










ภูมิภาคอาเซียน ถือเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจและเปนผูสงออกที่สำคัญของโลก อาทิ ขาว ออย ยางพารา 
หากเทียบฟอรมการแขงขันและวิเคราะหนโยบายของแตละประเทศ เห็นไดวาประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก 
ขาวที่สำคัญของโลก แตไทยกลับตองเสียแชมปตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนาม สวนออย น้ำตาลถึงแมวา 
ประเทศไทยจะไมใชผูผลิตอันดับตนๆ อยางบราซิล อินเดีย และจีน แตเราเปนผูสงออกอันดับ 2 ของโลก 
สวนยางพารา เดิมประเทศมาเลเซียเปนผูผลิตอันดับ 1 แตปจจุบันมาเลเซียเปนผูผลิตยางธรรมชาติอันดับ 3 
ของโลกรองจากไทยและอินโดนีเซีย และยังตองพึ่งพาการนำเขาน้ำยางขนจากไทยเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม 
ฉบับนี้ special report จึงเขมขนไปดวยบทวิเคราะห ขาว ออย และ ยางพารา แบบเจาะลึกและเทียบนโยบายการ 
พัฒนาและการแขงขันในตลาดภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนี้ Section Strategy ยังนำกรณีศึกษา SMEs ในการดำเนินธุรกิจ ไดแก โชคดีติ่มซำ จากรานติ่มซำ 
24 ชั่วโมง สูแฟรนไชสรานอาหารติ่มซำที่ประเทศพมา และราน Salad concept กับแนวคิดการทำธุรกิจ 
แบบสรางสุขทั้งลูกคาและคนทำงาน และยังมีกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวกลวยไมแอรออคิดส กับ 2 หนุมทายาทที่ 
รับชวงตอสรางธุรกิจกลวยไมสูตลาดสงออกและสราง supermarket กลวยไม อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาการพัฒนา 
ความยั่งยืนแกองคกรและชุมชนกับกลุมมิตรผล ที่นำถั่วเหลืองมาปลูกในไรออยชวงบำรุงดิน ทั้งสรางรายไดและ 
สรางความอุดมสมบูรณในดิน และเรายังมีเนื้อหาที่อัดแนนเริ่มตั้งแตดัชนีความสามารถทางการแขงขัน SMEs 
(SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 4 ป 2556 โดยทีมนักวิจัย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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และอาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส มารวมแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และฉบับนี้คอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณถึงมุมมองการบริหารงานจาก รศ ดร.เสาวณีย 
ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับการสรางความเปลี่ยนแปลงสู UTCC และยังไดรับเกียรติจาก 
ทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกกิ่ง ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร รวมเสนอบทความอินไซตจากประเทศจีนเรื่อง 
‘เงินหยวนกาวเปนสกุลเงินยอดนิยมอันดับ 8’ และธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยไดรวม 
นำเสนอองคความรูเรื่อง ‘วิเคราะหตนทุนรอบคอบ…ลงทุนในมาเลเซียราบรื่น’ 

การเปลี่ยนแปลงและปจจัยในตลาดและการแขงขันที่เปลี่ยนไปจากทั้งภายนอกและภายในของประเทศและ 
ภูมิภาคสงผลตอการดำเนินธุรกิจและการวางแผนงานตางๆ ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business 
Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สื่อกลางในการนำเสนอขอเท็จจริงและอัพเดทขอมูลทาง 
เศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมนำเสนอจะสนับสนุนใหทุกทานสูหนทางแหงความสำเร็จ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 
และเพื่อสรางภูมิคุมกันพรอมกับการปรับตัวไปกับทุกๆสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
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“โพยกวน”“โพยกวน”
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ขาวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...ขาวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
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บทบาท “ผูนำ” ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเวลานี้ถือวาเปน 
การรับบทหนัก ไมใชการตั้งรับ แตตองพรอมรุก ตองแสดง 
ศักยภาพทั้งเชิงบูและบุน เพื่อนำทัพในองคกรสูเปาหมาย

รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจนรองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ในป 2007 พมามีมูลคาการกอสรางเพียง 1 พันลานเหรียญ 
หรือ 3 หมื่นลานบาทและในป 2012 มูลคาการกอสรางเพิ่ม 
ขึ้นเปน 9 หมื่นลานบาท

การกอสรางของพมาการกอสรางของพมา
ไมรอผูประกอบการไทยไมรอผูประกอบการไทย

38

มูลคาการคาระหวางประเทศในรูป เงินหยวนกาวขึ้นแตะ 4.63 
ลานลาน หยวนในป 2556 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 57 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผาน

เงินหยวนเงินหยวน
กาวเปนสกุลเงินยอดนิยมอันดับ 8กาวเปนสกุลเงินยอดนิยมอันดับ 8
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หากใหสรุปสิ่งที่เชื่อถือไดแลวนั้นผมขอแนะนำวาใหทานผูอาน 
ศึกษาขอมูลกอนการลงทุนทุกครั้ง พวกรายงานประจำป
หรือแบบ56-2 ในสวนที่ไมใชงบการเงินมักมีเนื้อหาทางการ 
ตลาดสอดแทรก ถาจะดีขอแนะนำใหอานแบบ 56-1 ที่มีขอมูล 
คอนขางครบถวนและไดรับการตรวจสอบจาก กลต.แลว อีก 
ทั้งถาอานขาว หรือเสพขาวจากสถานที่ตาง ๆ หรือแหลง 
ขอมูลตาง ๆ ควรไดรับการเปรียบเทียบ สุดทายอยาลืมเว็บไซต 
ของตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของกลต. เพื่อตรวจสอบ 
ขอมูลที่ไดรับวานาจะใกลเคียงความเปนจริง หรือถูกคัดกรอง 
แลว

วิเคราะหงบการเงินวิเคราะหงบการเงิน
อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่เชื่อถือไดอะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่เชื่อถือได
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การควบคุมบริษัทไวใหชัดเจน
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ไทยเปนผูนำดานการสงออกยางพาราของโลก โดยไทยมีสวน 
แบงการสงออกรอยละ 11.35 ในตลาดโลก รองลงไปคือ 
จีน เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุน สหรัฐฯ และ มาเลเซีย ซึ่งมี 
สวนแบงตลาดอยูในดันดับที่ 7 ในป 2554

ผลกระทบตออุตสาหกรรมยางพาราของไทยผลกระทบตออุตสาหกรรมยางพาราของไทย
จากเปาหมายการเปนศูนยกลางยางพาราโลกของมาเลเซียจากเปาหมายการเปนศูนยกลางยางพาราโลกของมาเลเซีย

21

แมวาการชำระเงินโดยระบบ “โพยกวน” จะถูกจัดใหเปนการ 
ชำระเงินนอกระบบแตถือวามีขอดี  เปนทางเลือกที่เหมาะสม 
ตอความจำเปนในการคาขายที่มีรูปแบบเฉพาะทองถิ่น 
เปรียบเสมือนเปน “วัฒนธรรมการคา” ของระบบการคา 
ชายแดนที่ปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน 

“โพยกวน”“โพยกวน”
ระบบการชำระเงินสำหรับการคาชายแดน

11

ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs จะปรับตัว 
จากระดับ 59.6 ในไตรมาสที่ 4/2556 ลดลงมาอยูที่ระดับ 
59.4 ในไตรมาสที่ 1/2551 หรือลดลง 0.2 จุด 

SMEs Competitiveness Index ไตรมาสที่ 4/2556SMEs Competitiveness Index ไตรมาสที่ 4/2556
โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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จากผลการสำรวจความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ SMEs (SMEs’s 
Competitiveness Index: SMEsCI) 
ประจำไตรมาสที่ 4/2556 พบวา 
ดัชนีความสามารถในการแขงข ัน 
ของธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาสที่ 
4/2556 อยูที่ระดับ 59.6 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากไตรมาสท่ี 3/2556 
ซึ่งเปนไตรมาสที่ดัชนีลดลงต่ำที่สุดใน
ปนี้ เนื่องจากธุรกิจ SMEs ไดเริ่มมี 
การปรับตัวโดยการกำจัดสินทรัพยที ่ 
ไมก อใหเก ิดรายไดบางสวนออกไป 
ลดปริมาณสตอกของวัตถุดิบ/สินคา 
คงเหลือที่ลาสมัย เพื่อเพิ่มสภาพคลอง 

ใหกับธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ไดมีการ 
ห ันไปพ ัฒนาค ุณภาพ/สร างความ 
แตกตางใหกับสินคา/บริการ เพื่อลด 
การแขงขันดานราคา/เพ่ิมความสามารถ 
ในการตั้งราคาสินคา/บริการ รวมทั้ง 
ย ังได  เร ิ ่มม ีการลงท ุนระยะยาวใน 
กิจกรรมดานการตลาด ดานการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน CSR 
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะนำมาซ่ึงความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในระยะยาว สำหรับ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับตัวของ
ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ 
ประจำไตรมาสที ่ 4/2556 และ 
องคประกอบยอยทั้ง 3 ดัชนี คือ (1) 

ดัชนีสุขภาพของธุรกิจ (2) ดัชนี 
ความสามารถในการทำธุรกิจ และ 
(3) ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจนั้น 
มีดังนี้

 
´Ñª¹ÕÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ SMEs 

ในไตรมาสท่ี 4/2556 ดัชนีสุขภาพ 
ของธุรกิจ SMEs อยูที่ระดับ 61.6 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4 จุด เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 3/2556 ซึ่งอยูที่ระดับ 
59.2 และการที่ดัชนีมีคาอยูในระดับ 
ท่ีสูงกวา 50 เล็กนอย แสดงวา สุขภาพ 
ของธุรกิจยังอยูในเกณฑที ่นาพอใจ 
หรือเปนชวงของการปรับตัวไปสู  

â´Â

ÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ Á.ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

นายวิเชียร แกวสมบัติ และนายวาทิตร รักษธรรม
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ธุรกิจที่มีสุขภาพที่ดี โดยปจจัยสำคัญ 
ที่ทำใหสุขภาพของธุรกิจในไตรมาสนี้
ปรับตัวดีขึ้นนั้น

• ผลมาจากการที ่ธ ุรก ิจได ม ี 
การกำจัดส ินทร ัพย ท ี ่ ไม ก อให เก ิด 
รายไดออกไป 

• ลดปริมาณสตอกของวัตถุดิบ 
/สินคาคงเหลือ เพื่อเพิ่มสภาพคลอง 
ใหกับธุรกิจ 

ถึงแมวายอดขายจะมีแนวโนม 

ลดลงอยางตอเนื่อง แตธุรกิจก็มีรายได 
อื่น ๆ เขามาทดแทน เชน รายได 
จากการกำจัดสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด
รายได และลดปริมาณสตอกวัตถุดิบ 
/สินคาคงเหลือ จึงสงผลทำใหธุรกิจ 
มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

´Ñª¹ Õ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·Ó 

¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ SMEs

ในไตรมาสที่ 4/2556 ดัชนีความ 

สามารถในการทำธ ุรก ิจของธ ุรก ิจ 
SMEs อยูที่ระดับ 58.2 ปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้น 3.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2556 ซึ่งอยูที่ระดับ 55.1 และ 
การที ่ดัชนีมีคาอยู ในระดับที ่สูงกวา 
50 เล็กนอย แสดงวา ความสามารถ 
ในการทำธุรกิจของธุรกิจ SMEs ยัง 
อยูในเกณฑที่นาพอใจ หรือเปนชวง 
ของการปรับตัวไปสูธุรกิจที ่มีความ 
สามารถในการทำธุรกิจอยูในระดับ
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เทียบกับไตรมาสที่ 3/2556 ซึ่งอยูที่ 
ระดับ 55.0 และการที่ดัชนีมีคาอยู 
ในระดับที่สูงกวา 50 เล็กนอย แสดง 
วา ความยั่งยืนของธุรกิจยังอยูใน 
เกณฑที่นาพอใจ หรือกำลังอยูใน 
ช วงของการเร ิ ่มต นปร ับต ัวไปส ู  
ธุรกิจที ่ม ีความยั ่งย ืนในระยะยาว 
โดยปจจัยสำคัญที ่ทำใหความยั ่งยืน 
ของธุรกิจ SMEs ในไตรมาสนี้ปรับตัว 
ดีขึ ้นนั ้นเปนผลมาจากการที่ธุรกิจได 

แนวหนา โดยปจจัยท่ีสำคัญทำใหความ 
สามารถในการทำธ ุรก ิจของธ ุรก ิจ 
SMEs ในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้นนั้น 
เปนผลมาจากการที ่ธ ุรก ิจไดห ันไป 
พัฒนาคุณภาพ และสรางความแตกตาง 
ใหกับสินคา/บริการ เพ่ือลดการแขงขัน 
ดานราคา ซ่ึงทำใหธุรกิจมีความสามารถ 
ในการตั้งราคาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 
สินคา/บริการมีคุณภาพ และมีความ 
แตกตางจากคู แขงขัน และในขณะ 

เด ียวกันพนักงานก็ม ีความสามารถ 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืน ๆ 
เนื่องจากธุรกิจไดมีการลงทุนดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น

´ Ñª¹ Õ¤ÇÒÁÂ Ñ ่§Â ×¹¢Í§¸ ØÃ¡ Ô¨ 

SMEs

ในไตรมาสที่ 4/2556 ดัชนีความ 
ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs อยูที่ระดับ 
58.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8 จุด เมื่อ 
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เริ ่มมีการลงทุนระยะยาวในกิจกรรม 
ดานการตลาด ดานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย และดาน CSR เพิ่มมากขึ้น 
แตอยางไรก็ตามธุรกิจก็มีปจจัยเสี่ยง
ที ่อาจจะมีผลกระทบตอดัชนีความ 
ยั่งยืนในระยะยาวไดเชนกัน โดยความ 
เส ี ่ยงท ี ่ว าน ั ้นเป นผลมาจากการที ่ 
ปจจัยการผลิตเริ่มมีแนวโนมที่จะเกิด
การขาดแคลน และธุรกิจก็เริ่มที่จะให 
ความสำคัญ/ยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง 
“การมีเหตุมีผล” และ “การมีภูมิคุมกัน 
ที่ดี” ลดลง

´Ñª¹Õ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 

¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ SMEs

เม่ือนำดัชนียอยตาง ๆ มาคำนวณ 
เปนดัชนีรวม พบวา ดัชนีความสามารถ 
ในการแขงขันของธุรกิจ SMEs ได 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 56.4 ใน 
ไตรมาสที่ 3/2556 มาอยูที่ระดับ 

59.6 ในไตรมาสที่ 4/2556 หรือ 
เพิ่มขึ้น 3.2 จุด อันเปนผลมาจากการ 
ที่ดัชนียอยทุกดานไดปรับตัวเพิ่มขึ ้น 
อยางแข็งแกรงในไตรมาสนี้ และใน 
ไตรมาสถัดไป หรือไตรมาสที่ 1/2557 
นั้น คาดวา ดัชนีความสามารถใน 
การแขงขันของธุรกิจ SMEs จะ 
ปรับตัวจากระดับ 59.6 ในไตรมาสที่ 
4/2556 ลดลงมาอยูที่ระดับ 59.4 
ในไตรมาสที่ 1/2551 หรือลดลง 0.2 

จุด โดยสาเหตุสำคัญเปนผลมาจาก 
การที่ดัชนีสุขภาพของธุรกิจ และดัชนี 
ความสามารถในการทำธุรกิจ มีแนวโนม 
ชะลอตัวลงในไตรมาสถัดไป เนื่องจาก 
การหดต ัวลงของกำล ังซ ื ้อท ั ้ งจาก 
ตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ 
จากปญหาความไมสงบทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยที่สรางและบมเพาะนักธุรกิจและผูบริหาร 
มาจวบจน 50 ป กับมหาวิทยาลัยที่ตั ้งปณิธานเปน 
มหาวิทยาลัยชั้นนำสูภาคธุรกิจ พรอมเดินหนาสรางคน 
รุ นใหมดานธุรกิจ และบมเพาะผูประกอบการสูสังคม 
โดยปจจุบันไดขยายสาขาสูสหภาพเมียนมารกับการเปด 
MBA program ที่เมืองยางกุงและมัณฑะเลย ยังเปน 
คลังสมองดานเศรษฐกิจและธุรกิจแกภาคเศรษฐกิจและ 
สังคม ไมวาจะเปนขอมูลทางเศรษฐกิจ เชน ดัชนีความ 
เชื ่อมั่นผูบริโภค ดัชนีความสามารถทางการแขงขัน 
SMEs ดัชนีสถานการณคอรัปชั่น และขอมูลอื่น ๆ อีก 
มากมายโดยศูนยวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับการ 
คนควาวิจัยที่ตอบโจทยผูประกอบการไทยใหรับขอเท็จ 
จริง และรวมมือกับหอการคาไทยในการพัฒนาขีดความ 
สามารถทางการแขงขันไทยสูตลาดโลก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕËÞÔ§...¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨¹Ó¾ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹Ò¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

