุรกิจแฟรนไชส์

นับเปนความภาคภูมิใจของ คุณ 
ปเตอร ในการสรางโดนัท แบรนดไทย 
คุณภาพและมาตรฐานไมแพตำร ับ 
โดยเม ื ่อป  2555 ได ร ับ รางว ัล 
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสยอดเยี่ยม 
ประจำป 2555 หรือ The Best Fran-
chise of The Year Award 2012 
ในงาน Thailand Franchise Qual-
ity Award 2012 และ รางวัล 
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส ด ี เด น 
ดานการบริหารจัดการ  ในงาน Thai-
land Franchise Quality Award 
2011 ที่มาของการรับรางวัลตาง ๆ 
มาจาก แนวคิดการบริหาร  “แดดดี 
โด” โดนัทพรีเมียม “ทำงาย ใครทำก็ 

ได” และ หลักการทำธุรกิจ “แบง 
กันรวย” บริษัทแมซ่ึงหมายถึงแฟรนไชซอร 
อยูได บริษัทลูกคือ แฟรนไชซีตองอยู 
รอดดวย

ทำธุรกิจต้องรู้ทันข่าวสาร 
หล ักการบร ิหารงานแบบคน 

รุ นใหม การศึกษาขอมูลของธุรกิจ 
แบบคนรุนใหม คือ อานหนังสือ ดูขาว 
เปดอินเทอรเน็ต รับฟงความคิดเห็น 
จากคนอื่น  ขอมูลในปจจุบันเร็วมาก 
ควรหาขอมูลใหไดมากท่ีสุด อินเทอรเน็ต 
เปนชองทางที่เปนประโยชน  เพราะ 
จะไดเรียนรู ว า ตลาดนี ้เขาทำอะไร 
แบบไหน แลวเราก็จะนำมาพลิกแพลง 
สรางไอเดียแปลกใหมในการพัฒนา 
สินคาอยางไร 

การบริหารงาน “แดดดี้ โด” คุณ 
ปเตอร ทำหนาท่ีดูแลบริหารงานท้ังหมด 
และคุณพอ จะดูแลควบคุมคุณภาพ 
การผลิต อยางไรก็ตามแมธุรกิจนี ้ 

เปนเพียงธุรกิจครอบครัว  แตการ 
บริหารงานไดใหความสำคัญกับบริหาร 
แบบสากล โดยมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขามาเสริมทีม

รับมือคู่แข่ง
สำหรับแผนการรับมือกับคู แขง

นั ้น ไดมีการเตรียมแผนไวลวงหนา 
ดวยการขยายสาขาไปตางจังหวัดมาก
ขึ้น เพื่อขยายกลุมลูกคา นำนวัตกรรม 
ใหมมาใชในการผลิตโดนัทใหมีคุณคา
ทางโภชนาการที ่สูงขึ ้น โดยใชแปง 
โดนัทที่มีสวนผสมของนม น้ำผึ้ง และ 
ซีเรียล รวมทั้งมีแผนแตกซับแบรนด 
ของ “แดดดี้ โด” ในอนาคตอันใกล 
อีกดวย 

การสรางภาพลักษณการตกแตง
รานใหพรีเมียม แตกตางจากคูแขง 
โดยเลือกใชโทนสีน้ำตาล เพื่อทำให 
ล ุคของร านด ู เป นผ ู  ใหญ มากกว า 
คู แข งท ี ่ตกแตงร านดวยสีส ันสดใส 
และทำเลของรานที ่เล ือกตั ้งในหาง 
ระดับกลางถึงบนขึ้นไป รวมทั้งการ 
บอกปากตอปาก ทำใหแดดดี้ โด 
“เกิด” ไดในเวลาไมนาน 

สำหรับแผนการตลาด แดดดี โด 
ใชงบการตลาดนอยมาก โดยเนน 
ชองทาง Below the line เปนหลัก 
มีการทำตลาดรวมกับพารตเนอรตางๆ 
และใชโซเช ี ่ยลมีเด ียเปนเคร ื ่องมือ 
ในการทำตลาดสามารถช วยสร าง 
โอกาสได โดยแดดดี้ โดมีแฟนเพจ 
บนเฟซบุ กไว เพ ื ่อต ิดตอสื ่อสารกับ 
ลูกคา และเปนชองทางการตลาดเพื่อ 
โปรโมตสินคาและโปรโมชั ่นใหมได 
อยางดี
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การเริ่มต้นธุรกิจ หลายคนเริ่มมาจากใจรัก และมักจะไปได้ดีซะด้วย ดังเช่น “คุณปรเมศร์ สายอุปการ” ผู้ผัน 
ตัวเองจากอาชีพครู มาสู่เจ้าของธุรกิจ แบรนด์ “Mr.Leaf” การนำใบตองตึง ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัว ใน 
จังหวัดลำปาง มาสร้างเงินสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ด้วยไอเดีย และฝีมือล้วน ๆ ใครจะคาดคิดว่า ใบตอง 
ใบไม้แห้งจะสามารถนำมาแปรรูป และใช้งานได้เช่นเดียวกับผ้า ผ้าทำได้ ใบไม้ หรือ ใบตองตึง ก็ทำได้ ไม่ว่าจะ 
เป็นเสื้อ กระเป๋า รองเท้า Accessories ต่าง ๆ ของที่ระลึก จากเริ่มแรกเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมากับการเริ่มต้น 
ด้วยสินค้าชนิดแรก คือ กล่องกระดาษที่ปะด้วยใบไม้ต่าง ๆ จนปัจจุบันติดลมบนแล้ว กับการแตกไลน์สินค้า 
ไปอีกกว่า 10 ชนิด ด้วยไอเดีย Go Green ที่ไปสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติ 
พอดิบพอดี ส่งขายแล้วที่อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 18 OTOP ของประเทศ 
ไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไป “โกอินเตอร์”ที่แรกคืองาน Tokyo Gifts Festival คร้ังที่ 78

เปิดตัวเจ้าของ SMEs 
คนเก่ง

คุณปรเมศร สายอุปการ เปน 
ชาวลำปาง จบการศึกษาจากคณะ 
คุรุศาสตรคอมพิวเตอร เดิมมีอาชีพ 
รับราชการเปนอาจารยท ี ่ว ิทยาลัย 
แหงหนึ่งใน จ.ลำปาง ดวยความที่ 
เปนคนรักงานประดิษฐส ิ ่งของจาก 
ภูมิปญญาชาวบาน โดยเฉพาะใบตอง 
ตึงที ่ชาวเหนือนิยมนำไปมุงหลังคา 
บาน ทำเปนผลิตภัณฑเครื่องใช และมี 
ความใฝฝนจะเปนเจาของกิจการ จึง 
ลาออกจากราชการ ในป 2547 เริ่ม 
ดวยการทำเว็บไซตขายสินคาที ่เขา 
ผลิตเอง และสินคาที่เปนภูมิปญญา 
ชาวบาน เชน กระเปา ดอกไม 

ติดปีก 'Mr.Leaf' ใบตองตึง โกอินเตอร์

ปรเมศร์
สายอุปการ

ประดิษฐ ซึ่งปรากฏวา ไปไดดี และมี 
โอกาสไปเร ียนเพิ ่มเต ิมกับอาจารย 
ชาวญี่ปุนเกี่ยวกับเสนใยพืชธรรมชาติ 
จึงตอยอดโดยการหาวัสดุธรรมชาติ 
มาเปนจุดขายของตนเอง

“ผมไดหาทีมมารวมทำวิจัย จน 
พบวา ตนตองตึง เปนไมปาที่มีเปน 
จำนวนมาก และ “ใบตองตึง” ที่ 

ชาวบานภาคเหนือนำมาใชห อข าว 
เหนียว หอของจิปาถะ มีคุณสมบัติ 
กันน้ำไดดี มีความเหนียวทนทาน เมื่อ 
นำมาทำใหแหง อบกันเชื้อรา ยอมสี 
ธรรมชาติ แลวนำมาตัดเย ็บเป น 
ผลิตภัณฑตางๆ จากนั้นนำมาเคลือบ 
ลามิเนต เทานี้ผลิตภัณฑจากใบตอง 
ตึงก็สามารถใชงานไดจริง  เมื่อนำมา 
ผลิตเป นกระเป าถ ือ สามารถร ับ 
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สิ่งที่สำคัญที่คุณปรเมศร์อยากฝากถึง 
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คือ “เราต้องรู้ว่า 
เราขาดอะไรและจะเติมเต็มด้วยวิธีไหน 
อย่างผมเป็นนักคิด แต่ผมขาดการตลาด 
ผมก็ต้องหาคนที่เป็นการตลาดมาช่วย