รองศาสตราจารย
ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน



Í¸ Ô¡ÒÃº´ ÕËÞÔ§ ¡ Ñºº·ºÒ· 

“¼ÙŒ¹Ó”

บรรยากาศการแขงขันของตลาด
การศ ึกษาเปล ี ่ ยนแปลงจากอด ีต 
ไมว าจะเปนโครงสรางประชากรที ่ 
เปลี่ยนไป อัตราการเกิดของประชากร 
ลดลง การแขงขันที่ไมเพียงเกิดจาก 
ภายใน การเปดประเทศสู ภูมิภาค 
อาเซียน ที่ทุกหนวยในสังคมเศรษฐกิจ 
กำลังเตรียมตั ้งรับและหากลยุทธใน 
การรับมือ บทบาท “ผูนำ” ของ 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเวลานี ้ถ ือวา 
เปนการรับบทหนัก ไมใชการตั้งรับ 
แตตองพรอมรุก ตองแสดงศักยภาพ 
ทั้งเชิงบูและบุน เพื่อนำทัพในองคกร 
สูเปาหมาย วันนี้ รศ.ดร.เสาวณีย 
ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ผูนำหญิงแหงสถาบัน 
การศึกษาที่กอตั้งมา 50 ป ที่สราง 
ผูประกอบการและนักบริหารมืออาชีพ 
ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
มาโดยตลอดภายใตปณิธานเมื ่อแรก 
กอตั้งโดยหอการคาไทย ที่ตองการ 
สถานศึกษาเพื ่อฝกฝนและใหความรู  
ก ับล ูกหลานพ อค าเพ ื ่อหว ังให นำ 
ความร ู  ม าสานต อก ิ จการพ อแม  

จนวันนี้พันธกิจนั้นก็ยังคงอยู

¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑ ่¹μÅÍ´ 30 »‚ à¾× ่Í 

ÊÃŒÒ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙ ‹¤ÇÒÁà»š¹ 

ªÑ ้¹¹Ó

รศ. ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดใหส ัมภาษณดวยใบหนายิ ้มแยม 
และเลาถึงการเริ ่มตนอาชีพของการ 
เปนอาจารยวา “ทำงานท่ีมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยมา 30 ป และเปน 
คนแรกท ี ่ ไ ด  ร ั บท ุ น ไปศ ึ กษาต  อ 
ตางประเทศ ซึ่งตอนนั้นมีงบประมาณ 
สนับสนุนอยูจำนวนหน่ึง ซ่ึงก็ไมเพียงพอ 
จึงตองไปสมัครทุนฟุลไบรทไปเรียน 
ตอที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอก 
หล ั งจากน ั ้ น ได  กล ับมาทำงานท ี ่ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาโดย 
ตลอด พ่ีรักและจะทำงานท่ีน่ีจนเกษียณ 
อาย ุ พ ี ่อยากเห ็นมหาว ิทยาล ัย 
หอการคาไทย เปนมหาวิทยาลัยชั้น 
นำดานธุรกิจในเอเชีย เปนมหาวิทยาลัย 
ที่มี standard ในระดับสากล มี 
อาจารยและนักวิชาการในระดับชั้นนำ 
มีผลงานวิชาการท่ีไดตีพิมพใน journal 
ในตางประเทศ ทุกว ันนี ้อาจารย  
มหาวิทยาลัย หลายทานมีความโดดเดน 
ในวงกวางในแวดวงธุรกิจและเวทีวิชา
การซึ่งเปนความภูมิใจมาก เรามีคำ 
อธิบายตัวตนของเรา ที่พี่ทองไดขึ้นใจ 
เสมอมาวา “We are private but 
not profit, research based 
university, affiliated with the 
Thai Chamber of Commerce 
with our core competency on 
business management. We are 
committed to proactively serve 
people and society with state-

of-art in education management 
and imperative knowledge. 
เราเปนมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ไมแสวง 
หากำไร มีความใกลชิดกับ หอการคาไทย 
ดวยความเชี ่ยวชาญดานการจัดการ 
ธุรกิจ เรามุงมั่นที่จะ ชวยคนและ 
สังคม โดยใหการศึกษาและองค 
ความรูที่สำคัญ” 

à¢ŒÒÊÙ‹ 50 »‚ ¾º¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§ 

¢Í§Á. ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 
ดวยจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยมีความ 

สัมพันธที่เหนียวแนนอยูกับภาคเอกชน 
ทำใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความตองการกับภาคเอกชน การที่ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีเจาของ 
เปนหอการคาไทยและสภาหอการคา
แหงประเทศไทย ที่มีเครือขายพอคา 
นักธุรกิจ ที่มีสมาชิกรวมกันทั้งประเทศ 
ทั้งเล็ก กลางใหญรวม 60,000 ราย 
และดวยความสัมพันธที ่แนนเหนียว 
กับภาคเอกชนอยางนี้ จึงสามารถตั้ง 
วิสัยทัศนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำดาน
ธุรกิจ และมีการเอื้อและเกื้อกูลซึ่งกัน 
และกัน มหาวิทยาลัยมีการตั้งศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ สราง 
ดัชนีชี้วัดตาง ๆ อยาง ดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confi-
dence Index) และอีกหลายตัวที่ 
ไดรับการยอมรับ และขอมูลดัชนี 
เหลานี้จะเปนขอเท็จจริงใหนักธุรกิจ 
เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อีกทั้งเครือขายของหอการคาไทยยัง
สนับสนุนในการถายทอดประสบการณ 
และความรู ที ่เปนการปฎิบัติจริงแก 
นักศึกษา ซึ ่งตอนนี ้ไมเพียงแตกูรูผู  
รูจริงระดับ CEO ยังมีนักธุรกิจรุนใหม 
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people

“บทบาท “ผู้นำ” ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเวลานี้ถือว่าเป็นการ 
รับบทหนัก ไม่ใช่การตั้งรับ แต่ต้องพร้อมรุก ต้องแสดงศักยภาพ 
ทั้งเชิงบู๊และบุ๋น เพื่อนำทัพในองค์กรสู่เป้าหมาย”



“เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไร 

มีความใกล้ชิดกับหอการค้าไทย 
ด้วยความเชี ่ยวชาญด้าน

การจัดการธุรกิจ 
เรามุ่งมั ่นที ่จะช่วยคนและสังคม 
โดยให้การศึกษาและองค์ความรู้

ที ่สำคัญ” 



เครือขายหอการคาไทย กลุม Young 
Entrepreneur Chamber of Commerce 
หร ื อ  YEC มาร  วมแลก เปล ี ่ ยน  
ประสบการณ พรอมกับแบงปนความ 
รูแนวคิดการสรางธุรกิจ และเทคนิค 
การบริหารใหแกนักศึกษา เพื่อพัฒนา 
ไปสูนักธุรกิจจริง

UTCC ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรา 
มุงสรางผูประกอบการ ไมเพียงหลักสูตร 
ผูประกอบการของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตร Beta Young 
Entrepreneur คณะบริหารธุรกิจ ที่ 
เปนหลักสูตรที่ใหทุนการศึกษาพรอม
เงินทุนตั้งตนสำหรับนักศึกษา โดย 
ไดรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒน
ภักดี ที่จะสราง บมเพาะ ความรู 
ประสบการณ ตลอดจนทักษะความ 
เปนผูประกอบการใหแกนักศึกษาจน
กระทั่งมีธุรกิจเปนของตนเอง และ 
จากความสำเร็จของหลักสูตร Beta 
Young Entrepreneur เราจึงพัฒนา 
โครงการ EGG Project หรือโครงการ 
ตั้งไขธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีทุกคณะทุกชั้นป ที่มีความ 
มุ งมั ่นที ่จะเปนผู ประกอบการ โดย 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจะเขามา
สูการบมเพาะความเปนผูประกอบการ 
ตลอดจนการฝกทักษะที่สำคัญในการ
บริหาร การเขียนแผนธุรกิจ จน 
กระทั่งจัดตั้งธุรกิจดวยตนเองโดยมีพี่ 
เลี้ยงธุรกิจคอยสนับสนุน อีกทั้งเรา 
ยังสรางสภาพแวดลอมการแลกเปลี่ยน 
ความรูภายในกลุมใหนักศึกษา และ 
สำหรับบุคลากรภายนอกและนักศึกษา 
ระด ับปร ิญญาโท สามารถเข  าส ู  
กระบวนการบมเพาะธ ุรก ิจ ผาน 
หน  วยบ  ม เพาะว ิ ส าหก ิ จ  (UB I )  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเชนกัน 
จุดแข็งและทิศทางที ่ช ัดเจนกับการ 
สรางผูประกอบการของ UTCC จึง 
มาดวยโครงการและหลักสูตรที่กลาว
มา

UTCC ¡Ñº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 

áºº Edutainment

เม่ือป 2556 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เล็งเห็นถึงการเผยแพร 
ความรูในวงกวาง จึงนำศาสตรธุรกิจ 
ครอบครัว ท่ีทีมคณาจารยมีความเช่ียวชาญ 
และใหคำปรึกษาแกธ ุรกิจมากกวา 
300 ธุรกิจ มาดัดแปลงรูปแบบในการ 
นำเสนอใหเปนแบบสาระบันเทิง หรือ 
edutainment ที่เขาใจงายและสนุก 
ไปกับรายการ จึงเกิดรายการที่ชื่อวา 
“Family Business Open Up!” 
ออกอากาศทางชอง 5 วันอาทิตย 5
โมงเย็น โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
ธนาคารกสิกรไทย และ บริษ ัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด รวมกับผูสนับสนุน 
อ่ืน ๆ อยางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
กระดาษดับเบิ้ลเอ S&P สาหราย 
เถาแกนอย น้ำผลไมมาลี ศุภาลัย 
น้ำดื่มมาลี กลุมมิตรผล และกลุม Sea 
Value ซึ่งผลิตรายการโดย บริษัท 
เวิคพอยท เอ็นเตอรเทนเมนต ถึงแมวา 
Season แรกไดจบไปแตเคสธุรกิจ 
เหลานั้นไดถูกนำไปใชในการเรียนการ 
สอน และมีมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
สนใจนำไปแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู  เป น 
กรณีศึกษาปญหาธุรกิจจริงในเอเชีย 
นอกเหนือจากรายการนี้แลว ทาง 
ทีมงานทีมคณาจารยทีมสรางสรรค 
รายการท ีว ีและส ื ่อแนวใหม ให แก  
มหาวิทยาลัยม ีความแอคทีฟกำลัง 
ระดมสมองที ่จะสร างรายการแนว 
สาระบันเทิงเชิงธุรกิจออกมาใหกับ 
สังคมตอไป ซึ่งรายการในปนี้จะเปน 
รูปแบบอยางไร อยากใหรอติดตามกัน
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áºº iHybrid

มหาว ิทยาล ัยได ตระหน ักถ ึ ง 
คาแร็คเตอรและแนวโนมเด็กรุ นใหม 
ที่พัฒนาการเรียนรูแบบไมมีขีดจำกัด 
จึงไดพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
โดยใช IT เพ่ือความสนุกและสัมฤทธ์ิผล 
ในการเร ียนแบบไร ข ีดจำก ัดด าน 

สถานที่และเวลา ระบบ Hybrid จึง 
ผสมผสานการเรียนทั ้งในหองเร ียน 
และนอกสถานที่ดวย IT ในปนี้เปน 
ปที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบ Hybrid 
กาวหนาไปอีกขึ้น ดวยความรวมมือ 
กับ Apple ไดนำ itune U เขามา 
เมืองไทยและใหมหาวิทยาลัยไดใช  
ipad air ในการเรียนการสอนดวย 
Application ใหม ๆ ที่สนุกเปน 
Challenge Based Learning

UTCC ¡Ñº¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹ AEC 
การตั้งรับการกับการเขาสู AEC 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดดำเนินการ 
เปดหลักสูตร MBA Program ที่ 
สหภาพเมียนมาร โดยทำความรวมมือ 
ก ับสภาหอการค  า ไทยเม ียนมาร  
Union of Myanmar Federation of 
Chamber of Commerce (UMFCCI) 
โดยส งอาจารย ไปสอนทุกส ัปดาห  
และมีการแลกเปลี ่ยนดูงานระหวาง 
ประเทศ และมีการจัดจับคูธุรกิจ business 
matching กาวนี ้ถ ือเป นการเป ด 
ตลาดใหมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรามี 
การวางแผนในการขยายตลาดอื่น ๆ 
ตอไป นอกจากน้ีทุกหลักสูตรยังเตรียม 
ความพรอมสู AEC มีการเปดสาขา 
เศรษฐศาสตร AEC อีกดวย

ÊäμÅ �¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
อ ี ก ก  า ว ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย 

หอการคาไทย เมื่อถามถึงสไตลการ 
บริหาร อาจารยตอบดวยรอยยิ้มวา 
“พี่เปนคนที่ทำอะไรเร็ว คิดเร็ว พูด 
เร็ว เดินเร็ว แตตองขอบคุณทีมงาน 
ท้ังคณาจารยและเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย 
ที ่เปนทีมที ่ร วมเดินเร็วไปกับพี ่ด วย 
และพี่ยังยึดหลักธรรมะ มาปรับกับ 
การบริหารในองคกร พี่จะบอกทั ้ง 
นักศึกษาและทีมคณาจารยเจาหนาที่
ตลอดวา “คุณธรรมเปนเรื่องที่สำคัญ 
ควบคูกับความเกง และความเกงจะ 
ตองอยูคูกับความดี จึงจะยั่งยืนโดย 
แทจริง” อาจารยเสาวณีย กลาวท้ิงทาย 
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ตองยอมรับวาปญหาการเมืองไทยในปจจุบันยืดเย้ือยาวนาน และคาดการณบทสรุปยากเหลือเกิน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เมื่อมีปญหาจำนำขาวของชาวนาไทยเขามาสมทบดวย ยิ่งทำใหภาคการสงออกขาวไทยสอเคามีปญหาในปนี้ในเรื่อง 
ดีมานดซัพพลายทั้งในและตางประเทศ สำหรับปญหาในตางประเทศก็มีทั้งกรณีพิพาทอธิปไตยและภัยธรรมชาติยังคง 
มีใหเห็น จึงอาจกระทบในเชิงการบริโภค อยางไรก็ตามตองจับตามองป 57 ทั้งบทสรุปเรื่องการเมืองภายในประเทศ 
ที่กำลังสงสัญญานในเชิงเศรษฐกิจหลายเรื่อง และตลาดตางประเทศในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมดีขึ้น แตก็ยังมี 
ขอจำกัดบางประการ ฉบับนี้ ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมแลวที่จะประมวลภาพทั้งภาคเศรษฐกิจ และการเกษตร 

เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว

แนวโนมเศรษฐกิจโลกป 2557 ดีข้ึน แตตองหันมามองสถานการณ 
ทางการเมืองของเศรษฐกิจไทยเชนกัน เพราะเปนปจจัยภายในที่ 
สำคัญยิ่งกวาปจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้นหากรัฐบาลชุดตอไปไมม ี
เสถียรภาพ สถานการณการชุมนุมมีความยืดเยื้อ จะทำใหเศรษฐกิจ 
ไทยโตไดเพียงรอยละ 1 เทานั้น หากรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ การ 
ลงทุนภาครัฐดำเนินการไดต่ำกวาแผนที่คาดไว จะทำใหเศรษฐกิจ 
ขยายตัวไดเพียงรอยละ 3 แตถารัฐบาลและเหตุการณบานเมือง 
มีเสถียรภาพและรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนที ่วางไว  
จะทำใหประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเที่ยวมีความ 
เชื่อมั่นมากขึ้น โดยจะทำใหเศรษฐกิจขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5