น้ำหนักไดถึง 5 กก. และสามารถ 
ใชไดทนนาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เร ื ่องไอเดียสรางสรรคผมถนัดมาก 
แตขาดความรูเรื่องการตลาด จึงตอง 
ขอความชวยเหลือจากภาครัฐ”

กลยุทธ์การขยายตลาด
จากเรื่องกระแสอนุรักษธรรมชาต ิ

ทำใหสินคาแบรนด “Mr.Leaf” ไป 
ไดดีในระดับหนึ่ง จากการพัฒนาสินคา 
ในร ูปแบบตางๆ ประกอบกับการ 
สรางความรู จักแบรนด และความ 
เชื่อมั่นใหกวางขวางขึ้น ดวยการเขา 
ประกวดในโครงการหนึ ่งผลิตภัณฑ 
หนึ ่งตำบล จนไดร ับเล ือกใหเป น 
OTOP 3 ดาวประเภทของใช ของ 
ประดับตกแตง และของที่ระลึก กลุม 
ดาวเด นส ู สากล และรางว ัลกร ีน 
โปรดักส (Green Product) จากกรม 
สงเสริมคุณภาพสิ ่งแวดลอม เมื ่อป 
2554 จึงทำให ตลาดภายในประเทศ 
สดใสขึ้น หลายหนวยงานที่ใหความ 
สำคัญเรื่องสิ่งแวดลอม อาทิ บริษัท 
น้ำมัน หนวยงาน และหางสรรพสินคา 
ตางๆไดเลือกใชผลิตภัณฑของ Mr.Leaf 
เปนของชำรวยในกิจกรรมของบริษัท
มากขึ้น นอกจากนี้ คุณปรเมศร ยัง 
ไดใชกลยุทธในการออกบูธขายสินคา
กับหนวยงานภาครัฐ และสื่อนิตยสาร 
ตาง ๆ การออกงานแตละครั้งก็จะได 
รับทั้งยอดขาย และออเดอรที่มีสวน 
ในการพัฒนาสินคาในรูปแบบแปลก 
ใหมไปอีกขั้น เชน การไปออกงาน 
บ  านและสวนแฟร   ก ็ ไ ด  พบก ั บ  
สถาปนิกออกแบบตกแตง ที่สนใจให 
พัฒนาผล ิตภ ัณฑเป นวอลเปเปอร  
หรือ อุปกรณตกแตงสำนักงาน คือ 
วัตถุดิบ ใบตองตึง หากผาทำอะไรได 
ใบตองตึงก็สามารถทำไดทุกอยาง 

“Mr.Leaf” โกอินเตอร์
น อ ก จ า ก ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ 

ผลิตภัณฑ “Mr.Leaf” ยังโกอินเตอร 
ถึง 80% ของยอดขายทั้งหมด ไปยัง 
ตางประเทศ อาทิ อังกฤษ อเมริกา 
และเยอรมัน โดยกลุมลูกคาแบงเปน 
2 กลุม คือ เจาของ Souvenir Shop 
และกลุม Buyers ของหางสรรพสินคา 
ตาง ๆ ที่มาคัดสรรสินคาแปลกใหม 
ไปจำหนาย และลาสุด กับความ 
ภาคภูมิใจที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน 
1 ใน 18 รายจากจำนวน OTOP 400 
รายในประเทศไทย ใหไปรวมออกงาน 
Tokyo Gift Festival ครั้งที่ 78 
ที่กรุงโตเกียว ระหวางวันที่ 1-8 
กันยายนนี้ โดยผลิตภัณฑ Mr.Leaf 
ไดรับการใหคัดเลือกจาก Designer 
ชาวญี่ปุน พรอมทั้งใหคำปรึกษาใน 
เช ิ งการออกแบบท ี ่ สอดคล องก ับ 
รสนิยม และความชอบของผูบริโภค 
ในตลาดญี่ปุน โดยในงานนี้ คุณ 
ประเมศร จะนำ Collection Spring 
Summer 2015 ไปแสดง ภายใต 
แบรนด “M Leaf” จับกลุมตลาดบน 
เนนดีไซน ในระดับราคา 1,800 – 
3,500 บาท ในขณะที่แบรนด “Mr. 
Leaf” ยังคงจับกลุมลางในราคา 80- 
1,400 บาท

เมื่อตลาดขยาย 
สินค้าขายดี ใบตองตึง 
จะขาดตลาดไหม

คุณปรเมศร ไดกลาววา จริง ๆ 
แลวใบตองตึง จะออกปละ 2 ครั้ง 
ก็จะรับซื ้อจากชาวบานที ่เก็บใบรวง 
แตคุณภาพดี มาเก็บไว และหารูไมยิ่ง 
มีการเด็ดใบริดใบมากขึ้น ก็จะเปน 
โอกาสใหตนตองตึงแตกใบใหมไดมาก
ขึ ้น ดังนั ้นการที ่ใบตองตึงจะขาด 

ตลาด จึงเปนไปไมได และการที่นำใบ 
ไมที ่ร วงมาแปรรูปก็นับเปนการชวย 
อนุรักษธรรมชาติ ในการนำธรรมชาติ 
มาใชประโยชนไดในชีว ิตประจำวัน 
จึงนับเปนอีกธุรกิจที่เกิดขึ้น และเปน 
ไปอยางสอดคลองกับกระแสการรักษ
โลก ผนวกกับการนำแฟชั ่นเขามา 
ประยุกตจึงทำให ผลิตภัณฑจากใบ 
ตองตึง ไมวา จะเปน Mr.Leaf และ M 
Leaf ยังคงไปไดอีกไกล

ข้อคิดสำหรับ 
ผู้ประกอบการ รายย่อย

กว าจะมาประสบความสำเร ็จ 
เชนทุกวันนี้ คุณปรเมศร คือหนึ่งใน 
ผูประกอบการรายยอยหลายๆรายที่ 
ตองลมลุกคลุกคลาน เคยลมเหลว 
มาแลว แตสิ่งที่สำคัญที่คุณปรเมศร 
อยากฝากถึงผูประกอบการรายอื่น ๆ 
คือ “เราตองรูวา เราขาดอะไร และจะ 
เติมเต็มดวยวิธีไหน อยางผมเปนนัก 
คิด แตผมขาดการตลาด ผมก็ตองหา 
คนที่เปนการตลาดมาชวย  อยางเชน 
หนวยงานของภาครัฐ ไมวา จะเปน 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวกับสินคา OTOP 
เปนตน เพื่อนำมาเสริมในสิ่งที่เราขาด 
หรือถาสินคาเราเริ่มจะดูพื้นๆ ไปแลว 
เราคิดวา ขาดแนวคิดในการออกแบบ 
ใหม ๆ เราก็ตองหาดีไซเนอรมาเสริม 
ทีม เพื่อทำใหสินคาเราแตกไลน มีการ 
พัฒนารูปแบบสินคาอยู ตลอดเวลา 
เหมาะกับกลุมเปาหมาย ในการผลิต 
สินคาที ่ตองใชแรงงานกลุ มชาวบาน 
การสรางขวัญ และกำลังใจเปนสิ ่ง 
สำคัญ จะทำยังไงใหเคาอยู กับเรา 
ตลอด ไมหนีกลับไปทำสวน ทำนา 
เราก ็ต องสร างความมั ่นใจในเร ื ่อง 
อนาคต และรายไดใหกับเขาครับ”
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สวัสดีครับฉบับนี้ ขอมา 
ตอเร ื ่องภาวะผ ู นำของ 
ธุรกิจครอบครัว ท่ีแนนอน 

วาตางรุน ตางยุค ภาวะผูนำยอม 
แตกตางกัน บทบาทของผูนำในธุรกิจ 
ครอบครัวมีความยากและซับซอนมาก 
ซึ่งเมื่อตอนที่แลว คำจำกัดความของ 
ธุรกิจครอบครัว คือ การเปนผูนำที่ 
เปนผูรับใช การประนีประนอม ออน 
นอมถอมตน การมีอิทธิพลมาจาก 
หลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การ 
เกื้อกูล และเอาใจใสตอผูอื่น  เนื่อง 
ดวยสมาชิกครอบครัวมีความออนไหว
เรื่องของการใชอำนาจบงการ หาก 
รู สึกวาผู นำธุรกิจครอบครัวมีการใช 
อำนาจในตำแหนงอาจเกิดการตอตาน 
และนำมาซึ่งปญหาความขัดแยงไดใน
ที่สุด ผูนำจึงตองระมัดระวังเรื่องการ 
ใชอำนาจเปนอยางมาก ฉบับที่ผานมา 
รูปแบบภาวะผู นำในธุรกิจครอบครัว 
สามารถแบงตามตารางที่ 1

ภาวะผู้นำแตกต่างกัน 
อย่างไรกันบ้าง

รุ่นที่ 1: ผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นที่ 1 
ผู้ก่อตั้ง จะอยู่ในช่วงอายุ 
41-65 ปี ขึ้นไป 

รุนนี้มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนำ 
แบบ DP กับ Entrepreneurial 

ธุรกิจครอบครัว
ต่างรุ่น ต่างภาวะผู้นำ (ตอนที่3)

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะ 
ผูนำ Transformational ดวย 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรก
ขององค  ก ร เร ี ยกว  า ย ุ คการ เป  น 
ผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Stage) ตองการผูนำแหงการเปลี่ยน 
แปลงเพราะตองการการเติบโต ความ 
คิดริเริ ่มสรางสรรคเพื ่อใหเกิดความ 
กาวหนา ซึ่งผูกอตั้งมักมีความรูสึก 
เปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงาน 
และทำงานดวยจิตใจที่มีความเปนเจา
ของ(Entrepreneurial Spirit) จึง 
มักมีลักษณะภาวะผูนำแบบ Entre-
preneurial  ที่มีความรูสึกวาตนเอง 
เปนเจาของกิจการจริงๆ(Sense of 
Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัว
ใหญขึ้นความสามารถ หรือทักษะของ 
ธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการ 
ธ ุ รก ิ จต  อ ง ใช  ความสามารถและ 
บุคลากรเข ามาร วมม ือหร ือใช ท ีม 
ทำงานที่ใหญขึ้น จึงจำเปนตองใชวิธี 
การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ 
โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวน 
ร วมในการตัดสินใจและแสดงฝม ือ 
ในการบริหารบางเพื ่อใหการดำเนิน 
งานคลองตัวและรวดเร็วทันกับสภาพ
การแขงขันได ซึ่งสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ Salahuddin(2010) ที่พบ 
วาคนรุน Baby Boomers อายุอยู 

ในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความ 
เชื่อมั่นในภาวะผูนำแบบ Participa-
tive โดยภาวะผูนำแบบ DP จะให 
พนักงานมีส วนรวมในการตัดสินใจ 
และพ ิ จารณาว  าจะทำอะไรและ 
อยางไรเกี่ยวกับนโยบาย อยางไรก็ 
ตามการตัดสินใจขั้นสุดทายของผูนำ 
จะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั ้นหรือ 
ไม การใชภาวะผูนำรูปแบบนี้จะเปน 
ประโยชนตอผูนำ คือทำใหเปนสวน 
หนึ่งของทีมและชวยทำใหการตัดสิน 
ใจไดถูกตอง(U.S. Army Handbook, 
1973 cite in Ejaz, 2011) 

นอกจากน้ีแมรุนท่ี 1 จะมีแนวโนม 
ภาวะผูนำทั้ง 2 แบบ ในขางตนมาก 
ที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะ 
ของผูนำ Transformational ผสมผสาน 
เขามาดวย อาจเนื่องมาจากการที่โลก 
ธ ุรก ิจท ุกว ันน ี ้ท ี ่ ม ีการแข  งข ันส ู ง 
บริษัทที ่ประสบความสำเร็จจึงตอง 
เปลี ่ยนแปลงอยางตอเนื ่องเพื ่อตอบ 
สนองความตองการของโลกที่พลิกผัน
ไปอยางรวดเร็ว ผูนำที่มีประสิทธิผล 
จะสงเสริมวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง 
และนำการเปลี ่ยนแปลงดังกลาวมา 
สรางความไดเปรียบดานการแขงขัน 
ผูนำจึงตองปรับตัวแสดงบทบาทภาวะ 
ผูนำแบบ Transformational เพื่อ 
สร างความแข ็งแกร งให ก ับธ ุรก ิจ 
โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

ส
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
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ภาวะผูนำแบบ
ผูประกอบการ

(Entrepreneurial
Style)

จิตใจพรอมจะแขงขันสูง พยายามแสวงหามุมมอง
หรือวิธีการใหมๆ ที่จะทำใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ 
เนนการกระทำเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเอง
เปนเจาของกิจการจริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทำใหดีที่สุด

ผูนำแบบ
ประชาธิปไตย

(Democratic
Style =

DP Style)

เปดโอกาสใหลูกนองมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพูดคุยดวย 
เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในปญหาตางๆเพื่อความคิดที่ดีที่สุดมาใช
และใชการใหขอมูลยอนกลับเปนโอกาสการชี้แนะชวยใหลูกนอง
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทำใหลูกนองมีใจกับการรวมตัดสินใจ

ภาวะผูนำ
การเปลี่ยนแปลง

(Transformational
style)

เปนผูที่ไดรับความชื่นชม การยอมรับเคารพนับถือและ
ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ
ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฏิบัติงานของ
ลูกนองมีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูที่อยูรอบตัว
มีความกระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุน
และสรางความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความริเริ่มสรางสรรค
ในการแกปญหาในการทำงาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคน
ขององคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในการความตองการ
ของลูกนองเพื่อความสำเร็จและความกาวหนา

ผูนำแบบเผด็จการ
(Authoritative

Style)
ภาวะผูนำแบบชี้นำ

(Directive Style)
= AD Style

เนนการบังคับบัญชาและการออกคำสั่งเปนสำคัญ มักจะตัดสินใจ
ดวยตนเองแตผูเดียว บัญชาการทำงานแบบสั่งการลงมาเลย 
และไมคอยมอบหมายอำนาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก

ตารางที่ 1 รูปแบบภาวะผูนำในธุรกิจครอบครัว โดยศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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1. ก า ร ม ี อ ิ ท ธ ิ พ ล อ ย  า ง ม ี 

อุดมการณ(Inspirational motiva-
tion) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและ 
ไววางใจ

2. การสร  า ง แร งบ ั นดาล ใจ 
(Inspirational motivation) มี 
พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่
อยูรอบตัว

3. ก า ร ก ร ะ ต ุ  น ท า ง ป  ญญา 
(Intellectual stimulation) กระตุน 
ผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค

4. ก า ร ค ำน ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม เ ป  น 

ป  จ เจกบ ุ คคล ( I nd i v idua l i zed 
consideration) เอาใจใสในความ 
ตองการของผู ตามเพื ่อความสำเร็จ 
และความกาวหนาของแตละบุคคล(B
ass ,1985 ,Avolio ,Bass and Jung 
,1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ ่งที ่ทำให 
ธุรกิจครอบครัวยืนหยัดอยูไดนานคือ 
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อภาวะ
เศรษฐกิจวิกฤติ บริษัทจะสามารถ 
ปรับตัวไดเร็วกวาคูแขงที่บริหารโครง
สรางอ่ืน เน่ืองจากผูนำธุรกิจครอบครัว 

ส  วนใหญ ม ี อำนาจต ัดส ิน ใจแบบ 
เบ็ดเสร็จ ไมจำเปนตองปรึกษากับ 
ผู ถือหุ นจำนวนมากที่อาจมีความคิด 
เห็นแตกตางกันไป  ซึ ่งชวยใหการ 
เคลื ่อนตัวเชิงกลยุทธสามารถทำได 
จริงในเวลาที่รวดเร็ว(พลอย ,2554) 
นั่นจึงเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนำในรุน
นี้ยังมีระดับภาวะผูนำแบบ AD อยู 
แมจะไมปรากฏโดดเดนเทากับอีก 3 
แบบ แตก็ยังถือวามีความจำเปนใน 
การบริหารธุรกิจอยู ซึ่งพบวารุนที่ 1 
มีระดับภาวะผูนำแบบ AD สูงกวา 