ปัจจัยเศรษฐกิจโลก กับ 3 กรณี

สำหรับปจจัยในตางประเทศมีประเด็นที่นาจับตามองอยู 3 ประเด็นคือ 1. กรณีพิพาทหมูเกาะระหวางจีน กับ ญี่ปุน 
ซึ่งกำลังมีความวุนวายเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องอธิปไตย ถือวาเปนเรื่องสำคัญของภูมิภาค และจะสงผลกระทบตอระบบ 
เศรษฐกิจ 2. ภัยธรรมชาติที่ไมสามารถคาดการณไดเลยวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด เชน พายุไหเยี่ยน ทำใหเศรษฐกิจฟลิปปนส 
ไมโตไปตามที่คาดไวและยังสงผลตอเอเชีย รวมถึงไทยดวย 3. สถานการณการเมืองไทยเปนสิ่งที่สามารถควบคุมได ตางจาก 
ภัยธรรมชาติ หากการเมืองไมนิ่งแนนอนวาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
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คาดการณ์
เศรษฐกิจโลก 57 น่าจะดีขึ้น

แตสงออกสินคาเกษตรตองจับตามองแตสงออกสินคาเกษตรตองจับตามอง
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ภาคเกษตรปีนี้อาจขยายตัวต่ำ จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

GDP ภาคการเกษตรในครึ่งปหลังของป 2556 มีการขยายตัวลดลงรอยละ 0.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ 
ผานมา เนื่องจากอุปสงคสินคาเกษตรกรรมในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตอเนื่องสงผลใหราคาผลผลิตยังคงออนตัวลงอยาง 
ตอเนื่อง โดยเฉพาะราคายางพารา สงผลใหตลอดป 2557 ภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา ภาคการเกษตรขยายตัวในระดับต่ำเปนผลมาจากสถานการณไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก สงผล 
กระทบตอการสงออกสินคาเกษตรที่ขยายตัวในระดับต่ำ และราคาสินคาเกษตรอยูในระดับต่ำ รวมถึงความแปรปรวนของ 
สภาพภูมิอากาศ ปจจัยทางธรรมชาติและโรคระบาด ที่สงกระทบใหผลผลิตภาคการเกษตรหดตัว

ดีมานด์ภาคเกษตรอาจเพิ่มขึ้น

ในป 2557 คาดการณวาภาคการเกษตรจะขยายตัวรอยละ 2.4 ตามการฟนตัวของการสงออกสินคาเกษตร รวมทั้ง 
เศรษฐกิจกลุมประเทศคูคาที่มีแนวโนมของการฟนตัว แตปจจัยเสี่ยงที่ตองระวังไดแก ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดที่อาจ 
สงผลตอการขยายตัวในภาคเกษตร ปญหาภัยธรรมชาติในประเทศจีน และญี่ปุน กับปญหาเกษตรกรรม อาจทำใหมีดีมานด 
เพิ่ม เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นทำใหดัชนีการบริโภคสูงขึ้น

ปัญหารับจำนำข้าวไทย ยังส่งผลไม่เลิก

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากชาวนาที่เดือดรอนจากกรณีที่ไมไดรับเงินคาจำนำขาว จนตองลดการบริโภคและหนี้สิน 
เพิ่ม รวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ลดคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจเหลือ 3% จาก 4%

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณการเมือง การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทย ความไมแนนอนของการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจโลก

ดร.ธนวรรธนกลาววา หากปญหาการเมืองยังไมคลี่คลายภายในไตรมาส 2 ปนี้มีโอกาสที่เศรษฐกิจโตต่ำกวา 2% จาก 
เดิมคาดโต 3-4% ซึ่งทำใหเงินหายไปจากการกระตุนเศรษฐกิจ 150,000-200,000 ลานบาท ดังนั้น สิ่งที่จะชวยพยุง 
เศรษฐกิจครึ่งปแรกคือ องคกรสวนทองถิ่นควรเรงลงทุนและเบิกตามงบประมาณซึ่งจะมีมูลคาในระดับ 100,000 ลานบาท
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เม ื ่อใดก็ตามที ่ม ีธ ุรกรรมการ 
คาขายระหวางประเทศตอกันโดย 
เฉพาะการคาชายแดน ประเด็นที่ 
ผู ซ ื ้อและผู ขายจะเจรจาตกลงกัน 
นอกเหนือจากรายละเอียดของตัว 
สินคา การขนสง วัน เวลาในการสง 
มอบสินคาแลว ขอตกลงสำคัญอีก 
เรื่องหนึ่ง คือ การชำระเงิน จะชำระ 
เงินดวยสกุลใด และรูปแบบการชำระ 
เงินตอกันจะใชวิธีใดไดบาง

บทความนี้ ไดจากผลการศึกษา 
วิจัย และการสัมภาษณพอคาชายแดน 
ไทย คำตอบสำหรับคำถามการชำระ 
เงิน คำถามแรก วาจะชำระเงินดวยเงิน 
สกุลใด ผลการศึกษาพบวา สกุล 
เงินหลักที่ใชในการชำระเงินคาสินคา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน คือ 
สกุลเงินบาท และสกุลดอลลารสหรัฐ 
คำถามที่สอง รูปแบบการชำระเงินมี 
วิธีใดบาง คำตอบคือ มี 2 ทางเลือก 
คือ 1. การชำระเงินผานระบบธนาคาร 
และ 2. การชำระเงินโดยไมผานระบบ 
ธนาคาร ซึ่ง ระบบ “โพยกวน” เปน 

ระบบที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ซึ่ง 
อยูในรูปแบบที่ 2

กอนที่จะกลาวถึงระบบ “โพย 
กวน” ขออธิบาย รูปแบบการชำระ 
เงินระหวางประเทศที่เกิดจากธุรกรรม 
การคาชายแดน 2 ทางเลือกดังกลาว 
สั้น ๆ เพื่อสรางความเขาใจ ดังนี้

1. การชำระเงินผานธนาคาร 
วิธีนี้ถือเปนวิธีการสากล เชน การ 
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร การชำระ 
เงินดวยเช็คหรือดราฟตของธนาคาร 
และการชำระเง ินด วยว ิธ ีการเป ด 
จดหมายเครดิต (Letter of Credit : 
L/C) หรือ การเปดบัญชีเพื่อโอนเงิน 
ผ านธนาคารไทยท ี ่ม ีสาขาบร ิ เวณ 
ชายแดนไทยในจังหวัดตาง ๆ หรือ 
ธนาคารอื่นในประเทศที่สาม เชน 
สิงคโปรหรือฮองกง กรณีการเปด L/C 
ธนาคารในตางประเทศจะโอนเง ิน 
กลับมาใหทางธนาคารในประเทศไทย
อีกครั้ง อาจกลาวไดวา การเปด L/C 
สำหรับการคาชายแดนมีน อยหร ือ 

แทบไมมีเลย เพราะวิธีดังกลาวมีการ 
ดำเนินการเร ื ่องการเตรียมเอกสาร 
หลักฐานมากมาย ธนาคารเองก็พบวา 
มีคาใชจายในการติดตามหนี้สูง ขาด 
ความชัดเจนเรื่องสัญญา และอื่น ๆ 

2. การชำระเงินโดยไมผานธนาคาร 
วิธีการนี้ มีลักษณะเฉพาะ ตามแต 
พอคาจะตกลงตอกัน เชน 

2.1 การชำระเงินโดยแลกเปล่ียน 
เปนสิ่งของ กรณีนี้มีการตกลงประเภท 
ปริมาณ และมูลคาสินคาตอกันไว เชน 
พอคารานขายวัสดุกอสรางไทย ได 
ตกลงกับพอคาร ับซื ้อส ินคาเกษตร 
จาก สปป.ลาว วิธีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ 
พอคาฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสอง 
ฝายมีการเดินทาง ติดตอขามพรมแดน 
ไปมาหาสู ก ันเองเปนประจำทุกสอง 
สัปดาห หรือทุกเดือน บางราย 
อาจมีการชำระเง ินสดบางสวนและ 
ชำระเป นค าส ินค าในส วนท ี ่ เหล ือ 
เปนตน

2.2 การชำระเงินสดดวยตนเอง 
วิธีการนี้ พอคา หรือนักธุรกิจ นำเงิน 
สดมามอบใหผูซื้อสินคาเมื่อเดินทางมา 
ซื้อสินคา ณ สถานที่ขาย เชน พอคา 
จากฝงไทย ถือเงินสดเพื่อไปซื้อพืชผล 
ทางการเกษตรในฝงลาว หรือกัมพูชา

2.3 การชำระเงินสดผานทาง 
กลุมเพื่อนพอคา ญาติ บุคคลที่รูจัก 
ที่เดินทางไปซื้อของ หรือไปมาหา 
สูกัน เชน พอคาจากจังหวัดบันเตีย 
เมียนเจย กัมพูชา ทราบวาเพ่ือนพอคา 
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ด วยก ันจะมาหาซ ื ้อของท ี ่จ ั งหว ัด 
สระแกวของไทย ก็ฝากเงินสดมาซื้อ 
ของหรือชำระคาสินคา ไมมีการเสีย 
คาธรรมเนียม เปนการชวยเหลือ ใน 
การชำระเงินใหเปนครั้งคราว 

2.4 การชำระเงินหรือโอนเงิน 
ผาน “คนกลาง” ทำหนาที่โอนเงินให 
หรือรูจักกันดีในหมูพอคาชายแดนวา 
“โพยกวน”

ÃÙŒ¨Ñ¡ ÃÐºº “â¾Â¡ �Ç¹”

“โพยกวน” ในประเทศไทยมี 
ประวัติมาจาก การสงเงินกลับไปให 
ญาติพี ่นองของคนจีนที ่อพยพมาอยู  
อาศัยในประเทศไทย ต้ังแตสมัยรัชกาล 
ที่ 3 ซึ่งในสมัยนั้น ยังไมมีระบบ 
ธนาคารที ่ทำหนาใหบริการดานการ 
โอนเงิน ทำใหตองใช “คนกลาง” ชวย 
อำนวยความสะดวก โดยมีเอกสาร 
การสงเงินผานหลักฐานทางจดหมาย 
ไปเมืองจีนที่เรียกกันสั้น ๆ วา "โพย 
กวน" 

“โพยกวน” ในความหมายเดิม 
หมายถึง “จดหมายและเงิน ที่คนจีน 
โพนทะเล สงเงินไปใหญาติพี่นองที่อยู 
ในประเทศจีน ถือกันวาเปน ตราสาร 
การเงินประเภทหนึ่ง ที่มีความเปนมา 
กวารอยป มีลักษณะเฉพาะ คือ ตอง 
มีการแนบจดหมายบอกเลาชีวิตความ
เปนอยูของตนแบบสั้น ๆ พรอมทั้ง 
ถามสารทุกขสุกดิบของทางบานแนบ
ติดมาดวย1

สำหรับความหมายของ “โพยกวน” 
ท่ีถูกนำมาใชในการดานการคาชายแดน 
อาจสรุปเปนนิยาม ไดวา หมายถึง 
“วิธีการชำระเงินระหวางพอคาที่อยู  
คนละประเทศ ผานระบบรานคาหรือ 
คนกลางที่ทำหนาที่สงเงินให” ซึ่งการ 
สงเงินหรือโอนเงินนี้สวนใหญทำในวง
เงินระหวาง หลักหมื่นบาท ไปจนถึง 
หลัก 10 ลานบาท 

จากขอมูลกลุมงานการคาชายแดน 
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ระบุว าในกระบวนการคาชายแดน 
ไทย – เมียนมาร นั้น เนื่องจากระบบ 
การเงินการธนาคารของเมียนมารยัง 
ไมเปนสากล ทำใหผูประกอบการใช 
ระบบชำระเงินที่เรียกวา “โพยกวน” 
แทน คิดเปนสัดสวน 44% และใช 
วิธีการชำระเงินดวยเงินสด 42% มี 
เพียง 14% ที่ใชระบบการชำระเงิน 
ผานธนาคาร เชน การโอนเงินผาน 
ธนาคาร การเปด L/C

“â¾Â¡�Ç¹” ÁÕ¢ŒÍ Ṍ ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ 
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“โพยกวน” เปนวิธีการชำระเงิน 
ที่ไมผานระบบธนาคาร มีการกลาววา 
“เปนการชำระเงินนอกระบบ” แตก็ 
ถือวา “โพยกวน” เปนระบบที่ไดรับ 
ความนิยมมากท่ีสุด จากการสัมภาษณ 
ผ ู  ป ร ะกอบการกา รค  า ช ายแดน 
ไดใหความเห็นวา ที่นิยมและชอบใช 
วิธีการชำระเงินแบบนี ้ เพราะเห็นขอด ี
ดังนี้

1. การคาขายชายแดนสวนใหญ 
เปนการคาในลักษณะของพอคาราย 
ยอย มูลคาสินคาไมมาก เชน การคา 
ตอครั้ง มีมูลคาประมาณ หมื่นบาท 
ถึงแสนบาท การชำระเงินผานคนกลาง 
จึงมีความเหมาะสม

2. ชวยอำนวยความสะดวกทาง 
การคาไดรวดเร็ว ทันใจ และมีคาใช 
จายในการดำเนินการไมแพง

3. เป น เคร ื ่ อ งม ือ ในการแก  
ป ญหาท ี ่ เก ิดจากข อจำก ัดของกฎ 
ระเบียบของทางราชการไทยไดดี เชน 
พ.ร.บ. ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ตรา พ.ศ. 2485 มีขอจำกัดของ 
ปริมาณเงินที ่ถูกกำหนดโดยธนาคาร 
แหงประเทศไทยวามีวงเงินที่สามารถ
นำออกจากประเทศไทยไปประเทศ 
เพื่อนบาน (ลาว กัมพูชา เมียนมาร 
มาเลเซีย) ไมเกินคนละ 500,000 บาท2 
ซึ ่งการคาขายในปจจุบันมีมูลคาการ 
คามากกวา ทำใหไมสามารถพกพา 
เงินสดไปชำระคาสินคาไดในคร้ังเดียว 

4. การค  าชายแดนให ความ 
สำคัญตอความไววางใจ เชื่อถือซึ่งกัน 
และกัน ดวยสัมพันธภาพการคาขาย 
ท ี ่ต ิดต อซ ึ ่ งก ันและก ันมาช านาน 

กรณี “โพยก๊วน”  ไทย –  เมียนมาร์
ธุรกรรมการคาชายแดนเกาแกดานหนึ่งของประเทศไทย คือ ดาน 

ทิศตะวันตก เปนการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานคือ 
เมียนมาร   จากเอกสารเผยแพรของจังหวัดตาก  ไดกลาวไววา  “การ 
ชำระเงินในการซื้อขายสินคาระหวางไทย-เมียนมาร นั้น มีการชำระเงิน 
ดวยเงินสดเปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินจาต รวมทั้งชำระคาสินคาผาน 
ระบบหักบัญชี หรือเรียกวา “โพยกวน” โดยผูสงออกไทยขายสินคาให 
ผูนำเขาพมา โดยใหเครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนดเครดิต จะมีนาย 
หนาโอนเงินมาใหผูสงออกไทยแทนผูนำเขาพมา

นอกจากนี้ นายบุญธรรม ทิพยประสงค  ปจจุบันดำรงตำแหนง 
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย  และเปนผูประกอบการคาชายแดน 
อำเภอแมสาย จ. เชียงราย ไดเคยใหคำจำกัดความของคำวา “โพยกวน” 
ในสวนของการคาขายระหวางพอคาชายแดนไทยและเมียนมาร  ไวดังนี้

“โพยกวน3 เปนเอกสารที่ถูกสรางขึ้นจากกลุมผูประกอบการคา 
ดวยกันเอง ไมไดอยูในระบบของรัฐ หรือระบบการเงินของประเทศ 
แตอยางใด แตโพยกวนกลับเปนที่ยอมรับกันในกลุมพอคาชายแดน 
น่ันคือ “ต๋ัวแลกเงินในระบบการคา” ท่ีท้ังสองประเทศตางใหการยอมรับ 
และใชกันมาเปนเวลายาวนาน ดังนั้น ที่ผานมา การคาขายกับพมา 
พอคาไมจำเปนตองขนเงินครั้งละจำนวนมาก ๆ เพื่อการสั่งซื้อสินคา 
อันเนื่องจากพมาเอง ก็มีขอจำกัดอีกหลายดาน โดยเฉพาะธนาคาร 
หรือสถาบันการเงินในแตละพื้นที่” 
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ประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ การคา 
ผ านแดนจากไทยไปย ังจ ีนตอนใต  
(ยูนนาน) ก็น ิยมใช ระบบโพยกวน 
เชนกัน โดยสามารถแฟกซหลักฐาน 
การโอนเงินใหกับผูรับปลายทาง ให 
ผูรับสามารถนำแฟกซพรอมรหัสการ
รับเงิน ไปขึ้นเงินที่รานปลายทางใน 
เมืองนั้น ๆ ไดอยางงายดาย สะดวก 
รวดเร็ว