ตาราง 2 แสดงรุนของธุรกิจครอบครัวและลักษณะเดนของภาวะผูนำ
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ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรู 
สูงกวาตรงกับธุรกิจมากกวา มีความ 
มั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและ
ความเสี ่ยงในการลงทุน เอกลักษณ 
ของคนในรุนที่ 2 คือตองการสราง 
แบรนดหรือความโดดเดนใหกับธุรกิจ 
พวกเขาได ม ี โอกาสในการทดลอง 
ตัดสินใจทางธุรกิจ มีความคาดหวัง 
ในการเขามาดำเนินธุรกิจครอบครัว 
หร ือการสวมแทนตำแหน ง การ 
ควบคุมความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรู 
วาจะมีโอกาสเมื่อไร(Bendor, 2009 
อางถึงในดนัย,2555)

ดวยเหตุนี้อาจทำใหยังไมมีความ
รู ส ึกว าเปนเจาของกิจการมากเทา 
ผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแม 
หรือรุ นผู กอตั ้งยังคงอยู ในธุรกิจดวย 
และหากรุนที่ 1 เคยทำแลวประสบ 
ความสำเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา 
คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอยให 
คนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้น 
รุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจครอบครัวนั้น 
สวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เข า 
ทำงานเลย โดยธุรกิจหรือประสบการณ 

ในการทำงานอาจไมเหมือนรุนที่ 1 ที่ 
เรียนรู การจัดการดวยการทดลองทำ 
ดวยประสบการณของตนเองจึงรู สึก 
ถึงความเปนเจาของมากกวาที ่จะทำ 
ใหมีระดับภาวะผูนำแบบ Entrepre-
neurial ต่ำกวารุนที่ 1 ซึ่งบางครั้ง 
ทำใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออก 
ไปประกอบอาชีพอื่น หรือทำธุรกิจอื่น 
เพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมี 
ทักษะเพียงพอ(ไว, 2555) 

อยางไรก็ตามรุนที่ 2 หากอยูใน 
ชวงของธุรกิจที ่ขยายตัวใหญขึ ้น ก็ 
มักจะมีการนำคนนอกที ่จะเปนทีม 
เดิมที ่มาจากรุ นพอแม การจะสราง 
ความเชื ่อถือหรือลดความขัดแยงได 
มากเพียงใดและสามารถจะทำงาน 
กลมเกลียวกันจริงๆ ไดอยางไรจึงขึ้น 
อยู ก ับลักษณะหรือรูปแบบของการ 
บริหารของผูนำ(ไว ,2555) ซ่ึงลักษณะ 
นี้จึงใชภาวะผูนำแบบ DP ซึ่งมีขอดี 
คือทำใหพนักงานมีสิทธิออกเสียงใน
การตัดสินใจ ผู นำแบบนี ้จะทำให 
เก ิดองค กรที ่ม ีความยืดหยุ นและ 
ความรับผิดชอบและชวยสรางไอเดีย 
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ(Goleman 
,2000) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 
Generation Xer อายุระหวางชวง 
32-52 ป สนับสนุน Participative 
leadership เนนที ่ความยุติธรรม 
ความสามารถและความตรงไปตรงมา 
คนกลุมนี้นำโดยใชความคิดที่ทาทาย
และไอเด ียของคนอื ่นๆ มาใช ใน 
กระบวนการตัดสินใจ

รุนที่ 2 และรุนที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่อง 
จากในตอนเร ิ ่มแรกของการก อต ั ้ ง 
กิจการเจ าของกิจการสวนใหญม ัก 
บริหารงานโดยรวมอำนาจไวที ่ตัวเอง 
เปนศูนยกลางตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ
ตามลักษณะภาวะผูนำ AD ซึ่งมี 
ความจำเปนเมื ่อธุรกิจยังไมมีทิศทาง
ที่ชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม
ที ่ตองขับเคลื ่อนคนไปตามวิสัยทัศน 
(Goleman, 2000)

รุ่นที่ 2  อายุอยู่ในช่วง 20-65 
ปีขึ้นไป

รุนนี้มีแนวโนมที่จะมี ภาวะผูนำ 
แบบ DP และ Transformational 
มากที่สุดและมีระดับภาวะผูนำแบบ 
AD ต่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ธุรกิจครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจ
ท ั ่วไปตรงท ี ่นอกจากต องให ความ 
สำคัญกับเรื่องผลกำไรแลว ยังตองให 
ความสนใจในเร ื ่องของการร ักษา 
ครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของ 
คนในรุนที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมอง 
ที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ผู้นำต้องตระหนักในความอ่อนไหวในเรื่อง
ของความรู้สึก ความเห็นหรือความคิดของ 
คนอื่นด้วย เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นต้องทิ้ง 
รูปแบบการบริหารของตนเอง ความสามารถ 
ในการมอบอำนาจและพัฒนาทีมเป็นสิ่ง
สำคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งต้อง 
ใช้ภาวะผู้นำแบบ DP ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน 
ได้คิดและมีส่วนร่วมในการทำงานและ 
การตัดสินใจ
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รุ่นที่ 3 อายุอยู่ในช่วง 20-45 
ป ี

ร ุ นนี ้ม ีแนวโนมและมีสภาวะ 
ผูนำแบบ DP มากที่สุด และมีสวน 
ผสมของภาวะผูนำแบบ Entrepre-
neurial และ Transformational 
ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำหรับ 
คนรุ นนี ้ในบางครอบครัวถือเปนคน 
รุนใหมที่เพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจ 
ไดรับอิทธิพลบางสวนมาจากผูสืบทอด 
ธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะ 
ผูนำของผูสืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญห
า โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 2-3 
เพราะพวกเขาไมสามารถนำความคิด
และจ ิตใจของค ู  ค  าและล ูกค  า ได  
(อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการ 
สรางใหพวกเขามีความรูและประสบการณ 
ที่เพียงพอ อยางไรก็ตามจากการที่คน 
รุ นกอนทำใหพวกเขามีความรู เกี ่ยว 
กับความเหมาะสมและขอดีข อเสีย 
ของภาวะผู นำในแบบตางๆ จึง 
สามารถแสดงภาวะผูนำในแบบที่เกิด
ประโยชนตอองคกรได มีงานวิจัยชี้วา 
คนรุนใหมมักจะภาวะผูนำแบบ DP 
ที่มักเปดโอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิด
และมีสวนรวมในกระบวนการทำงาน
หรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนำจะเปน 
ผูตัดสินใจในขั้นสุดทายก็ตาม ซึ่ง 
รูปแบบนี้เหมาะกับการทำงานเปนทีม
และคาดหวังคุณภาพงานมากกวาความ 
รวดเร็ว(อภิญญา, 2554) และเน่ืองจาก 
ธ ุ รก ิจครอบคร ั วต องอาศ ัยความ 
ผูกพันและสัมพันธภาพระหวางคนใน
ครอบครัวเปนเดิมพันสำคัญเพราะ 
ตองอาศัยความสามัคคีและรวมแรง 
รวมใจกันเปนตัวขับเคลื่อน และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบ 
วารูปแบบของภาวะผูนำแบบ Team 
-oriented และ Participative เปน 
โมเดลที ่มีประสิทธิภาพที ่สุดสำหรับ 
ประเทศไทย(Gupta et al,2002) 
นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนำ 
แบบ Entrepreneurial ผสมผสาน 
เพิ ่มขึ ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปน 
สมาชิกในครอบครัวมักมีสวนรวมเปน
เจาของดวย เมื่อผูนำแบบ DP เปด 
โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความ
คิดเห็น ไดรวมเปนสวนหนึ่งของความ 
สำเร็จ

โดยสรุปรูปแบบภาวะ 
ผู้นำของผู้สืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว

จากผลการว ิจ ัยพบว าในภาพ 
รวมผูสืบทอดธุรกิจทั้ง 3 รุน มี 
ระดับภาวะผูนำแบบ  DP  ในระดับ 
ตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
ธุรกิจครอบครัว นั้นมีเรื่องของอารมณ 
เขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ 
ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความ 
เปนคนกันเองในครอบครัวเดียวกัน 
ทำใหเกิด ความคุนเคย 
แ ต  ก ็ ไ ม  อ า จ ล ะ เ ล ย ใ น 
เรื่องความเกรงใจกัน โดยเฉพาะที่เปน 
สามีภรรยา หรือพอแมลูก โดยไม 
สามารถออกคำส ั ่ งตามใจชอบได  
เพราะเร ื ่องน ี ้อาจทำให  เก ิดความ 
หมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสีย
อีก