“¤ÇÒÁàª × ่Í¶×ÍáÅÐ¤ Ø³¸ÃÃÁ” 
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ระบบโพยกวนก ับการค าขาย 
บริเวณชายแดนไทย นับวามีบทบาท 
สูงมาก ทำหนาที่เสมือนธนาคาร จาก 
ขอมูลของนิตยสารผูจัดการ 360 องศา4 
ไดทำการสำรวจเกี่ยวกับธุรกรรมโพย
กวน ที่ชายแดน อ. แมสาย จังหวัด 
เชียงราย พบวา ณ ขณะนั้น (ป พ.ศ. 
2553) มีพอคาการเงินเจาของราน 
โพยกวนทำหนาที ่เปนคนกลางหรือ 
ตัวแทนหักบัญชี (Clearing Agent) 
ประมาณ 10 ราย ซึ่งเปนรานเกาแก 
ทั้งสิ้น รานเหลานี้ทำหนาที่ในการรับ 
โอนเงินหรือสงมอบเงินใหกับลูกคา 
หรือผูใชบริการระหวางไทย-เมียนมาร 
มีการออกเอกสาร หลักฐานการสง 
หรือรับเงิน หรือเรียกวา “โพย” ให 
ผูรับบริการ มีการจดบันทึก จัดทำ 
บัญชี และมีสาขาของรานโพยในเครือ 
ขายตามบริเวณพ้ืนท่ีคาขายสำคัญตาง ๆ 

ป  จจ ั ยสำค ัญท ี ่ ท ำ ให  ร ะบบ 

ดังนั้น รูปแบบการชำระเงินคาสินคา 
จึงนิยมการชำระเงินสดระหวางพอคา
กันเอง โดยไมจำเปนตองผานธนาคาร 
ใหยุงยาก เสียเวลา

¢Ñ ้¹μÍ¹¡ÒÃâÍ¹à§ Ô¹¢Í§ÃÐºº 
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ระบบโพยกวนมีผูเกี่ยวของ 3 
ฝายคือ ผูใชบริการ พอคาโพยกวน 
และผูรับเงินปลายทาง จากการที่ 
ระบบโพยกวน เปนธุรกรรมการโอน 
เงินระหวางประเทศ โดยมีพอคาโพย 
กวนทำหนาที ่เปนคนกลางในการรับ 
โอนหรือสงมอบเงินใหแกผู ใชบริการ 
ขอยกตัวอยางเพื ่อสรางความเขาใจ 
ดังนี้

ตัวอยาง ขั้นตอนการโอนเงิน 
เพื่อชำระคาสินคาระหวางไทย – 
เมียนมาร (ยางกุง) สมมติวานักธุรกิจ 
ท่ีอยูกรุงเทพฯ หรือท่ีอยูจังหวัดใดจังหวัด 
หนึ่ง ตองการที่จะชำระเงินคาสินคา 
ใหกับนักธุรกิจพมาที่ยางกุง นักธุรกิจ 
จะตองไปติดตอหรือโทรศัพทไปที ่ 
รานโพยกวนที ่ม ีสาขาใหบร ิการใน 
กรุงเทพฯ หรือรานที ่อยู ในอำเภอ 
ชายแดน เชน อ.แมสอด จ.ตาก อ.แมสาย 
จ . เช ียงราย เป นต น แจ  งความ 
ประสงคที ่ตองการจะสงเงินไปใหนัก 
ธุรกิจที่ยางกุง จากนั้นนำเงินจำนวนที่ 
ตองการ บวกคาธรรมเนียมในการ 

ดำเนินงาน ไปสงมอบใหรานโพยกวน 
หรืออาจโอนเง ินเข าบ ัญชีของร าน 
โพยกวน จากนั้นผูประกอบการโพย 
กวน จะโทรศัพทไปยังนักธุรกิจพมา 
ในยางกุง ใหไปรับเงินกับเครือขาย 
รานโพยกวนที่อยูในยางกุง ซึ่งราน 
โพยกวนที่ยางกุงจะสงมอบเงินใหกับ
นักธุรกิจพมาในสกุลเงินที ่ตกลงกัน 
เชน ดอลลารสหรัฐ หรือ จาต 

วิธีการ ขั้นตอนที่กลาวถึงขางตน 
นักธุรกิจ หรือพอคาท่ีใชบริการธุรกรรม 
ดานนี ้ ตางใหความเห็นวามีความ 
สะดวก รวดเร็ว และอาจกลาวไดวามี 
ความปลอดภัยที ่ส ุดสำหรับการคา 
ขายผานชายแดน ระหวางไทยกับ 
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ดังกลาวย่ังยืนมาถึงปจจุบัน คือ “ความ 
เช ื ่อถ ือและคุณธรรม” เน ื ่องจาก 
ตองอาศัยความไวเนื ้อเชื ่อใจซึ ่งกัน 
และกัน ทั้งในสวนของพอคาและผูให 
บริการ คุณลักษณะท่ีสำคัญอีกประการ 
คือ การทำธุรกิจนี้เปนการทำธุรกิจ 
จากรุนสูรุน หรือเปนธุรกิจในครอบครัว 
ในตระกูลของตนเอง ที่บรรพบุรุษได 
สะสมชื่อเสียง ความไววางใจ ความ 
เชื ่อมั ่นมายาวนาน จึงทำใหเปนที ่ 
เชื่อถือแกผูใชบริการของทั้งฝงประเทศ 
ไทยและประเทศเพื่อนบาน 

จากการศ ึกษาประว ัต ิศาสตร  
ของโพยกวน พบวากลุมคนท่ีใชบริการ 
ไมวาจะเปนคนทั่วไปที่ใชบริการเปน
ครั้งคราว พอคา แมคา นักธุรกิจ 
ชายแดน ตางใหความไววางใจ เชื่อใจ 
ตอระบบโพยกวนเปนอยางมาก เลา 
กันวาในอดีต แมมีความเปนอยูที่ยาก 
ลำบากเพียงใด คนสมัยกอน ยังมี 
ความยึดมั่นในคุณธรรมมากกวาสมัย
ปจจุบัน เพราะในอดีต โจร ผูราย จะ 
ไมปลนเงินของโพยกวน หรือไมปลน 
คนที ่เดินโพย (คนที ่ถือเงินเขาออก 
ระหวางพื้นที่) เนื่องจากรูวา จะเปน 
การสรางความเดือดรอนใหกับคนที ่ 
เกี่ยวของอีกเปนจำนวนมาก

»ÃÐà´ ็¹Ê‹§·ŒÒÂ

ระบบธนาคารพาณิชยระหวาง 2 
ประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน 
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน ยังตองใช 

ระยะเวลาในการพัฒนาใหสูความเปน
สากลในมิติที ่มีความเทาเทียมกันใน 
การใหบริการ เพื่อแกปญหา หรือ 
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น เชน ธนาคาร 
ที ่ม ีสาขาตามชายแดนมักม ีเง ินสด 
สำรองไมเพียงพอสำหรับการชำระเงิน 
มีอ ัตราค าธรรมเน ียมการถอนเง ิน 
โอนเงินในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับการ
ชำระเงินผานโพยกวน มีความยุงยาก 
ในการแสดงหลักฐานการเปดบัญชี 
ธนาคารสำหรับคนตางดาว (นักธุรกิจ 
จากประเทศเพื่อนบาน) เปนตน นอก 
จากนี้ การชำระเงินไมผานธนาคาร 
คือการมอบเงินสด มีความเส่ียงเชนกัน 
เชน ความเสี่ยงเรื่องการนำจำนวน 
เง ินสดที ่ต องการนำออกไปชำระคา 
สินคานอกประเทศ ความเสี่ยงจาก 

การผิดนัดชำระหนี้ การฉอโกง ปญหา 
หนี้สูญ และการใชธนบัตรปลอม แต 
จากการศึกษาขอมูล พบวาระบบ “โพย 
กวน” จะคงยังอยู คูกับพอคาชายแดน 
ตอไป แมวาการชำระเงินโดยระบบ 
“โพยกวน” จะถูกจัดใหเปนการชำระ 
เงินนอกระบบ แตถือวามีขอดี เปน 
ทางเลือกที่เหมาะสมตอความจำเปน 
ในการคาขายที่มีรูปแบบเฉพาะทองถิ่น 
เปรียบเสมือนเปน “วัฒนธรรมการคา” 
ของระบบการคาชายแดนที่ปฏิบัติกัน
มาเปนเวลาชานาน

เชิงอรรถ
1   วิภา จิราภาไพศาล, ศิลปวัฒนธรรม 

ปที่ 29 ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551. อานเพิ่มเติม 
ในรายละเอียดและ ตัวอยางเก่ียวกับ “โพยกวน” 
ในอดีต

2 ธนาคารแหงประเทศไทยกำลังทำการ 
สำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจชายแดน เพื่อ 
เสนอปรับแกวงเงินที่เหมาะสมกับสภาพการคา
รองรับ AEC

3  'โพยกวน' เครดิตการเงินนอกระบบ 
คาชายแดนไทย-พมา เขาถึงจาก http://www. 
thealami.com/

4 ที่มา: www.gotomanager.com 
(กุมภาพันธ 2553)
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สำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจชายแดน เพื่อ
เสนอปรับแกวงเงินที่เหมาะสมกับสภาพการคา
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(กุมภาพันธ 2553)
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จากหนังสือ “ขาวไทยในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน” จัดทำโดย ศูนย 
ศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดสรุปสถานการณ 
ขาวไทยในตลาดอาเซียนวาจะแขงขัน
ยากและลำบากมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ 
สำคัญคือ มีจำนวนประเทศที่ผลิตขาว 
จะสงออกขาวมาขายในตลาดอาเซียน
เพ่ิมมากข้ึน แตในขณะเดียวกันประเทศ 
ผูซื ้อขาวที่สำคัญจะซื้อขาวไทยลดลง 
สำหรับผู ผลิตขาวนั ้นทราบกันดีอยู  
แลววาเวียดนามเปนคู แขงที ่สำคัญ 
ของขาวไทยดวยราคาขาวที ่ถ ูกกวา 
ขาวไทย สงผลตอสวนแบงตลาดขาว 
ในตลาดอาเซียน 

เห็นไดจาก 3 ตลาดนำเขาขาวที่ 
สำคัญของอาเซียนไดแก ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการนำเขา 
ข  าวจากประเทศไทยลดลงอย  าง 
ตอเนื่อง หากพิจารณาตลาดขาวใน 
ฟลิปปนสตั้งแตป 2544 เปนตนมา 

พบวาการนำเขาขาวของฟลิปปนส 
ในป 2555 ไทยมีสวนแบงการตลาด 
จากรอยละ 20.3 เหลือเพียงรอยละ
1.5 เทานั้น ในขณะสวนแบงการ 
ตลาดของ เว ี ยดนามในช  ว ง เวลา 
เดียวกันเพิ่มขึ้นจากรอยละ 56.3 เปน 
รอยละ 81.5 แสดงใหเห็นวา ตลาด 
ฟลิปปนส ขณะนี้เวียดนามไดครอง 
อันดับ 1 

แ ต  ใ น ต ล า ด อ ิ น โ ด น ี เ ซ ี ย ม ี 
สถานการณของการนำเขาขาวจาก 
ประเทศเวียดนามและไทย ไมแตกตาง 
จากฟลิปปนส ซึ่งในชวงป 2544 ถึง 
2548 ขาวไทยครองตลาดมาโดยตลอด 
แตหลังจากนั้นเปนตนมาขาวเวียดนาม 
ไดยึดครองตลาดอินโดนีเซียแทนท่ีไทย 

สวนประเทศนำเขาอยางมาเลเซีย 
ไทยสงออกขาวนอยกวาเวียดนามมา
ตั้งแตป 2522 โดยที่กอนหนานี้ตลาด 
ขาวของมาเลเซียถูกครองตลาดโดย 
ขาวจากไทย นอกจากผลผลิตขาวของ 

เว ียดนามที ่เข ามาแยงชิงตลาดขาว 
ของไทยแลว ขาวของประเทศเมียนมาร 
จะเขามามีบทบาทในตลาดอาเซียน 
มากขึ้น โดยมีเปาหมายสงออกขาวใน 
อนาคตไปยังตลาดโลกรวม 3 ลานตัน

นอกจากน ี ้ประเทศเว ียดนาม 
กัมพูชาและเมียนมาร ยังมีการพัฒนา 
คุณภาพขาวอยางตอเนื่อง นโยบาย 
การพัฒนาขาวของเวียดนามในระยะ 
10 ป (2011-2020) นั้นไดเนนการ 
ผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ ในขณะท่ีคุณภาพ 
ขาวของเมียนมารถือไดวามีคุณภาพ 
ในระดับโลก โดยในป 2011 ขาว 
“PAW SAN HMUE” ของเมียนมาร 
ไดรับรางวัล “BEST RICE IN THE 
WORLD 2011” สวน “PHKA 
MALIS” ของประเทศกัมพูชา เพิ่งได 
รับรางวัลขาวที ่ดีที ่สุดของโลกสองป 
ซอน (ป 2555 และป 2556) การ 
ที ่ม ีประเทศผู ผลิตขาวเดิมและใหม 
ของอาเซียนเขามาขายแขงขาวไทย 

กลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา ปาล์ม 
และยังเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญของโลก 
ฉบับนี้จึงนำบทวิเคราะห์ ข้าว อ้อย และ ยางพารา 
แบบเจาะลึก ทั้งเทียบฟอร์มการแข่งขัน 
และวิเคราะห์นโยบายของแต่ละประเทศ  
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รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพขาวของ
ประเทศเพื่อนบาน จะเปนอุปสรรคที่ 
สำคัญของการสงออกขาวไทยในตลาด 
อาเซียน ที่ประเทศไทยตองเรงหันมา 
มองตนเองและร ีบพัฒนาศักยภาพ 
การแขงขันขาวอยางจริงจัง
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กลุมประเทศอาเซียน ถือเปน 
แหลงปลูกและสงออกขาวที ่สำคัญ 
ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเทียบ 
ฟอรมแลว ตองกลาวถึง ไทย เวียดนาม 
กัมพูชาและพมา ซึ่งแตละประเทศมี 
แนวทางการสงเสริมและชวยเหลือ 
เกษตรกร รวมถึงสนับสนุนการสงออก 
ขาวอยางเขมขน เพื่อผลักดันใหขาว 
ของประเทศตนเองมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันไมดอยกวาประเทศอื่น 

ประเทศเวียดนาม ผูสงออกขาว 
รายใหญ มีนโยบายท่ีเรียกวา ‘มาตรการ 
3 ลด 3 เพิ่ม’ ไดแก ลดปริมาณ 
เมล็ดพันธุ ลดการใชปุยเคมี ลดการ 
ใชยาปราบศัตรูพืช และเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มกำไร นโยบาย 
นี้สงผลใหเกษตรกรเวียดนามมีตนทุน

การผลิตต่ำและมีรายไดเพิ่มขึ้น 20% 
พรอมกันนี้ เมื่อวันที่ 12 มีค. 2553 
นายกรัฐมนตรีของเวียดนามไดประกาศ 
ขอใหส วนกลางและคณะกรรมการ 
ประชาชนจังหวัดตาง ๆ กำหนดราคา 
ข าวเปล ือกท ี ่จะขายให ก ับพ อค า 
คนกลางเพ ื ่อให  เกษตรกรได กำไร 
อยางนอย 30% โดยมอบหมายให 
กระทรวงการคล ั งและกระทรวง 
เกษตรและพ ัฒนาชนบทประกาศ 
ระเบ ียบและแนวทางการคำนวน 
ตนทุนการผลิตเพื่อใชเปนฐานในการ
กำหนดราคาขาวเปลือก

ในสวนของการทำตลาดสงออก
ของเวียดนามเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งประเทศ โดยมีรัฐบาลทำหนาที่ทำ 
ตลาดตางประเทศแบบรัฐตอรัฐ (G to 
G) ผานทางสมาคมอาหารเวียดนาม 
(Vietnam food Association:VFA) 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสราง 
คลังเก็บสินคาในตางประเทศ เพื่อแก 
ปญหาการขาดแคลนไซโลเก็บขาว 

ประเทศกัมพูชา ขณะน้ีมีเวียดนาม 
เข  ามาต ั ้ งบร ิษ ัททำตลาดร วมก ับ 
กัมพูชา ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนดานขาว 
“Cambodia-Vietnam Foods: 

Cavifoods” เพื่อทำธุรกิจขาวแบบ 
ครบวงจรในกัมพูชา โดยจะเนนการ 
ลงทุนดานกระบวนการผลิต การเก็บ 
รักษา และการสงออกขาว รวมถึงการ 
สรางโรงสีขาว ไซโลเก็บสำรองขาว 
รวมทั ้งเครือขายการจำหนายขาวใน 
กัมพูชา 

สำหรับประเทศพมา ปจจุบัน 
เริ่มมีนักลงทุนตางชาติเขาไปทำธุรกิจ
คาขาวในพมา โดยพมายังมีโอกาสที่ 
จะขยายการผลิตไดอีกมาก คาดการณ 
วาภายในป 2558 พมาจะสงออกขาว 
ไดประมาณ 3 ลานตัน จากเดิม 
ประมาณ 1 ลานตัน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ 
การผลิตของพมามีศักยภาพสูง และ 
การเขาไปลงทุนของตางชาติจะยิ่งยก
ระดับการผลิตขาวใหพมาไดมาก รวม 
ทั้งขาวพมามีคุณภาพดีไมเปนรองใคร 

เ ห ็ น ไ ด  ว  า แต  ล ะประ เทศม ี 
แนวทางในการสน ับสน ุนการผล ิต 
การคาขาวที่แตกตางกันไป ซึ่งหากมา 
เปรียบเทียบกันแลวคงบอกไมไดวา 
รูปแบบไหนดีที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู 
กับความเหมาะสมและสภาพแวดลอม 
ของประเทศนั้น
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หากวิเคราะหราคาน้ำตาลทรายโลกไดปรับตัวลดลง 
อยางมาก สาเหตุหลักจากภาวะน้ำตาลเกินดุลในตลาด 
เปนปที่ 3 ตอเนื่อง ทำใหทั่วโลกมีปริมาณน้ำตาล 
มากกวาที่ผูบริโภคตองการ และแมราคาปรับลดลงและ 
มีการบริโภคน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นก็ตามแตยังมีน้ำตาลเกิน
กวาที่ผูบริโภคตองการ ในปการผลิต 2556/57 ผูผลิต 
หลักไดแก ประเทศบราซิล อินเดีย และจีน ยังคงมีการ 
ผลิตในระดับสูง ซึ่งมีผลผลิตใกลเคียงกับปที่ผานมาหรือ 
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ทำใหทั่วโลกนาจะยังมีน้ำตาลเกินดุลอีก 
เปนปที่ 4 ติดตอกัน  สวนประเทศไทยนั้นบริโภคภายใน 
ประเทศอยู 2.5 ลานตัน แตสามารถผลิตไดถึง 10 
ลานตัน จึงทำใหขณะนี้ประเทศไทยเปนผูสงออกน้ำตาล 
อันดับ 2 ของโลก

ในบรรดากลุมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ที่มี 
การรวมตัวกันดวยความเขมแข็งท่ีสุด คงตองยกใหอุตสาหกรรม 
น้ำตาล ซึ่งปจจุบันกลุมนี้มีการบริหารจัดการชั้นยอด ใน 
การดูแลมวลหมูสมาชิกต้ังโรงงานน้ำตาล ไปถึงกลุมเกษตรกร 
ชาวไรผูปลูกออย โดยมี บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จำกัด 
เปนศูนยกลางของการรวมกลุมโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ 
ซ่ึงปจจุบันมีจำนวนถึง 51 แหง จากสมาคมโรงงานน้ำตาลทราย 
3 สมาคม ภายใตการขับเคลื่อนของแมทัพที่คร่ำหวอด อยู 
ในวงการน้ำตาล มากวา 10 ป คุณเชิดพงศ สิริวิชช ประธาน 
กรรมการ เผยอนาคตออยและน้ำตาลยังดีไปอีกนาน ดวย 
ความเขมแข็งของการรวมกลุมของโรงงานน้ำตาลไทย และ 
ความรวมมืออยางดี ระหวางโรงงานน้ำตาล และเกษตรกร 
ชาวไรผูปลูกออย มั่นใจ ป 57 ประเทศไทยยังครองตำแหนง 
ผูสงออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล 
ยักษใหญตอไปแนนอน

á¹Ð¹Óº·ºÒ· ä·ÂªÙ¡ÒÃ � ÁÔÅàÅÍÃ �

การจัดตั้ง บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จำกัด เกิดจาก 
ความรวมมือของโรงงานน้ำตาลทั้งประเทศ จำนวน 51 
โรงงาน จากสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายทั้งหมด 3 สมาคม 
ประกอบดวย สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมการคา 
ผูผลิตน้ำตาลไทย และสมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ำตาล 
โดยไดรวมตัวกันภายใต ขอตกลง ที่เรียกวา “ขอตกลง 
รวมกัน  3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค 
หลัก 4 ประการคือ

1. เพื่อรวมมือและผลักดันใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ออย และน้ำตาลทรายอยางมีระบบ มีแผนงาน และเปาหมาย

2. เพ่ือรวมมือกันและกันในฝายโรงงาน และระหวาง 
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ใน 
อุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายอยางมีระบบ มีแผนงาน 
และเปาหมาย

3. เพื ่อรวมมือซึ ่งกันและกันในฝายโรงงาน และ 
ระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการแกปญหาที่เกิดขึ้น

4. เพื ่อเสริมสรางระบบแบงปนผลประโยชนของ 
อุตสาหกรรมออย และน้ำตาลทราย ใหเปนไปดวยความ 
เปนธรรมแกทุกฝาย และมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มากยิ่งขึ้น

5. เพ่ือเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ในหมูสมาชิก 
ผูประกอบอาชีพโรงงานน้ำตาล

“กลุมอุตสาหกรรมน้ี เปนการรวมตัวท่ีใหญท่ีสุด เปน 
เวลา 30 ป ที่ผานมาตั้งแตป 2527 ที่ พรบ.ออยและ 
น้ำตาลทราย ไดกำหนดเรื ่องการแบงปนผลประโยชน 
ระหวาง ชาวไรออย และโรงงานน้ำตาล ในสัดสวน 70 : 
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คุณเชิดพงศ สิริวิชช
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30  ซึ่งขณะนั้นยังมีจำนวนโรงงานน้ำตาลเพียง 46 โรงงาน 
และรัฐบาลในขณะนั้นไดควบคุม จำกัดจำนวนโรงงาน เพื่อ 
ไมตองการชวยเหลือชาวไรออย ปองกันออยราคาตกต่ำ 
ขณะนั้นกำลังผลิตน้ำตาลมีเพียง 30 – 35 ลานตัน ตอป 
ชวงนั้นราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำ ชาวไรออยลำบาก 
มาก หลังจากมีการกอตั้งกลุมในรูปบริษัท ปริมาณออย 
เพิ่มขึ้น เปน 50 ลานตันตอป ราคาตลาดโลกดีขึ้น รัฐบาล 
จึงไฟเขียวใหโรงงานน้ำตาลสามารถเพิ่มจำนวนมากขึ้นได 
เปน 51 โรงงาน โดยสวนใหญอยูในภาคอีสาน”

»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�Ë¹ŒÒãËÁ‹ ÍŒÍÂä·Â¡ŒÒÇÊÙ‹ 100 ÅŒÒ¹μÑ¹ 

ã¹»‚ 2555/2556

“จากปริมาณผลผลิตออยที่ไดมากขึ้นจากแหลงปลูก 
ในภาคกลางและอีสานซึ่งมีปริมาณถึง 100 ลานตันตอป 
เมื่อปที่ผานมา มากกวาป 2554/2555 ที่มีปริมาณ 
ออยเพียง 97-98 ลานตันตอป  ทำใหโรงงานผลิตน้ำตาลมี 
กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเปน  10  ลานตันตอป ทำให 
ประเทศไทยครองแชมปผูสงออกน้ำตาล จากอันดับ 3 เปน 
อันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล และอันดับ 3 คือ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันไดรับ 
การยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการตั้งแตตนน้ำถึงปลาย
น้ำที่ทันสมัย ทำใหมีชาวตางชาติเขาไปลงทุนกอตั้งโรงงาน 
น้ำตาลมากถึง 75% และมีการคาดการณกันวาตอไปกลุม 
น้ำตาลจากไทย จะเปนกลุมธุรกิจน้ำตาลดาวรุงของโลก”

“ในสวนของประเทศไทยในฤดูหีบ 2556/57 พื้นที่ 
ออยยังคงขยายตัวประมาณ 4-5% ประกอบกับสภาพ 
อากาศที่ดีขึ ้นทำใหคาดวาปนี้ไทยนาจะมีออยถึงประมาณ 
107-110 ลานตน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 7-10 % และไทย 
นาจะมีผลผลิตน้ำตาลถึง 11 ลานตน จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที ่การบริโภคในประเทศนาจะอยู ในระดับเดิมที ่ 
ประมาณ 2.5 ลานตน ทำใหปนี้ ไทยนาจะมีน้ำตาล 
สงออกถึงกวา 8 ลานตัน มากกวาป 2555/56 ถึง 15.6%”
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“ประเทศบราซิล ไดช่ือวาเปนประเทศท่ีปลูกออยมาก 
ที่สุดในโลก มากถึง 500 ลานตันตอป ดวยปริมาณพื้นที่ 
และภูมิประเทศที่เหมาะแกการเพาะปลูก ระบบการบริหาร 

จัดการของบราซิล เปนระบบที่มีความเกาแกมานาน และ 
สวนใหญน้ำผลผลิตออย มาผลิตเปนน้ำตาล และใชในวงการ 
พลังงาน ประเภท Ethanol ในป 2555 ที่ผานมาบราซิล 
มีผลผลิตออยถึง 580 ลานตัน ซึ่งตลาดโลกกำลังจับตา 
มองวาบราซิลอาจหันไปผลิตพลังงานธรรมชาติจากออย 
หรือ Ethanol เพื่อปอนธุรกิจยานยนตมากกวาการผลิต 
น้ำตาลทราย หากเปนเชนนั้นจริงจะทำใหราคาน้ำตาลทราย 
มีราคาสูงขึ้นเนื่องจาก Supply นอยลง”
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“ปจจุบัน ประเทศไทยเรานาจะมีผลผลิตออยขึ้นไปถึง 
ปริมาณ 108 ลานตัน ณ วันที่ 21 มกราคม 56 ผลิตไดแลว 
42 ลานตัน และในปนี้เราจะมีปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิต 
ได 10.8 ลานตัน โดยแบงเปนบริโภคภายในประเทศ 
ประมาณ 4 ลานตัน และสงออกประมาณ 6 ลานตัน 
ตลาดที่สงออกไดแก อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุน เปนหลัก 
โดยเรามีมูลคาการสงออกถึง 200,000 ลานบาทตอป 
มากกวาสินคาเกษตรชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะขาว เพราะ 
ประโยชนของออย สามารถนำมาใชประโยชนไดทั้งหมด 
ตั้งแตนำมาผลิตเปนน้ำตาล ไฟฟา พลังงานแกสธรรมชาติ 
Ethanol พลาสติก และปโตรเคมี จึงเปนพืชที่มีศักยภาพสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมออยในประเทศไทย ในอีก 5 
ปขางหนาจะยิ่งมีอนาคตที่สดใส ดวยปริมาณออยที่เราจะ 
ผลิตไดถึง 150 ตันตอป ซึ่งการเพิ่มปริมาณการผลิตก็ 
ตองเพิ่มพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้นาจะเปนนโยบายรัฐบาลในการ 
กำหนดโซนนิ่งการปลูกใหมากขึ้น อาทิ พื้นที่ที่ปลูกขาว 
ไมไดผลก็สงเสริมใหเปนพื้นที่ปลูกออยแทน”
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“จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมการปลูกออย และน้ำตาล 
เปนอุตสาหกรรมเดียวที่มีความโดดเดน เพราะโรงงานผลิต 
และชาวไรมีการชวยเหลือและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
จึงเปนระบบที่จูงใจใหอาชีพการปลูกออย จะเปนอาชีพที่ 
นาสนใจสำหรับทดแทนเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นใหหัน 
มาปลูกออยมากขึ้น โดยเฉพาะชาวนาไทยที่อาจจะหันเห 
จากการปลูกขาวมาปลูกออยรวมดวย เมื่อนั้นอนาคตผลผลิต 
ออย 150 ลานตันใกลความจริงแนนอน” คุณเชิดพงศ 
กลาวทายสุด
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นับตั้งแตเดือนมกราคม ปพ.ศ. 
2553 เปนตนมา ประเทศอาเซียน 6 
ประเทศตองลดภาษีสินคาเปนศูนย 
ภายใตแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community 
Blueprint) ซึ่งเปนไปตามขอตกลง 
สินคาอาเซียน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement: ATIGA) ยกเวน 
สินคาออนไหวและออนไหวสูงที่ยังคง
มีภาษีต่ำกวารอยละ 5 และหลังจาก 
นั้นอีก 5 ปขางหนาคือสิ้นสุดป 2557 
ตั้งแตตนป 2558 เปนตนไป ประเทศ 

ในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว พมา 
และเวียดนาม) จะตองลดภาษีเปน 
ศูนย ขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มี 
แผนที ่จะทำเขตการคาเสร ีก ับนอก 
กลุมมากข้ึน ไดแก อาเซียนบวก 3 (จีน 
เกาหลีใต และญี่ปุน) และอาเซียน 
บวก 6 (จีน เกาหลีใต ญ่ีปุน ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดและอินเดีย) ท้ังน้ี พัฒนาการ 
ในด  านแนวค ิดการรวมกล ุ  มทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนไดเกิดขึ้นอยาง
ชัดเจน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ 
กัมพูชา โดยผูนำประเทศอาเซียนได 
เห็นชอบใหมีการกำหนดทิศทางการ 
ดำเนินงานเพื่อไปสูเปาหมายที่ชัดเจน
ในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : 
AEC) และไดดำเนินการหลายดาน 
เพื่อผลักดันการจัดตั้ง AEC โดยมีแนว 
ทางดำเนินงานหนึ่งที่สำคัญ คือการ 
นำรองการรวมกลุม 11 สาขาสำคัญ 
ไดแก ไดแก สาขาเกษตร ประมง 
ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ 
และเคร่ืองนุงหม ยานยนต อิเล็กทรอนิกส 
สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ 
ทองเที่ยว การบิน ตอมารัฐมนตรี 
เศรษฐกิจอาเซ ียนเห ็นชอบใหเพ ิ ่ม 
สาขาโลจิสติกสเปนสาขาที่ 12 

ประเทศมาเลเซียเปนหนึ ่งใน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงอุตสาหกรรม 
หลักของประเทศ คือ อุตสาหกรรม 
ยางพารา ดังนั้น ประเทศมาเลเซีย 
จึงไดรับหนาที่เปนผูประสานงานหลัก 
(Country Coordinators) ในสาขา 
ผลิตภัณฑยาง หลังจากในชวง 2 
ทศวรรษที่ผานมา ประเทศมาเลเซีย 
ลดการปลูกยางพารา และหันไปปลูก 
ปาลมแทน จึงทำใหพื้นที่การปลูกยาง 
ในประเทศมาเลเซียลดลงเรื่อย ๆ แต 
อย างไรก ็ตามจากการท ี ่ ราคายาง 
พารามีราคาสูงขึ้นสงผลให ในปจจุบัน 
มา เล เซ ี ยม ี ก า รทบทวนนโยบาย 
ดังกลาวและกลับไปสงเสริมการปลูก
ยางพาราอีกคร้ังหน่ึง อีกท้ังต้ังเปาหมาย 
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ
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ในการเปนศูนยกลางยางพาราของ 
โลก (World Rubber Centre) ในป 
2020 (พ.ศ.2563) อีกดวย