ผู นำตองตระหนักในความออน 
ไหวในเรื่องของความรูสึก ความเห็น 
หรือความคิดของคนอื่นดวย เมื่อ 

องคกรเติบโตขึ ้นตองทิ ้งรูปแบบการ 
บริหารของตนเอง ความสามารถใน 
การมอบอำนาจและพัฒนาทีมเปนสิ่ง
สำคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว 
ซึ่งตองใชภาวะผูนำแบบ DP ที่เปด 
โอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวนรวม 
ในการทำงานและการตัดสินใจ  ซึ่งจะ 
ทำใหท ุกคนรู ส ึกเปนสวนหนึ ่งของ 
ความสำเร็จ และรูสึกมีสวนรวมเปน 
เจาของ  และทำงานดวยจิตใจของคน 
ที่เปนเจาของ มีความผูกพันและความ 
สามัคคี ซึ่งเปนคุณลักษณะเดนอยาง 
หนึ่งของธุรกิจครอบครัวที่มีใหเห็นใน
ทุกรุน สรุปโดยตารางที่ 2
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ณลันรัตน์
นนท์นันส์

ณลันรัตน์
นนท์นันส์
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เปิดธุรกิจครอบครัว “แมงป่อง” 
ธุรกิจบันเทิง อีกหนึ ่งแขนง ใน 
ป ร ะ เ ภ ท E n t e r t a i n m e n t 
Retailer ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เพลง และภาพยนตร ์ ทุกประเภท 
ทุกรูปแบบ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็น 
ที่รู้จัก ในฐานะผู้นำด้านการนำเข้า 
และจัดจำหน่ายเพลงและภาพยนตร์ 
จากค่ายบันเทิงชั้นนำทั่วโลก และ 
เป ็นร ้านศูนย์รวมความบันเทิง 
คุณภาพอันดับ 1 ที่อยู่คู่นักดูหนัง 
ฟังเพลงกระเป๋าหนัก ที่เสพงาน 
คุณภาพมานานนับสิบปี ธ ุรกิจ 
ประสบความสำเร็จจนสามารถเข้า 
ไปจดทะเบียนซื ้อขายหุ้นในตลาด 
หลักทรัพย์ เป ็นบริษ ัทมหาชน 
และได้ขยายธุรกิจมากมาย วันนี้ 
“แมงป่อง” กำลังก้าวสู่การปรับ 
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยทีละน้อย ไป 
สู่ภาพของ Lifestyle Entertainment 
เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนที่ 
เปลี่ยนไป ฉบับนี้ขอแนะนำผลงาน 
ชิ้นโบว์แดงของ “คุณณลันรัตน์ 
นนท์นันส์” ทายาทสาวเก่ง เจน 
2 ของ “คุณกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร” 
เจ้าแม่แมงป่อง วันนี้เธอฉีกแนว 

จากการทำตลาด CD เพลง 
และภาพยนตร์ขยายไปสู ่ส ินค้า 
และ Gadget ท ุกประ เภทท ี ่ 
ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

ทายาท ผู้กล้า เธอคือใคร
คุณณลันรัตน นนทนันส หรือ 

“คุณตุก” ทายาทสาวเกง ของคุณแม 
คนเกง คุณกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
บริหาร แหง บริษัท แมงปอง 1989 
จำกัด (มหาชน) “คุณตุก” จบ 
การศึกษา ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร 
เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 
2) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
ปริญญาโท ดาน MABE ภาควิชา 
เศรษฐศาสตรการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผาน 
การอบรมทางด านการบร ิหารงาน 
การตลาด และการเงินจากหลายสถาบัน 
ปจจุบันเธอดำรงตำแหนงเปน Chief 
Marketing Officer บริษัท แมงปอง 
1989 จำกัด (มหาชน) และ Project 
Director GIZMAN Lifestyle 
gadget shop

การซึมซับการบริหาร 
ธุรกิจครอบครัว 

เช นเด ียวกับทายาทของหลาย 
ธ ุรก ิจท ี ่ ใช ช ีว ิตใกล ช ิดก ับค ุณพ อ 
คุณแม ไดรูไดเห็น และเติบโตมา 
พรอมๆ กับธุรกิจของครอบครัว คุณ 
ตุกก็เชนกัน เธอบอกวา เธอโตที่ 
มาบุญครอง สาขา Flagship Store 
ของ Mangpong shop ที่ขายดีที่สุด 
ตั้งแตเปดราน จนปดราน เธอใชชีวิต 
อยูที่นั่นทั้งวัน เวลาคุณแมไปประชุม 
ซื้อขายลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์หนังใน 
ตางประเทศ เธออยูดวยตลอด จน 
เรียกวา ธุรกิจนี้อยูลึกเขาไปใน DNA 
ของเธอแลว 

“เริ่มฝกงาน ตั้งแตตอนเรียนป 3 
ที่ ม.ธรรมศาสตร คุณแมสงไปทำงาน 
ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง เพื่อเรียนรู 
ชีวิตการทำงานของพนักงานทุกตำแหนง 
ที่สาขา 3-4 แหง จนไดรับโปรโมตเปน 
Area Manager ใหดูแลสาขามาบุญครอง 
การทำงานแตละที ่จะแตกตางกันไป 
ตามกลุมลูกคา เพราะ Retails คือ 
Details เราตองรองรับความตองการ 
ของลูกคาใหไดทั้งไทย และตางชาติ 
เราตองรู ความตองการของลูกคาวา 
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ข้อคิดการบริหารธุรกิจ 
จากครอบครัว

“คุณแม จะสอนเสมอวา เรื่อง 
การสื่อสารสำคัญมาก เวลาคุยงานกับ 
ทีมงาน และซัพพลายเออร หรือการ 
เจรจาทางธุรกิจใดๆ ในบางเรื่องควร 
พูดตรงไปตรงมา เพื่อไมใหเสียเวลา 
หรือสรางความเสียใจในภายหลัง ใช 
คือใช ไมใชคือไมใช เปนการพูดความ 
จริงดวยความรัก เพราะคนไทยเรา 
เปนคนขี้เกรงใจ แตในทางธุรกิจความ 
เกรงใจอาจทำรายทุกฝายโดยทางออม 
คุณแมจะสอนใหเราใหความสำคัญ 
กับการสื ่อสารในทุกระดับทั ้งภายใน 
และภายนอกองคกร อธิบายอะไร 
ตองชัดเจน”

เปนหนึ่งในแงคิดที่ “คุณตุก” 
ยึดถ ือในการทำงานบริหารธ ุรก ิจ 
ครอบครัวมาโดยตลอด และเปนอีก 
แงคิดในเชิงการบริหารธุรกิจที ่น า 
สนใจ สำหรับธุรกิจท่ีตองติดตอส่ือสาร 
กับกลุมคนหลากหลาย และวิธีคิดนี้ 
สามารถนำไปปรับใชไดใหเหมาะสม
กับวิธีการในการบริหารของนักธุรกิจ 
แตละทาน แตกตางธุรกิจกันไป

เขาตองการอะไร อาทิ นักทองเที่ยว 
ชาวยุโรป สนใจสินคาประเภทหูฟง 
ทัวรจีน ญี่ปุน สนใจเพลงไทย ดังนั้น 
การกระจายสินคาก็ตองสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา ตลอดจน 
ทักษะของพนักงานในเร ื ่องภาษาก็ 
ตองได” 

ก้าวเข้ารับช่วงต่อธุรกิจ 
แบบเต็มตัว กับ 
Hilight Project

จากการเรียนรู งานทุกตำแหนง 
งานจากหลายสาขา ทำให “คุณตุก” 
ไดเรียนรู ความตองการของกลุ มเปา 
หมายที่หลากหลาย ประกอบกับการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสาร ไป 
สูยุคดิจิตอล ยุค Gadget และ 
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผู คนเริ ่มเสพความบันเทิงจากหลาก 
หลายสื่อ และหลาก Lifestyle จึง 
เป นท ี ่มาของการแตกไลน ธ ุรก ิจส ู  
ธุรกิจ Retails แบรนดใหม ภายใตชื่อ 
“GIZMAN” Flagship store 
Lifestyle Entertainment ที่พรอม 
เปนพันธมิตรกับทุกสินคาที่ตอบโจทย
ไลฟสไตลคนรุนใหม และแนวคิดนี้ 
เธอไดร ับไฟเขียวจากบอรดบริหาร 

ของบริษัทฯ ใหดำเนินการได
“GIZMAN Flagship store 

สาขาแรก ตั้งอยูที่สำนักงานใหญของ 
บริษัท แมงปอง 1989 จำกัด (มหาชน) 
ซอยลาดพราว 92 ขายสินคาหลาก 
หลาย ตั้งแต CD, DVD เพลง 
ภาพยนตร ไปจนถึงสินคาใหม ทันสมัย 
ตอบโจทยไลฟสไตลกวา 200 SKU’s 
อาทิ จักรยาน Jawbone, Fitbit, 
Garmin ไปจนถึงเคร่ืองดูดฝุน i-robot 
สินคาทุกชนิดลูกคาสามารถลองได 
จนชอบใจกอนซื้อ ภายใตคอนเซ็ปต 
“Try it before you own it” 
โดยแบรนดใหม GIZMAN มีแผน 
ขยายไปยังพื้นที่เปาหมาย 5 แหง 
ไดแก เซ็นทรัลพระราม 3 สยาม 
พารากอน เดอะไนน พระราม 9 และ 
55 มารเก็ต ของกลุมมาบุญครอง 
ถนนศรีนครินทร ซึ่งเปดบริการแลว 
และสาขา Blue Port ของกลุม 
เดอะมอลล ที่อำเภอหัวหินจะเปดใน 
ป 58 โดยจะผนวก Concept Store 
GIZMAN กับ Mangpong shop 
เขาดวยกัน ในขณะที่ แมงปอง ชอปที่ 
เปนแบรนดแรกมีทั้งหมด 34 สาขาทั่ว 
ประเทศ”

65

Family Business



66

YEC Update

ภารกิจท้าทาย
กับการได้รับเลือก
เป็นประธานYEC ชลบุรีคนแรก
ที่ต้องเฟ้นหาสมาชิก
นักธุรกิจรุ ่นใหม่ ที ่มีความพร้อม
และตั ้งใจจริง
สู ่องค์กรหอการค้าไทย



แนะนำตัว
คุณธีรินทร ธัญญาวัฒนกุล หรือ 

“คุณกอลฟ” เปนชาวชลบุรีโดยกำเนิด 
เปนบุตรชายคนโต 1 ใน 2 คนของ 
ครอบครัวธ ัญญาว ัฒนกุล จบการ 
ศึกษามัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียม 
อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา 
Management Information System 
ที่ California State University of 
Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และระดับปริญญาโท สาขา Supply 
Chain จาก University of La Verne 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเรียน 
จบเมื่อ 10 ปที่แลว ไดรับชวงตอธุรกิจ 

ของครอบครัว ในขณะนั ้นยังเปน 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพขาว คือ การ 
นำขาวจากแหลงตางๆ ไมวา จะเปน 
โรงสี หรือ ชาวนา นำมาผานกระบวน 
การคัดเลือก ขัดสี ทำความสะอาด 
ขาว จนไดคุณภาพที่ดี กอนนำมา 
บรรจุในบรรจุภัณฑหลากหลายขนาด
ตั้งแต 5 กก. ไปจนถึง 50 กก. และ 
จ ัดจำหน ายไปตามช องทางต างๆ 
ภายในประเทศ ภายใตแบรนด “ไกแจ”

ภารกิจหลักหลังกลับมา 
รับช่วงธุรกิจ

แตเดิมที ่บานทำโรงงานขาวมา 

จากนักธุรกิจหนุ่มค้าข้าวเลือดใหม่ไฟแรง แห่งสุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 
เจ้าของข้าวแบรนด์ดัง “ไก่แจ้” และการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ “ขนมไทย 
แม่นภา” และธ ุรก ิจอสังหาร ิมทรัพย์ใน จ.ชลบุร ี ทายาทประธาน 
หอการค้า จ.ชลบุรี คนปัจจุบัน กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการหอการค้า จ.ชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งประธาน YEC ชลบุรี 
คนแรกแบบสดๆ ร ้อน ๆ เม ื ่อ 2-3 เดือนที ่ผ ่านมา กับภารกิจที ่ 
ท้าทายมากมาย คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล หรือ “คุณกอล์ฟ” พร้อม 
แล้วที ่จะแนะนำตัวให้เป็นที ่ร ู ้จ ักกับธุรกิจที ่กำลังไปได้สวยในบริษัท 
สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และการวางแผน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ 
จัดตั้งกลุ่ม YEC ชลบุรี ซ่ึงเป็นภารกิจคู่ขนาน
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“ใหม่แกะกล่อง”

ธีรินทร์
ธัญญวัฒนกุล



นานถึง 30 ป ใชพื้นที่แค 100 ตร.วา 
ขายสินคาขาวเปนอันดับ 1 ในจ.ชลบุรี 
ครอบคลุมอำเภอพนัสนิคม ศรีราชา 
และชลบุรี เพื ่อตองการที ่จะขยาย 
ส ินค าครอบคล ุมตลาดท ี ่กว างข ึ ้น 
ดังนั้นภารกิจสำคัญของ“คุณกอลฟ” 
คือการริเริ ่มกอตั ้งบริษัท เพื ่อสราง 
ความนาเชื่อถือโดยนำชื่อคุณพอ คือ 
สุนทร มาตั้งเปนชื่อบริษัท ในนาม 
“บริษัทสุนทรธัญทรัพย จำกัด” เริ่ม 
ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และ 
ปรับธ ุรก ิจให เป นบร ิษ ัทค าส งข าว 
กระจายพื้นที่การขายใหกวางมากขึ้น 
จาก Traditional Trade หรือ รานคา 
ขาวรายยอย ไปสู Modern Trade 
ตาง ๆ ตลอดจนครอบคลุมธุรกิจราน 
อาหาร ภัตตาคารตาง ๆ ที่ตองใชขาว 
เปนสวนประกอบ จนปจจุบันสามารถ 
ขยายการขายออกไปทั่วประเทศ ทำ 
ยอดขายไดตอปถึงปละ 2,000 ลาน 
บาท และครองมารเก็ตแชร 1% จาก 
ตลาดสินคาขาวนับรอยแบรนดที ่ม ี 
มูลคาประมาณ 200,000 ลานบาท 
โดยใชสินคาขาวสารบรรจุถุงภายใต 
แบรนด “ไกแจ” ที่นำขยายไลนสินคา 
นับสิบชนิดครอบคลุมทุกประเภทของ
ขาวสาร เปนหัวหอกในการขยาย 
ตลาด และปจจุบันไดขยายเขาสูตลาด 
ตางประเทศ

จากสินค้าข้าว สู่ขนมไทย 
อสังหาริมทรัพย์ 
จิวเวลรี่ และโลจิสติกส์

“ผมไดรับแรงบันดาลใจ มาจาก 
“คุณแมนภา” ทานขอบทำขนมใหผม 
และลูกหลานไดทานกัน จึงเกิดไอเดีย 
ในการเปดโรงงานขนมไทย ที่บรรจุ 

ดวยเทคโนโลยีทันสมัยสามารถเก็บไว
ไดนาน และผูบริโภคสามารถหาซื้อ 
ไดตามรานสะดวกซื้อทั่วไป โดยผมได 
เริ่มจากสินคากลวยเบรกแตก ขาวตม 
มัดและทองมวนหมูหยอง และนำชื่อ 
คุณแม มาเปนชื่อแบรนด คือ “ขนม 
ไทยแม นภา”วางจำหน ายในร าน 
สะดวกซ้ือ เซเวน อีเลฟเวน ท่ัวประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ในจ.ชลบุรี พัฒนาเปนอพารทเมนท 
ใหเชาสำหรับพนักงานจนถึงผูบริหาร 
ในยานนิคมอุตสาหกรรม 2-3 แหง 
ธุรกิจจิวเวลร่ี กับชอปท่ีสยามพารากอน 
และโลจิสติกสใหบริการขนสงสินคา 
ในประเทศ”