ทั้งนี้เพื่อขึ้นสูการเปนผูนำตลาด 
ยางพารา และเตรียมเปนศูนยกลาง 
การซื ้อขายยางของโลก โดยการ 
พัฒนามาเลเซียใหเป นศูนยกลาง 
ระดับโลกของความเปนเลิศสำหรับ
ยาง โดยมีแนวทาง คือ (1)  เพิ่ม 
ราคายางธรรมชาติ รักษาเพดานราคา 
ใหมีเสถียรภาพ (2) เพ่ิมปริมาณผลผลิต 
จาก 1.8 ตัน/เฮกตาร (288 กิโลกรัม 
/ไร) เปน 2.2 ตัน/เฮกตาร (352 
กิโลกรัม/ไร) (3) วางโครงสรางคณะ 
กรรมการ โดยกำหนดกรอบการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน และ 
การใชเทคโนโลยีเชิงพาณิชย เพื่อ 
แปรร ูปยางพาราเช ิ งพาณ ิชย  เต ็ม 
รูปแบบ และ (4) เพิ่มสัดสวนการ 
ผลิตถุงมือยางใหไดรอยละ 65 ของ 
ความตองการทั ่วโลก เพื ่อกาวเปน 
ผู นำอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางที ่มี 
มูลคากวา 3 แสนลานบาท ใหได 
ภายในป 2020 (พ.ศ.2563)

ปจจ ุบ ันมาเลเซ ียเป นผ ู ผล ิต 
ยางธรรมชาติอันดับ 3 ของโลกรอง 
จากไทยและอินโดนีเซีย และยังตอง 
พึ่งพาการนำเขาน้ำยางขน โดย 
มาเลเซียนำเขาน้ำยางขนจากไทยสูงสุด 
เพื ่อปอนโรงงานผลิตโดยเฉพาะการ 
ผลิตถุงมือยาง เหตุผลหนึ่งที่มาเลเซีย 
มีการนำเข าน ้ำยางข นจากไทยส ูง 
เนื่องจากไทยเปนประเทศที่อยูติดกับ
มา เล เซ ี ย ในร ั ฐท ี ่ ม ี อ ุ ตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑยางจำนวนมาก (เกาะมาลายู) 

จึงทำใหการขนสงมีความสะดวกและ
รวดเร็วกวาการนำเขาจากเวียดนาม 
หรืออ ินโดนีเซ ีย อยางไรก ็ตาม 
มาเลเซียมีแผนที ่จะขยายพื ้นที ่ปลูก 
ยางในชวงระยะ 10 ปขางหนา โดย 
เปนการปลูกทดแทน  250,000 ไร 
และปลูกใหมอีก 81,250 ไร รวมถึง 
มีการวิจ ัยและพัฒนาพันธุ ยางที ่ให 
ผลผลิตสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร ซึ่ง 
จะทำใหผลผลิตยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และเพียงพอกับความตองการของ 
อุตสาหกรรมในประเทศ  สำหรับใน 
สวนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
ปลายน ้ำของมาเลเซ ียโดยเฉพาะ 
ถุงมือยางนั้น ไดมีการสรางแบรนด 
และเครือขายการคาที่ติดตลาดไปทั่ว
โลก นอกจากน้ี มาเลเซียยังมีเปาหมาย 
ที่จะพัฒนายางมาเลเซียใหยั ่งยืนเพื่อ 
เอ ื ้ อต อการเป นภาคการผล ิตท ี ่ม ี 
รายไดสูง ตามเปาหมายแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 10 ที่มาเลเซียไดวาง 
วิสัยทัศนที่จะมุงสู การเปนประเทศที่
มีรายไดสูงในป 2020 (พ.ศ.2563) 
โดยตั้งเปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 6 
ตอป 

จากนโยบายสงเสริมยางพารา 
และเปาหมายการเปนศูนยกลางยาง
พาราโลก (World Rubber 
Center) ของมาเลเซียในป 2020 
ประกอบกับขอตกลงภายใตประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนที ่ เก ี ่ยวของกับ 
อุตสาหกรรมยางพารา จะนำมาซึ่ง 
การเปลี ่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
ยางพาราของอาเซียน รวมถึงโลก 
ทั้งในการดานการผลิต การคา การ 

ลงทุน ในสวนของประเทศไทย อุตสาหกรรม 
ยางพาราเปนอุตสาหกรรมที ่สำคัญ 
ของประเทศ สรางรายไดเขาประเทศ 
จำนวนมาก และไทยเปนผูผลิตยาง 
ธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก จึงเปน 
การสำคัญยิ่งที่ประเทศไทยจะตองทำ
การศึกษา วิเคราะห อุตสาหกรรม 
ยางพาราของมาเลเซียใหเขาใจทั้งใน
ดานโครงสรางและการเชื ่อมโยงของ 
อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเปนขอมูล 
นำไปส ู  การว ิ เคราะห ท ิศทางการ 
เ ป ล ี ่ ย น แปล งท ี ่ จ ะ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ั บ 
อุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซีย 
ในอนาคต รวมถึงวิเคราะหผลกระทบ 
ท ี ่ จ ะ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ั บ ไ ท ย จ า ก ก า ร 
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อที่จะไดเปน 
ขอมูลใหภาครัฐฯ ประกอบในการ 
กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศ และเปนขอมูลใหภาค 
เอกชนในการวางแผนธุรกิจยางพารา
ตอไป

¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �àªÔ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº 
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÂÒ§¾ÒÃÒ¢Í§ÁÒàÅà«ÕÂ 
áÅÐ¢Í§ä·Â

- เปรียบเทียบหวงโซอุปทาน 
อุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซีย
และของไทย ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ

การศ ึกษาหวงโซ อ ุปทานและ 
หวงโซมูลคาอุตสาหกรรมยางพารา 
ของประเทศไทย ในงานนี ้ พบวา 
อุตสาหกรรมตนน้ำ กลางน้ำ และ 
ปลายน้ำ ของไทยยังไมมีความเขมแข็ง 
เพียงพอ ไมสามารถวางแผนการผลิต 
และการใชวัตถุดิบตอเนื ่องกันไปใน 
ทางที่จะเพิ่มมูลคาภายในอุตสาหกรรม 
แต ละข ั ้นได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ 
ปญหาภายในเศรษฐกิจตนน้ำ คือ 
ดานประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจาก 
มีการปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน แตผลผลิต 
เฉลี่ยตอไรยังคงไมไดรับการยกระดับ
ตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรที ่ 
เกี่ยวของ และเมื่อศึกษาถึงมูลคาการ 
ผลิตป 2553 มูลคารวมที่ไดคือ 9.63 
ลานบาท โดยเศรษฐกิจตนน้ำสามารถ 
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ดังนั้นการสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาการสรางมูลคาเพิ ่มใหกับยาง 
พาราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
ผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 
ยางแบบครบวงจร และมุงสูการเปน 
ศูนยกลางยางพาราในภูมิภาคอาเซียน 
จึงควรเนนการบูรณาการเพื่อนำไปสู
การใชงานไดจริง ควรมีการทบทวนวา 
วิธีการจัดเก็บและการใชเงินสงเคราะห 
การทำสวนยาง (CESS) วามีความ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม  
และการเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสราง 
ขององคกร/หนวยงานที่ดูแลดานยาง
พาราใหเปนหนวยงานเดียวภายใต 
พระราชบัญญัติการยาง จะทำใหการ 
ทำงานดานยางพาราเกิดความเปน 
เอกภาพและมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ 
ส  ง ผ ล ด ี ต  อ ท ิ ศ ท า ง ก า ร พ ั ฒ น า 
อุตสาหกรรมยางพาราของไทย

ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ไดให 
ความสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยางพาราภายในประเทศเปนอยางมาก 
โดยได กำหนดเป  าหมายและการ 
ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
พาราตั ้งแตตนน้ำจนถึงขั ้นปลายน้ำ 
ดวยการสอดแทรกสาระสำคัญตาม 
แผนและนโยบายตาง ๆ ของประเทศ 
มาเลเซีย ซึ่งอุตสาหกรรมยางพารา 
ของมาเลเซียกำลังจะกาวไปสู การ 
เปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญมากใน
ภาคเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยเฉพาะ 
อย างย ิ ่ งการท ี ่อ ุตสาหกรรมยาง 
พาราไดถูกจัดใหเปน 1 ใน 12 สาขา 
เปาหมายเศรษฐกิจแหงชาติ (12 
National Key Economic Areas : 
NKEAs) 

ดังน้ัน คณะกรรมการยางมาเลเซีย 
(Malaysian Rubber Board: 
MRB) จึงไดเสนอโครงการเปาหมาย 
ในการขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมยาง 
มาเลเซียเพื่อการเปนสาขาเปาหมาย 
เศรษฐกิจแหงชาติ หรือที่เรียกวา 
Entry Point Projects (EPP’s) 
ครอบคลุม 3 ประเด็นที่สำคัญ ไดแก 
การพัฒนาผลิตภัณฑตนน้ำ การเติบโต 
ของผลิตภัณฑขั้นกลางน้ำ และการ 

สรางมูลคาผลผลิตรวมไดประมาณ 
2.93 แสนลานบาท อุตสาหกรรม 
กลางน้ำสรางมูลคาผลผลิตรวม 3.44 
แสนลานบาท แตสวนใหญคือรอยละ 
86.21 ไดจากการสงออกไปยังตลาด 
ตางประเทศ นั่นคือ ไดไปสรางมูลคา 
เพิ่มใหกับผลิตภัณฑยางพาราปลายน้ำ 
ของประเทศคูคา ผลผลิตเพียงรอยละ 
13.79 ของอุตสาหกรรมกลางน้ำเทาน้ัน 
ที่นำไปสรางมูลคาเพิ่มตอในประเทศ 
ทำใหผล ิตภัณฑยางพาราปลายน้ำ 
ไทยม ีม ูลค าผลผล ิตรวมประมาณ 
3.26 แสนลานบาท ถือไดวาเปนการ 
ลดม ูลค าภายในห วงโซ อ ุปทานลง 
อยางนาเสียดาย

สำหรับในสวนของการศึกษา 
หวงโซ อ ุปทานและห วงโซ ม ูลค า 
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ
มาเลเซีย พบวา มีการผลิตและการ 
ใช ว ัตถ ุด ิบอย างต อเน ื ่องจากขั ้น 
ตนน ้ำไปจนถึงปลายน้ำเพ ื ่อเพ ิ ่ม 
ม ู ลค  าการผล ิ ตภายในประ เทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในการใชวัตถุดิบ 
ในขั้นกลางน้ำของมาเลเซียเพื่อนำไป
ผลิตเปนสินคาขั ้นปลายน้ำนั ้น มี 
สัดสวนการนำไปใชโดยรวมรอยละ 
33.70 โดยใชน้ำยางขนมากท่ีสุด รอยละ 
85.72 รองลงมา คือ ยางแผนรมควัน 
รอยละ 77.77 สวนยางแทง และ 
ยางอ ื ่น ๆ ม ีส ัดส วนการนำไปใช  
รอยละ 16.76 และ 24.35 ตามลำดับ

อีกทั ้งยังมีมูลคาการผลิตในขั ้น 
กลางน้ำเพิ ่มขึ ้นสูงมากเมื ่อเทียบกับ 
มูลคาขั้นตนน้ำ โดยมีมูลคาที่เพิ่มขึ้น 
ถึง 147,375 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
คิดเปนรอยละ 421.9 เมื่อเทียบกับ 
มูลคาในขั ้นตนน้ำ อยางไรก็ตาม 
ผลผลิตที ่ไดภายในประเทศยังคงไม 
สามารถตอบสนองอ ุปสงค ภายใน 
ประเทศไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งอุปสงคในสินคาน้ำยางขนที ่ 
เปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถุงมือยาง 
ซ ึ ่ ง เป นส ินค าส งออกท ี ่สำค ัญของ 
ประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการใน 
มาเลเซียจึงจำเปนตองนำเขาวัตถุดิบ
ขั ้นกลางน้ำจากตางประเทศเขามา 

เพิ ่มเพื ่อผลิตเปนสินคาขั ้นปลายน้ำ 
ซึ่งมูลคาการใชวัตถุดิบขั้นกลางน้ำที่มี
ภายในประเทศและนำเข าจากตาง 
ประเทศเพื ่อผลิตสินคาขั ้นปลายน้ำ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 61,438 ลานบาท 
สามารถผลิตเปนสินคาขั้นปลายน้ำได
มูลคารวม 132,166 ลานบาท โดย 
มีมูลคาที่เพิ่มขึ้นเทากับ 70,728 ลาน 
บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 115.12 
เม ื ่อเท ียบก ับม ูลค าในข ั ้นกลางน ้ำ 
แสดงให  เห ็นว าประเทศมาเลเซ ีย 
สามารถเช ื ่ อมโยงการใช  ว ัตถ ุด ิบ 
ภายในประเทศในแตละสวนเพื่อเพิ่ม
ม ู ล ค  า ใ ห  ก ั บ แ ต  ล ะ ส  ว น ข อ ง 
อุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ
ไดคอนขางดี

- เปร ียบเทียบนโยบายของ 
มาเลเซียและของไทย รวมถึงขอ 
ตกลงภายใต ประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
ยางพาราของมาเลเซียและของไทย

เม ื ่อว ิ เคราะหถ ึงแนวทางการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
ที ่ผ านมา กลาวได ว าย ังไม ม ีแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาใดที ่ประสบ 
ผลสำเร็จอยางแทจริง ทั้งนี้เพราะรัฐ 
ยังขาดความจริงจังในการดำเนินงาน 
ขาดความตอเนื ่องในการพัฒนาใน 
ดานตาง ๆ ตามที่กำหนดไวในแผนฯ 
การใชงบประมาณเพื ่อนำแผนไปสู  
การปฏิบ ัต ิไม เป นไปตามที ่กำหนด 
แมแตยุทธศาสตรยางพารา (2552-2556) 
ที่กำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน ยัง 
ไมสามารถแกไขปญหาของอุตสาหกรรม 
ยางพาราไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ 
ปญหาของอุตสาหกรรมตนน้ำ สังเกต 
ไดชัดจากผลการดำเนินงานที่ไมเปน 
ไปตามเปาหมาย    ซึ่งการแทรกแซง 
ราคายางของรัฐบาลเปนระยะ ๆ ตาม 
การเรียกรองนั้น ทางเศรษฐศาสตร 
ถือว าเป นการบิดเบือนกลไกตลาด 
และรัฐบาลตองใชเงินงบประมาณสูง 
อีกทั ้งเกษตรกรอาจเคยชินกับระบบ 
ประชานิยมที่รัฐบาลหยิบยื่นให โดย 
ไมสนใจที่จะปรับตัวใหทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
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เติบโตของผลิตภัณฑใหมในขั้นปลาย
น้ำ เพื่อเพิ่มการผลิต การจางงาน 
และรายไดในทุกสวนอุตสาหกรรม 
ยางพาราของมาเลเซียตั้งแตตนน้ำจน
ถึงปลายน้ำ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอ 
การเปนประเทศที ่มีรายไดมากที ่สุด 
ในป พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ประเทศ 
มาเลเซียยังมีหนวยงานภาครัฐที่ดูแล
และสนับสนุนดานยางพาราในประเทศ 
หลายหนวยงาน โดยแตละหนวยงาน 
มีบทบาทหนาที ่อยางชัดเจนในการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราภายใน 
ประเทศ สวนใหญจะเนนชวยเหลือ 
ภาคเกษตรกรรายเล็กในประเทศ อีก 
ท้ังยังมีหนวยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
และดำเนินกิจการดานยางพาราอีก 
หลายหนวยงาน

สวนการศึกษาและวิเคราะหถึง 
โครงสรางการคายางพาราของไทย 
และมาเลเซีย รวมถึงศึกษาการเช่ือมโยง 
ทางการคาระหวางไทยและมาเลเซีย 
โดยจัดกลุ มสินคายางพาราจากพิกัด 
ศุลกากรระบบฮารโมไนซ  (Harmonize 
code) ออกเปนตนน้ำ กลางน้ำ และ 
ปลายน้ำ พบวายางพาราเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของไทยอันดับที่ 3 
และคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.69 ของ 
มูลคาการสงออกรวมของไทย ในขณะ 
ที่ยางพาราเปนสินคาสงออกที่สำคัญ
อันดับที่ 5 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 
4.55 ของมูลคาการสงออกรวมของ 
มาเลเซีย ทั้งนี้พบวาไทยเปนผูนำดาน 

การสงออกยางพาราของโลก โดย 
ไทยมีส วนแบงการสงออกรอยละ 
11.35 ในตลาดโลก รองลงไปคือ จีน 
เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุน สหรัฐฯ 
และมาเลเซียซึ่งมีสวนแบงตลาดอยู
ในดันดับที่ 7 ในป 2554  ตามลำดับ 