ภารกิจเม่ือได้รับเลือกใน 
ฐานะประธาน YEC 
คนแรกของ จ.ชลบุรี

“ภารกิจตอนนี้ถือเปนงานที่หนัก 
และทาทายมาก ทั้งธุรกิจที่รับผิดชอบ 
และภารกิจใหมในฐานะประธาน YEC 
จังหวัดชลบุรี และจากการที่ภารกิจ 
YEC เพิ่งเริ่มเผยแพรในจังหวัดชลบุรี 
เมื่อไมนานมานี้ แตนับเปนโอกาสที่ดี 
ที ่ผมไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุม 
คณะกรรมการหอการคา จังหวัดชลบุรี 
ใหเปนประธาน YEC ชลบุรีคนแรก 
ซึ ่งผมเพิ ่งร ับตำแหนงมาได แค  3 
เดือน ขณะนี้ภารกิจหลักคือการเฟน 
หาสมาชิกนักธุรกิจรุ นใหมวัยไมเกิน 
40 ป  จากทายาทของกรรมการ 
หอการคาจ ังหว ัดชลบุร ี เพ ื ่อนๆ 
นักธุรกิจจากหนวยงานตางๆ และ 
สมาคมที่ผมเปนสมาชิก จนปจจุบัน 
ไดสมาชิกแลวจำนวน 80 คน ที่ผม 
ตองเดินสายชี้แจงและประชุมพูดคุย 

ทำความเขาใจถึงบทบาทความรับผิดชอบ 
และประโยชนที่จะไดรับจากการเปน
สมาชิก YEC เพื่อคัดเลือกหาผูที่มี 
ความพรอมและต้ังใจจริง”

แผนงานกลุ่ม YEC 
ชลบุรี

ขณะนี้ไดมีการเคลื่อนไหว ใน 
การกำหนดคณะทำงานฝ ายต างๆ 
ประกอบดวย เหรัญญิก เลขานุการ 
ประชาสัมพันธ แลว โดยโครงการ 
แรกคือ การแนะนำสมาชิก ภารกิจ 
และประโยชนของ YEC ใหเปนที่รูจัก 
ใน จ.ชลบุรี รูปแบบรายการโทรทัศน 
ชื่อ YEC ชลบุรี เผยแพรผานชองทาง 
เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น ภารกิจถัดไปคือ 
การแตงตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อ 
ดำเนินโครงการดาน CSR การชวย 
เหลือสังคม และการสราง Business 
Networking ภายในจังหวัดตอไป ซึ่ง 
ในขณะน้ีไดมีการจัดทำเปน Network-
ing Directory เปนขอมูลธุรกิจของ 
สมาชิกในกลุม YEC ในจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดขางเคียงเพื่อแชรระหวาง
กัน โดยผานเว็บไซต ซึ่งขณะนี้อยู 
ระหวางการดำเนินการ และคาดวา 
ภายใน 1-2 เดือนนี้ จะไดเห็นกิจกรรม 
ของ YEC ชลบุรีอยางแนนอน

“YECชลบุรี ยังเปนนองใหม ยัง 
ตองการคำแนะนำ และการผนึกกำลัง 
ความรวมมือจาก YEC ทั้งระดับ 
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
ท้ังน้ีเพ่ือสราง NETWORK ท่ีแข็งแกรง 
และสามารถเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกัน
และกันทั้งในประเทศ และเวทีการคา 
ตางประเทศตอไป”
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บริษัท สังฆภัณฑ จำกัด ภายใต 
การบริหารงานของเจาของคือ คุณ 
สกล  แสงมาลี เปนองคกรที่มีความ 
มุงมั ่นในการดำเนินงานเพื ่อสงเสริม 
กิจการพระพุทธศาสนา ในรูปแบบ 
ของ “หางสรรพสินคาส ังฆภัณฑ 
แหงแรกของชาวพุทธ” ที่ใหบริการ 
ไดอยางครบวงจรใหญและสมบูรณ 
แบบที ่สุด อีกทั ้งยังมีบริการใหคำ 
ปรึกษาและรับจัดงานพิธ ีกรรมทาง 
ศาสนาทุกรูปแบบ ทั้งใน และนอก 
สถานท่ีโดยทีมงาน ผูเช่ียวชาญมืออาชีพ  
ตัวหางตั้งอยู บนพื้นที่เกือบ 2 ไร มี 
พื้นที่ขายประมาณ 2,000 ตารางเมตร 
จำหนายสินคาเกี ่ยวกับพุทธศาสนา 
กวา 1 แสนชิ้น อาทิ เครื่องบวช 
เคร่ืองกฐิน เคร่ืองผาปา เคร่ืองไทยธรรม 
สังฆทานชุด พวงหรีด วัตถุมงคล 

บริสุทธิ์ใจ ทำแลวไดโชคทรัพย และ 
อริยทรัพย  จะซ้ือมาอนุโมทนาบุญดวย 
ก็ไดบุญสองตอ อีกท้ังยังมีบริการจัดสง 
ฟรี ถึงที ่ดวยความรวดเร็ว ฉับไว  
ตอบโจทยไลฟสไตลของคนยุคใหม 
อยางแทจริง ใครก็ตามที่มีโอกาสได 
เขามาในหางสรรพสินคาสังฆภัณฑ 
จะสัมผัสได ถ ึงบรรยากาศที ่ เต ็มไป 
ดวย ความสุข และอิ่มเอมใจ  เสมือน 
ไดเห็นหนทางสรางบุญกุศลอันยิ่งใหญ 
โดยมีทีมคนขายประจำที ่ร าน และ 
ทีมออกไปจัดงานตามสถานที ่ต างๆ 
ที่ลูกคาจาง บางครั้งก็สลับกันทำได 
ทั้งหมดมีประมาณ 30 คนที่ขายอยู 
ที่ราน และที่ออกไปขางนอกมีไมมาก 
นัก ลูกคามีทั้งบริษัท และครอบครัว 
เชน ทำบุญบาน ทำบุญขึ้นบานใหม 
ทำบุญบริษัท  ปจจุบันที่นี่มีจุดแข็งคือ 
ที่จอดรถสะดวกสบาย มีหองแอรเย็น 
มีรถเข็นเหมือนหางหางหน่ึง เปดต้ังแต 
แปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุม ทุกวัน

ดวยมุงหวังใหธุรกิจมีคุณธรรม
เพิ่ม จึงคืนกำไรสูสังคม บริษัทมีหอง 
ปฏิบัติธรรม คายคุณธรรม คายพุทธบุตร 
เด็กมาเขาคาย เยาวชนมาทำบุญที่นี่ 
ฟรี มาปฏิบัติธรรมฟรี และยังมีรับ 
สงฆอีก คือ รับสงพระสงฆตางจังหวัด 
มีขาวฟรี ท่ีพักฟรี พระเขามากรุงเทพฯ 
ก็ไมมีญาติ ไมมีวัดไหนใหพักเลย มี 
ที่พักอยูดานบน มีพระที่เคยมาพัก 
ที่นี่แลวประมาณ 2000 รูป นอกจาก 
นี ้ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร นุ งขาว 

ของขวัญ ของชำรวย ฯลฯ โดยสินคา 
ที่มีจะแบงออกเปน 3 เกรด คือ เกรด 
เอ  บี และ ซี แตละเกรดจะมีคุณภาพ 
ราคาที่แตกตางกันไป เชนโตะหมูบูชา 
ราคาเริ่มตนที่ 1,000 บาท สวนสูงสุด 
มีราคากวา 3 แสนบาท และภายใน 
หางยังมีหองรับรองพระสงฆที ่เดิน 
ทางมาจากตางจังหวัดได 40 รูป 
หองปฏิบัติธรรม ที่เปดใหเยาวชน 
หรือพุทธศาสนิกชนไดเขารวมปฏิบัต ิ
ธรรมอีกกวา 200 คน

คุณสกล ขายสังฆภัณฑดวยศรัทธา 
ดวยรู ปญหาของชาวพุทธที่สวนใหญ 
ไมรูจักสิ่งของถวายพระและวิธีจัดงาน 
พิธีกรรมทางศาสนา จึงเปนที่มาของ 
หางสังฆภัณฑแหงแรกในประเทศไทย 
ที่รับจัดงานทำบุญทุกชนิด ดวยถือวา 
ธ ุรก ิจค ุณธรรมกำไรค ือโชคทร ัพย  
ตองทำดวยศรัทธา จึงต้ังใจทำสังฆทาน 
เอง ดวยเชื่อที่พระพุทธองคสอนวา 
ผูใหสิ่งที่เลิศและประเสริฐ จะไดรับ 
สิ ่งที ่เลิศและประเสริฐกลับคืนมาจึง 
ตัดสินใจวา “ผมจะทำของที่มีคุณภาพ 
ดีๆ ผมจะรวบรวมของสำหรับทำบุญ 
ไว ใหชาวพุทธเขามาแลวมีความสุข 
ไดเลือกของดีๆ ไปทำบุญ จึงเลือกของ 
ดีมาขายแมวาราคามันจะคอนขางสูง 
แมจะโดนวาของแพง แตส ุดท าย 
ลูกคาก็มาซื้อและไมยอมซื้อสังฆทาน
ที่ไหน ลูกคามีตั้งแตอายุนอยไปจนถึง 
สูงอายุ ลูกคามีความสุข คนขายก็ได 
บุญไปดวย ธุรกิจนี้เริ่มดวยศรัทธาที่ 
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สกล แสงมาลี
บริษัท สังฆภัณฑ์ จำกัด
ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์แห่งแรกของชาวพุทธ
â´Â