ไทย  และมา เล เซ ี ย  ต  า งม ี 
ภาพลักษณเปนผูสงออกยางพาราที่
สำคัญของโลก อยางไรก็ตามใน 
ปจจุบันไทยมีการสงออกยางพารา 
มากกวามาเลเซีย 2.05 เทา และ 
ม ีการนำเข  ายางพาราน อยกว  า 
มาเลเซีย 0.37 เทา ในภาพรวมทั้ง 
ไทยและมาเลเซียตางไดดุลทางการคา
ในสวนของสินค ายางพารา  ไทย 
สงออกยางพาราสวนใหญในรูปของ 
สินคากลางน้ำ สวนสินคาที่มาเลเซีย 
สงออกสวนใหญม ีการปรับเปลี ่ยน 
โครงสรางจากอดีตที่เคยสงออกสินคา
ปลายน้ำเปนสวนใหญ เปนการสงออก 
สินคากลางน้ำเชนเดียวกับไทย และ 
สินคากลางน้ำที ่สำคัญในการสงออก 
ของทั้งสองประเทศในปจจุบันคือยาง
แทง ดานการนำเขาไทยมีการนำเขา 
สินคาปลายน้ำ ในขณะที่มาเลเซียนำ 
เขาสินคากลางน้ำเปนสำคัญ

มาเลเซียเปนตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
ของไทยโดยไทยสงออกไปมาเลเซียเปน 
สัดสวนรอยละ 9.21 ของการสงออก 
ยางพารารวมของไทย สินคาสงออกที่ 

ไทยสงออกสวนใหญรอยละ 85.9 เปน 
การสงออกสินคากลางน้ำ โดยเฉพาะ 
น้ำยางขน ในทางกลับกันมาเลเซีย 
สงออกมาไทยนอยมากเพียงรอยละ 
0.88 ของมูลคาการสงออกยางพารา 
รวมของมาเลเซีย โดยสินคาที่สงออก 
มาไทยสวนใหญเปนสินคาปลายน้ำ 
รอยละ 93.33 ซึ่งสวนใหญคือยาง 
ลอยานพาหนะ และถุงมือยาง

แนวโน มและผลกระทบต อ 
อุตสาหกรรมยางพาราของไทย ในป 
พ.ศ. 2563 จากแผนการเปนศูนย 
กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย

การวิเคราะหแนวโนมและผล 
กระทบตออุตสาหกรรมยางพาราของ
ไทย ในป พ.ศ. 2563 จากแผน 
การเปนศูนยกลางยางพาราโลกของ 
มาเลเซีย โดยใชแบบจำลองสมการ 
หลายชั้น (Simultaneous Equation 
Models) เพื่อจำลองสถานการณ 
อุตสาหกรรมยางพาราของโลก ทั้งนี้ 
ใหความสำคัญกับไทยและมาเลเซีย 
โ ด ย ท ำ ก า ร ค า ด ก า รณ  ท ิ ศ ท า ง 
อุตสาหกรรมยางพาราไทย และ 
มาเลเซีย กรณีภายใตสถานการณ 
ทั่วไป เปรียบเทียบกับกรณีที่มาเลเซีย 
บรรลุเปาหมายการเปนศูนยกลางยาง
พาราโลก เพื่อวิเคราะหผลกระทบที่ 
เกิดขึ้น พบวาหากมาเลเซียเพิ่มการ 
ผลิตยางพาราเปน 2,000 พันตัน และ 
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ครองตลาดส  งออกถ ุ งม ือยางโลก 
รอยละ 65.00 บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
จะสงผลให ในป พ.ศ. 2563 ไทยจะมี 
การผลิตยางพาราลดลง 298 พันตัน 
โดยไทยจะผลิตยางพารา 4,494 พันตัน 
จากที่ไทยควรจะผลิต ไดถึง 4,792 
พันตัน นอกจากนี ้ ไทยจะมีการใช  
น้ำยางขนภายในประเทศเพียง 59 
พันตัน จากที่ควรจะใช 138 พันตัน 
หรือ ลดลง 79 พันตัน เนื่องจาก 
ไทยสูญเสียสวนแบงตลาดถุงมือยาง 
ดังนั้นจึงมีความตองการใชน้ำยางขน 
ในประเทศลดลง ขณะเดียวกันการ 
สงออกน้ำยางขนของไทยไปมาเลเซีย
จะลดลง 27 พันตัน โดยคาดวา 
ไทยจะสามารถสงออกน้ำยางขนไป 
มาเลเซียไดเพียง 514 พันตัน จากที่ 
ควรจะสงได 540 พันตัน ดานการ 
ผลิตถุงมือยางของไทยจะกระทบมาก 
ส งผลให การผล ิตถ ุงม ือยางลดลง 
2,531,441 พันคู โดยไทยจะผลิต 
เพียง 5,485,704 พันคู จากที่ควรจะ 
ผลิต 8,017,145 พันคู

อย างไรก ็ตามหากมาเลเซ ีย 
บรรล ุ เป าหมายนโยบายการเป น 
ศูนยกลางยางพาราโลก (World 
Rubber Center) ในป 2563 จริง 
คาดวาจะกระทบตอการผลิตถุงมือ 
ยางของไทยมาก โดยการผลิตถุงมือ 
ยางจะลดลงรอยละ 31.50 กระทบ 
ด านการผล ิตยางพาราของไทย 
รอยละ 6.22  โดยในป 2563 ไทยจะ 
ผลิตยางพาราเพียง 4,494 พันตัน 
จากที่ไทยควรจะผลิตไดถึง 4,792 
พันตัน ทั้งนี้จะกระทบตอการบริโภค 
น้ำยางข นภายในประเทศของไทย 
รอยละ 57.30 โดยไทยจะมีบริโภค 
น้ำยางขนเพียง 59 พันตัน จากที่ 
ควรจะบริโภค 138 พันตัน นอกจากนี้ 
การส  งออกน ้ำยางข นของไทยไป 
มาเลเซียจะลดลงรอยละ 4.92 โดย 
คาดวาจะไทยจะสามารถสงออกน้ำยาง 
ขนไปมาเลเซียไดพียง 514 พันตัน 
จากที่ควรจะสงได 540 พันตัน

สรุปข้อเสนอแนะ/แนว 
ทางการ เตรียมความพร้อม 
จากแผนการเป็นศูนย์กลาง 
ยางพาราโลกของมาเลเซีย 
และเพื ่อรองร ับประชาคม 
เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)

จากปญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรม 
ยางพาราของประเทศไทย ทำใหเกิด 
ประเด็นขอเสนอแนะ/แนวทางการ 
เตรียมความพรอมจากแผนการเปน 
ศูนยกลางยางพาราโลกของมาเลเซีย 
และเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนี้

1. ปรับเปลี ่ยนสัดสวนการใช 
ยางธรรมชาติภายในประเทศใหมาก 
ขึ้น เนื่องจากการใชยางธรรมชาติ 
ภายในประเทศเพ ียงแค ประมาณ 
13% ของการผลิตทั้งหมด อีก 
ประมาณ 87% เปนการสงออก เพื่อ 
เปน World Rubber Hub ตอง 
ควบคุมโซนการเพาะปลูก เพื่อแกไข 
การใชนโยบายแทรกแซงซ้ำซาก 

2. ผลกระทบหลังเปด AEC คือ 
ปริมาณอุปทานยางพาราที่เพิ่มมากขึ้น 
และจะมีผลตอการตกต่ำของราคา 
ควรคิดหายุทธศาสตรหรือกลยุทธมา
สนับสนุนการผลิตกลางน้ำ ปลายน้ำ 
และควบคุมตนน้ำ เพื่อไมใหผลผลิต 
ตนน้ำมากเกินไป พรอมกับหันมา 
สงเสริมเรื่องคุณภาพน้ำยางพารา

3. สงเสริมการรวมกลุม (Cluster) 
ยางทั้งตนน้ำ-กลางน้ำ และปลายน้ำ 
เพื ่อเสริมกิจการซึ ่งกันและกันอยาง 
ครบวงจรซ ึ ่ งจะทำให  ราคายางม ี 
เสถียรภาพขณะเดียวกันทำใหเก ิด 
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการแปรรูป
น้ำยาง

4. สงเสริมดานเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม รวมถึงสายพันธุ และสาร 
เคมี เพ่ือจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการนำเครื ่องจักรและเทคโนโลยีที ่ 
ทันสมัยเขามาใชในกระบวนการผลิต

5. การสนับสนุนการเชื ่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมสนับสนุนตาง ๆ รวม 
ทั้งธุรกิจใหบริการ สมาคมการคา 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนา 
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแขงขันที่ยั่งยืน

6. เสริมสรางนวัตกรรมรวมกัน 
ในกลุมอุตสาหกรรม 

7. แสวงหาตลาดและล ูกค  า 
กลุมเปาหมายใหม ควบคูไปกับการ 
ติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ของคู แข งและคู ค าอยางสม่ำเสมอ 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่หลาก
หลาย

8. ภาครัฐและ BOI จะตอง 
สงเสร ิมการลงทุนในอ ุตสาหกรรม 
ปลายน้ำ ที่มีการใชน้ำยางเปนวัตถุดิบ 
ปริมาณมากโดยเฉพาะลอยาง และ 
ถุงมือยาง 

9. ค  นค ว  า ว ิ จ ั ย ผ ล ิ ตภ ัณฑ  
ปลายน ้ำสำหร ับอ ุตสาหกรรมยาง 
และการมีงบประมาณสนับสนุนการ 
วิจ ัยและพัฒนาแปรรูปน้ำยางไปสู  
อุตสาหกรรมใหม

10.  บริหารจัดการเงินสะสม 
กองทุนส งออกยางพารา (CESS) 
อยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อการวิจัย 
ดานการพัฒนายางใหเหมาะสมจาก 
ผลิตภัณฑที่มี เชน ลอยาง ถุงมือยาง 
และการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรม 

11.  ไทยควรผลักดันใหมีการ 
กำหนดมาตรฐานของผล ิตภ ัณฑ  
เพื่อปกปองการถูก NTB หรือการถูก 
แยงตลาดในอนาคต 

12.  ควบคุมราคายางใหเหมาะสม 
เพื่อจูงใจใหเกิดการแปรรูปยางขนไป
สูอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ 
ยาง เพราะหากราคายางกลางน้ำสูง 
เกินไป ผูผลิตปลายน้ำอาจไมสามารถ 
แขงขันดานราคาได

35

Special report



ขณะที ่ผมเข ียนบทความชิ ้นนี ้ 
ผมอยูบนเครื่องบินของสายการบินไทย 
เที่ยวบิน TG303 เพื่อมุงหนาสูเมือง 
ยางกุง ประเทศเมียนมาร ผมไปอยู 
พมาระหวางวันที่ 18 ถึง 21 
พฤศจิกายน 2556 การเดินทางไป 
พมาของผมครั ้งนี ้ไดเดินทางรวมกับ 
บ ุคลากรของหอการค  า ไทยและ 
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) เรามีเปาหมาย 
เพื ่อไปเก็บขอมูลของอุตสาหกรรม 
กอสราง เสื้อผา ประมงและอาหาร 
แปรรูปในประเทศพมา ทั้งนี้เพื่อหา 
ชองทางใหกับผูประกอบการไทยวามี
โอกาสและลู ทางมากนอยแคไหนใน 
ประเทศพมา วันนี้คณะเรามีนัดกับ 
สมาคมผูกอสรางพมา (Myanmar 
Construction Entrepreneur Asso-
ciation) เราไดมีโอกาสพูดคุยดวยคือ 
U Kyaw Paing รองประธานสมาคม 
ผูประกอบการกอสราง (Myanmar 
Construction Entrepreneurs 
Association : MCEA) Dr.Tha 
Aye รองประธานฯ และนาย Yan 
Win เลขาธิการสมาคมฯ 

กอนอื่น ผมขอนำทานใหไดเห็น 
หนาตาของอุตสาหกรรมกอสรางของ
พมาวาเปนอยางไร กอนหนานี้ 10 ถึง 
20 ปที่ผานมาธุรกิจกอสรางของพมา 

ไมมีการขยายตัวหรือเติบโตมากนัก 
เพราะประเทศยังไมเปด การลงทุนทั้ง 
ในและจากนักลงทุนมีไมมาก แตนับ 
ตั้งแตวินาทีนี้เปนตนไป มูลคาการ 
กอสรางของพมาจะกาวกระโดดอยาง
มากมาย ดวยเหตุผลทางการเมืองที่ 
นิ่ง การเปดประเทศ การมีกฎหมาย 
การลงทุนที่เปดกวางมากขึ้น และที่ 
สำคัญการมีนักลงทุนตางชาติเขาไป 
ลงทุน ซึ่งไมวาจะเปนธุรกิจใดก็ตอง 
ใชการกอสรางทั้งสิ้น เรามาดูตัวเลข 
มูลคากอสรางของพมากันหนอยนะ 
ครับ ในป 2007 พมามีมูลคาการ 
กอสรางเพียง 1 พันลานเหรียญ 
หรือ 3 หมื่นลานบาท และในป 
2012 มูลคาการกอสรางเพิ่มขึ้นเปน 
9 หมื่นลานบาท (มูลคาภาคกอสราง 
ของไทยป 2012 ณ ราคาตลาด อยูที่ 
3 แสนลานบาท) 

และตามบทวิเคราะหของ “New 
Crossroads Asia (September 
2012)” ซึ่งเปนของประเทศสิงคโปร 
ไดคาดการณวาในป 2016 มูลคา 
กอสรางของพมาจะอยูที่ 4.2 พัน 
ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 8 ของ 
GDP พมา (GDP ของพมา ป 2012 
อยูที่ 5 หมื่นลานเหรียญ) ทำให 
มูลค าก อสร างของเค าแตะระดับ 
แสนลานบาทเปนครั้งแรก ชวงหลังป 

1990-1997 ถือได ว าเป นช วงท ี ่ 
“รุงโรจน” ของอุตสาหกรรมกอสราง 
ในพมาทั้งบริษัทเอกชนที่เพิ่มขึ้นและ
ม ีการนำเข  าป ูนซ ิ เมนต  เพ ิ ่ มจาก 
2,000 ตัน เปน 1 ลานตันในป 1997 
สำหรับป 2012 พมาม ีการใช  
ปูนซิเมนตสูงสุดเปนประวัติศาสตรที ่ 
เกือบ 7 ลานตน ถือวามีการใช 
ปูนซิเมนตมากที ่ส ุดในกลุ มประเทศ 
CLMV ผลดังกลาวทำใหในป 1986 
สัดสวนมูลคากอสรางตอ GDP เพิ่ม 
จากรอยละ 1.4 และเปน 4.2 ในป 
2000 (the Economic Transition 
in Myanmar After 1988, 2009) 
เม ื ่อคล ี ่ลงไปในรายละเอ ียดพบวา 
มูลคาการกอสรางทั้งหมดเปนสัดสวน
ของการกอสรางในที ่อยู อาศัยมากที ่ 
สุดรอยละ 50 ตามดวยสัดสวนของ 
การก อสร างในโครงสร างพ ื ้นฐาน 
รอยละ 27 และการกอสรางภาค 
อุตสาหกรรม เป นที ่น าส ังเกตว า 
ระหวางป 2007-2012 นั้น แมวา 
มูลคาของการกอสรางในที ่อยู อาศัย 
จะมีมูลคาเพิ่มจาก 600 ลานเหรียญ 
เปน 1,476 ลานเหรียญก็ตาม แต 
สัดสวนของการกอสรางที่อยูอาศัยได
ลดลง ในขณะท่ีสัดสวนของการกอสราง 
โครงสรางพื ้นฐานกลับปรับตัวสูงขึ ้น 
จริง ๆ แลวความตองการบานและ 
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ที่อยูยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในระยะ 
สองสามปที ่ผานมายังอยู มาก แต 
ชวงหลัง ๆ ปจจัยดานราคาที่ปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้นสูงมากผิดปกติ ทำใหความ 
ตองการไดชะลอตัวลง

การพูดคุยกับคณะของสมาคม 
กอสรางของพมาพบวานับตั ้งแตน ี ้ 
ธุรกิจการกอสรางของพมาจะเขาสู  
ชวงที่เรียกวา “บูมสุด ๆ” เพราะการ 
ลงทุนจากตางประเทศที่หลั ่งไหลเขา
มาในประเทศของเค า ปจจ ุบ ันม ี 
โครงการกอสรางใหญ ๆ ไมรวมการ 
กอสรางโครงการเล็ก ๆ ที่กระจาย 
ตามเมืองตาง ๆ โครงการใหญที่ 