กองบรรณาธิการ
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หมขาว มาปฏิบัติธรรมฟรี โดย พระ 
มานำปฏิบัติธรรม มานำทำวัตรเย็น 
เดินจงกรม มาสอนกรรมฐาน และก็ 
สนทนาธรรมตั ้งแตหาโมงครึ ่ง ถึง 
สองทุมครึ่ง  แตละครั้งมีผูสนใจเขารวม 
20-60 คน และในสวนของพนักงานก็ 
จะเปดโอกาสใหหมุนเวียนกันเขารวม
กิจกรรมดังกลาวอยูเสมอ ฟรีทุกอยาง 
เนื่องจากการทำบุญเปนเรื่องละเอียด
ออนมาก บุญใครบุญมัน จึงไมบังคับ 
ให พน ักงานเข  าร  วมปฏ ิบ ัต ิ ธรรม 
นอกจากนี้คุณสกลยังไดรับเชิญใหไป 
เปนวิทยากรดานพุทธศาสนาใหองคกร 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศอยู
เสมอ

ตอไปในอนาคตเมื่อบริษัทมีฝาย
สื่อสารเขามา คาดวาก็จะขายไดมาก 
กำไรก็มาก ตอไปจะมีอำนาจตอรอง 
สินคาก็จะถูกลง แลวจะสามารถขาย 
เป นแบบแม็คโคร ขายสงแบบทั ่ว 
กทม.และประเทศไทย ตอนนี้บริษัท 
คอยๆ โตและพนักงานตางเรียนรูดวย 

ใจรักเติบโตไปพรอมกัน ซึ่งจากการ 
ดำเน ินการท ี ่ผ านมาบร ิษ ัทเป นท ี ่ 
ยอมรับถึงความเปนมืออาชีพ และได 
รับความไววางใจจากลูกคาทางสังคม
จำนวนมากอยางไรคูแขง ซึ่งแมธุรกิจ 
รูปแบบนี ้จะเติบโตชาสักหนอยแตก็ 
เติบโตไดเร ื ่อยๆพรอมกับการสะสม 
อริยทรัพยไปพรอมกัน

สมดุลแห่งความสำเร็จ 
(Triple Bottom 
Line)

บริษัทมีการดำเนินงานใหองคกร 
ประสบความสำเร็จโดยสามารถสราง
สมดุลระหวาง People Planet 
Profit ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) People จากการที่ผูนำเปน 
ตนแบบที่ดีในทุกดานทั้งในเรื ่องการ 
ปฏิบัติธรรม การวางตัว การดำเนิน 
ชีวิต และเนนในเรื่องพัฒนาการปฏิบัต ิ
อยูตลอดเวลา และมองวาบุคลากร 
ทุกคนเปนเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว 

เปนพี่นองลูกหลานที่ตองดูแลทำใหมี
ความสุขและมีชีวิตที่มีคุณภาพ และ 
สนับสนุนใหทุกคนไดเร ียนรู ธรรมะ 
ผานการปฏิบัติธรรมและการทำงาน 
ในหนาที่ของตนเอง จึงทำใหทุกคน 
อยูในองคกรอยางมีความสุข

2) Planet องคกรมีเปาหมาย 
องคกรในการเปนที ่พึ ่งของชาวพุทธ 
พรอมสรางประโยชนสุขตอสวนรวม 
จึงมีการดำเนินการเพื่อสังคมมากมาย 
อาทิ สังคม บริษัทมีหองปฏิบัติธรรม 
คายคุณธรรม คายพุทธบุตร เด็กมา 
เขาคาย เยาวชนมาทำบุญที่นี่ ฟรี มา 
ปฏิบัติธรรม ฟรี และยังมีรับสงฆอีก 
คือ รับสงพระสงฆตางจังหวัด มีขาว 
ฟรี ที่พักฟรี

3) Profit องคกรไมมีเปาหมาย 
ในการเนนกำไรสูงสุดเปนตัวเงิน แต 
มุงเนนทำธุรกิจดวยศรัทธาที่บริสุทธิ ์ 
ใจ ทำแลวไดโชคทรัพย และ อริยทรัพย 
เปนที่ยอมรับของคนในสังคมทั่วไป

ผมจะรวบรวมของสำหรับทำบุญไว้ให้ 
ชาวพุทธเข้ามาแล้วมีความสุขได้เลือกของดีๆ ไปทำบุญ จึงเลือกของดี

มาขาย แม้จะโดนว่าของแพง แต่สุดท้ายลูกค้าก็มาซื้อและ 
ไม่ยอมซื้อสังฆทานที่ไหน ลูกค้ามีตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงสูงอายุ 
ลูกค้ามีความสุข คนขายก็ได้บุญไปด้วย ธุรกิจนี้เริ่มด้วยศรัทธา 

ที่บริสุทธิ์ใจ ทำแล้วได้โชคทรัพย์ และ อริยทรัพย์  
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Export Composite Leading Index (Export CLI) 
ยังคงมีสัญญาณฟนตัว แต Export CLI ยังคงอยูต่ำกวา 
เสนมาตรฐานที่ 100.00 โดยปจจัยชี้นำการสงออกใน 
ประเทศสวนใหญยังคงสงสัญญาณดานลบ เชน ดัชนี 
ผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต และ 
ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น อยางไรก็ตาม พบวาดัชนี 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเริ ่มสงสัญญาณดีขึ ้น 
ดานปจจัยตางประเทศพบวาสงสัญญาณบวกตอเนื ่อง 
โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) อยูที่ระดับ 
52.6 สงสัญญาณขยายตัว 

Export Warning System (EXWA) 
ระบบ EXWA สงสัญญาณดีขึ้นโดยสงสัญญาณ ปกติ 
คอนขางซบเซา ปรับตัวดีขึ ้นจากที ่เคยสงสัญญาณ 
ซบเซา อยางไรก็ตามพบวาโอกาสที ่การสงออกจะ 
กลับไปซบเซามีอยูเชนกัน โดยเฉพาะจากปจจัยภายใน 
ประเทศ ที่สวนใหญยังสงสัญญาณลบ มีเพียงการนำ 
เขาสินคาทุนที่เริ ่มปรับตัวดีขึ้น แตทั้งนี้พบวาปจจัย 
ตางประเทศสงสัญญาณดีตอเนื ่อง โดยพบวาดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของโลก ปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้น และมีคาสูงกวาระดับมาตรฐาน (ระดับ 
50.00) เปนเดือนที่ 19 ซึ่งเกิดจากปจจัยหลัก คือ 
การผลิตทั่วโลกขยายตัว เปนผลจากผลผลิต คำสั่งซื้อ 
สินคาใหม และการจางงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราเรง

การวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยเดือนกันยายน 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการส่งออก

การสงออกไทยเดือนกันยายน 2557 มีแนวโนมปรับตัวขึ้นจากภาวะซบเซา เนื่องจากสัญญาณบวกดานอุปสงคจากตางประเทศที่มีแนวโนมเปนบวกตาม 
ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่สงสัญญาณฟนตัวโดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ และยุโรป โดยพบวาดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 
และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปตางสงสัญญาณดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน 
รวมถึงการสงออกไทยในชวงเดือนกันยายน ยังมีปจจัยบวกการปจจัยฤดูกาล เน่ืองจากในชวงดังกลาวจะมีการนำเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับเทศกาล 
ในชวงปลายป อยางไรก็ตามปจจัยในประเทศยังคงเปนปจจัยที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิดเนื่องจากปจจัยสวนใหญยังคงสงสัญญาณซบเซา เชน ดัชนีผลผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต และดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น เปนตน

ผลจากระบบเตือนภยัภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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