กำลังเร่ิมกอสรางมีท้ังหมด 35 โครงการ 
มูลคาประมาณเจ็ดหมี่นลาน โดยที่ตั้ง 
ของโครงการร อยละ 60 ตั ้งอย ู  
ในเมืองยางกุง รอยละ 30 ตั้งที่อยู 
ที่เมืองมัณฑะเลย และที่เหลือเปน 
โครงการอยู  ในกร ุงเนปดอร  การ 
กอสรางสวนใหญเปนการกอสรางใน
ที ่อย ู อาศ ัยประเภทโรงแรม และ 
คอนโดมิเนียม (กฎหมายคอนโดมิเนียม 
ใหมของพมาไดอนุญาตใหชาวตางชาต ิ
เปนเจาของคอนโดฯได) รองลงมา 
เปนการกอสรางโรงงาน และสราง 
ถนน โครงการคอนโดมิเนียมขนาด 
ใหญไดแก โครงการ Classic Strand 

Condominium, Shwe Bon Thar 
condominium, Lucky Condo-
minium, White Cloud Condo-
minium, Royal River View 
Condominium, Stadium View 
Condominium และโครงการ 3rd 
Street Condominium 

นอกจากนี้ยังมีการกอสรางเมือง
บริวารรอบ ๆ กรุงเนปดอร จำนวน 8 
เมือง ไดแก เมือง Pyinmana, 
Oathara และ Dekkina เปนตน การ 
กอสรางทาเรือทีราวา การกอสราง 
สนามบินแหงใหม “Hanthawaddy” 
ณ เมืองพะโคที่หางจากยางกุง 70 
กิโลเมตร ขณะนี ้น ักลงทุนพัฒนา 
อสังหาริมทรัพยตางชาติกำลังเขาไป 
ในพมาอยางคึกคัก เมื่อเทียบกับนัก 
ธุรกิจกอสรางไทยยังไปไมมาก ผู  
รับเหมากอสรางจากประเทศจีนเปน 
เจาของเม็ดเงินในการลงทุนมากสุด 
ในขณะนี้ ตามดวยสิงคโปร และ 
เกาหลีใต ไมเวนแมกระทั่งนักลงทุน 
อสังหาริมทรัพยจากเวียดนามที ่เขา 
มาสราง “Complex” ครบวงจร 
ขนาดใหญใจกลางเมืองยางกุงที่ชื่อวา 
“Hoang Anh Gia Lai Vietnam-
Myanmar” มูลคา 440 ลานเหรียญ 
บนเนื้อที่เกือบ 50 ไร มีทั้งโรงแรม 
ศูนยการคา และอาคารสำนักงาน 
และโครงการนี้มีการใชปูนซิเมนตมาก
กวา 200,000 ตัน แมวานักอสังหา 
ริมทรัพยยังไมเขาไปในขณะนี้ แตดวย 
โอกาสการกอสรางที่เปดมากในขณะ
นี้ MCEA บอกวาอยากจะรวมทุนกับ 
นักลงทุนไทย ผู ประกอบการที ่ทำ 
ธุรกิจตอเนื ่องอุตสาหกรรมกอสราง 
ประเภทกระเบื ้อง ทอน้ำ สายไฟ 
การตกแต งภายในอาคารสถานท ี ่ 
โดยเฉพาะ SMEs ไทยควรรีบไปควา 
โอกาสนี ้เอาไว ไมอยางนั ้นหากยัง 
ลังเล เราอาจจะเหลือพื ้นที ่ยืนทาง 
ธุรกิจในพมานอยลงเพราะคูแขง ใน 
ขณะนี้ “ขยันเหลือเกิน”
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ในชวงเด ือนมกราคม 2557 
หนังสือพิมพไชนา เดลี (China Daily) 
และส่ือหลายฉบับไดตีพิมพขาวนำเสนอ 
ขอมูลการใชเงินหยวนในเวทีระหวาง
ประเทศ สรุปไดดังนี้

ระบบส่ือสารดานการเงินระหวาง 
ธนาคารผานระบบคอมพิวเตอรที ่มี 
เคร ือข ายเช ื ่อมโยงทั ่วโลก (The 
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) 
หรือท่ีเรารูจักกันใน ช่ือยอวา ‘SWIFT’ 
ซึ่งเปนองคกรที่กำกับดูแลการโอนเงิน 
ระหวางธนาคารระหวางประเทศเปด 
เผยวา เมื่อเดือนธันวาคม 2556 
เง ินหยวนไดกาวขึ ้นเปนเง ินที ่ใช ใน 
การชำระเง ินระหว างประเทศมาก 
เปนอันดับที่ 8 ของโลก โดยในชวง 
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่ผานมา 
การใชเงินหยวนเพิ่มขึ้นรอยละ 15 
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ขณะที่เงินสกุลอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 7 
จนหลายฝายเห็นวา เงินหยวนกำลัง 
กลายเปนเงินสกุลหลักในตลาดการ 
เงินและธุรกิจโลก

ดวยความพยายามในการสงเสริม 
เง ินหยวนใหเปนสกุลเง ินสากลของ 
รัฐบาลจีน เงินหยวนไดกาวแซง 22 
สก ุลเง ินในการชำระเง ินระหว าง 
ประเทศภายในระยะเวลา 3 ป โดย ณ 
สิ้นป 2556 เงินหยวนมีสัดสวนทาง 
การตลาดรอยละ 1.12 ของเม็ดเงิน 
ที ่ใชในเวทีระหวางประเทศโดยรวม 
จ้ีตามหลังเงินสวิสฟรังค (Swiss Franc) 
อันดับที่ 7 ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 1.29 

การขยายตัวของการคาระหวาง
ประเทศในรูปของเงินหยวนนับเปน 
หนึ ่งในสาเหตุที ่ช วยเพิ ่มความนิยม 
ของเงินหยวนในเวทีสากล จากขอมูล 
ของธนาคารกลางของจีน (People’s 
Bank of China) พบวา มูลคา 
การคาระหวางประเทศในรูปเงินหยวน 
กาวขึ้นแตะ 4.63 ลานลานหยวน 
ในป 2556 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 57 
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา    ขณะ 
ที ่การคาระหวางประเทศของจีนมี 
มูลคาอยูที่ 4.16 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 จากปกอน 

ขณะเดียวกัน เงินหยวนถูกใชใน 
การชำระเงินในรูปของเล็ตเตอรออฟ 

เครดิต (Letter of Credit) และ 
การชำระหนี้สวนตางในการคาโลกใน
สัดสวนเกือบรอยละ 9 ของมูลคา 
โดยรวม เพิ ่มขึ ้นจากสัดสวนเพียง 
รอยละ 1.9 เมื่อตนป 2555 เปน 
อันดับที่ 2 รองจากเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ที่มีสัดสวนรอยละ 81.1) ขณะที่เงิน 
ยูโรเปนอันดับที่ 3 มีสัดสวนลดลง 
จากรอยละ 7.9 เหลือรอยละ 6.6 

ซึ่งในเรื่องนี้ นายนีล ไอรวิน 
(Neil Irwin) คอลัมนิสตของหนังสือพิมพ 
วอชิงตันโพสต (The Washington 
Post) ไดสะทอนความคิดเห็นอยาง 
ชัดเจนไววา “เงินของจีนไดกาวขึ้นมา 
เปนคูแขงสำคัญของเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ในการมีอิทธิพลในเวทีการคาโลก” 
ขณะท ี ่การลงท ุนโดยตรงระหว าง 
ประเทศในร ูป เง ินหยวนม ีม ู ลค  า 
534,000 ลานหยวน เพิ่มขึ้นอยางกาว 
กระโดดถึงรอยละ 90 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผานมา

ทั้งนี้ เจาหนาที่ของรัฐบาลจีน 
ไดกลาวยืนยันในหลายเวทีวา จีนจะ 
ทุ มเทท ี ่จะผล ักด ันการปฏ ิร ูปการ 
แลกเปลี่ยนเงินตราลวงหนาเพื่อเพิ ่ม
ความยืนหยุ นของคาเง ินหยวนและ 
ปลอยใหตลาดเข ามาทำหนาท ี ่ข ั ้น 
พื้นฐานในอัตราแลกเปลี่ยน รัฐบาล 
กลางยังได กำหนดใชมาตรการเปด 
เสรีทางการเงินใหมเพื่ออำนวยความ
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สะดวกในการเคล ื ่อนย ายเง ินข าม 
ประเทศ ทำใหนักเศรษฐศาสตรตาง 
เชื่อมั่นวา เงินหยวนจะไดรับความ 
นิยมและมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางแนนอน 
ในปนี้

นักกลยุทธประจำดอยชแบงค 
(Deutsche Bank) คาดการณวา การ 
ผ อนคลายมาตรการทางการ เง ิน 
ภายใตนโยบายการเปดเสรีเงินหยวน
จะชักนำใหตลาดพัฒนาตอไปในป 
2557 อาทิ การปฏิรูปตลาดการเงิน 
สำคัญในเขตเสรีทางการคา (Free 
Trade Zone) ณ นครเซี่ยงไฮ การ 
จัดตั้งธนาคารเพื่อการชำระเงินในรูป 
เงินหยวนในยุโรปและศูนยกลางทาง 
การเงินในภูมิภาคอื่น การผอนคลาย 
อุปทานเงินหยวนในตลาดเงินหยวน 
ออฟชอร และการเปดกวางการเขาสู 
ตลาดทุนในจีนแกชาวตางชาติ ขณะที่ 
นายไมเคิล แอนดรูว (Michael 
Andrew) ประธานกรรมการบริหาร 
ของเคพีเอ็มจีนอินเตอรเนชันแนล 
(KPMG International) เห็นวา การ 
เปดตลาดเงินทุนของจีนใหกวางมาก
ขึ ้นจะเปนประโยชนตอประเทศและ 
นักธุรกิจจีน รวมทั้งเศรษฐกิจโลกดวย

การเพิ่มคาของเงินหยวนตอเงิน
เหรียญสหรัฐฯ นับเปนหนึ่งในแรง 

จูงใจใหผู ประกอบการคาและลงทุน 
ระหวางประเทศยังคงตองการถือหรือ
ใชเงินหยวน นายฉูว หงปน (Qu Hongbin) 
หัวหนาทีมเศรษฐกรแหง HSBC Holding 
Plc. ไดคาดการณวา เงินหยวนจะ 
เพิ่มคาขึ้นรอยละ 1-2 ในปนี้ โดยใน 
การงานแถลงขาว เขาได กล าวว า 
“แนวโนมคาเง ินยังคงเพิ ่มข ึ ้นในป 
2557 แตการผันผวนก็จะมีอยูสูงกวา 
ที่เคยปรากฏมา” ขณะที่ผลจากการ 
สำรวจของสำน ักข าวบล ูมเบ ิร ก 
(Bloomberg News) สรุปวา คาเงิน 
หยวนซึ่งปด ณ วันที่ 23 มกราคมอยูที่ 
6.0510 ตอเหรียญสหรัฐฯ จะเพิ่มคา 
รอยละ 1.4 ในปนี้เปน 5.97 หยวนตอ 
เหรียญสหรัฐฯ

อยางไรก็ดี บางสวนยังมีคำถาม 
สงสัยวา เงินหยวนจะไตอันดับความ 
นิยมสูงขึ้นหรืออยางนอยรักษาสถานะ 
“เงินยอดนิยม 10 อันดับแรก” ไดอยู 
ตอไปหรือไม เพราะนักวิเคราะหบาง 
คนเห็นวา ความนิยมในการใชเงินหยวน 
อาจลดระดับลงในชวงไตรมาสแรก 
ของป 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ชวงตนปซึ่งเปนชวงเทศกาลตรุษจีน 

แมว านักวิเคราะหบางสวนจะ 
เห็นวา เม่ือเทียบกับเงินสกุลอ่ืน เงินหยวน 
ยังเปนสกุลเงินที ่นาฝากความหวังไว 

มากที่สุด แตก็ใหความเห็นเพิ่มเติม 
เอาไววา ในระยะยาว การเปล่ียนแปลง 
สถานะของเงินหยวนในเวทีสากลจะ 
ไมเกิดข้ึนหากปราศจากการเปล่ียนแปลง 
ข้ันพ้ืนฐานในเวทีการเงินโลก ขอมูลทาง 
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียวอาจไมใช 
ตัวชี้สถานะของเงินหยวน แตอาจขึ้น 
อยูกับปจจัยอื่น อาทิ ความจำเปน 
ในเชิงโครงสรางของกองทุนการเงิน 
โลก และผูคาเงินรายยอย นอกจากนี้ 
บางรายยังคาดวาเงินหยวนจะบรรลุ 
สถานะพื ้นฐานของการเปนเงินสกุล 
สากลในราวป 2560

ไมวาอยางไรก็ตาม ดวยเสถียรภาพ 
ทางการเมืองของรัฐบาลจีน นโยบาย 
และมาตรการ ผลักดันใหเงินหยวน 
เป นสก ุลเง ินสากลของร ัฐบาลจ ีน 
การเต ิบโตทาง เศรษฐก ิจอย  างม ี 
เสถียรภาพของจีน และแนวโนมการ 
เพ ิ ่ มค  าของ เ ง ิ นหยวนในอนาคต 
เราจึงคาดวาจะเห็นใบหนาของทาน 
ประธานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
บนธนบัตรเง ินหยวนในเวทีการเง ิน 
และธุรกิจระหวางประเทศไดรับความ
นิยมเพิ ่มมากขึ ้นในอนาคตอยางไม 
ตองสงสัย ดังนั้น ผูประกอบการไทย 
จึงควรหันมาใหความสำคัญกับการใช
เง ินหยวนในการชำระเง ินระหว าง 
ประเทศมากขึ้น



รายงานผลการสำรวจความมั ่งคั ่งของโลกที่จัดทำขึ ้น 
โดย Wealth-X และ UBS AG ซึ่งเผยแพรเมื่อปลายป 
2556 ระบุวา จีนมีจำนวนมหาเศรษฐีพันลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากจำนวน 147 คนในป 2555 เปน 157 คนในป 
2556 เปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ คิดเปน 
สัดสวนราวรอยละ 7.2 ของจำนวนมหาเศรษฐีโดยรวมของ 
โลก 

มหาเศรษฐีจีนเหลานี้ลักษณะพิเศษที่นาสนใจหลาย
ประการ โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 53 ป ต่ำกวาอายุเฉลี่ย 
ของโลกและอายุเฉลี่ยนอยที่สุดในโลกโดยรวม และมีความ 
มั่งคั่งสุทธิเฉลี่ยอยูที่ 2,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอยกวาคา 
เฉลี่ยของโลกซึ่งอยูที่ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในจำนวนนี้ 
มีอยูราวรอยละ 39 ที่อาศัยอยูใน 3 เมืองเอกไดแก กรุง 
ปกกิ่ง (26 คน) นครเซี่ยงไฮ (19 คน) และเมืองเซินเจิ้น (16 
คน) 

นายไซมอน จิน (Simon Jin) ประธานของ UBS 
(China) Ltd. กลาววา “ในจีน มหาเศรษฐีพันลานสวน 
ใหญเปนผู ประกอบการซึ ่งเกี ่ยวโยงกับธุรกิจครอบครัว” 
รายงานยังระบุอีกวา ราว 1,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ราวรอยละ 45 ของสินทรัพยดังกลาวอยูในการถือครองของ 
ปจเจกชน ขณะเดียวกัน ราว 950 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือรอยละ 39 ของสินทรัพยอยูในรูปของหลักทรัพย และ 
อีก 95 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 4 เปนอสังหาริมทรัพย

“ภายใตกระบวนการในการเปดตลาดทุน มหาเศรษฐี 
เหลานี้มีแนวโนมที่จะหันไปถือครองหลักทรัพย หุนกู และ 
ผลิตภัณฑทางการเงินระหวางประเทศอื่นเพื่อกระจายความ
เสี ่ยงทางการเงินและรักษาความมั่งคั ่งของพวกเขาเอาไว” 
เศรษฐีจีนที ่มีอายุเฉลี ่ยนอยยังชื ่นชอบการลงทุนที ่ใหผล 

ตอบแทนสูงและความเสี่ยงสูง เมื่อเทียบกับของชาติอื่น และ 
สนใจในอุตสาหกรรมดาวรุงที่เติบโตแรง อาทิ ไอที และภาค 
การเงิน

นอกจากนี้ รายงานดังกลาวยังใหขอมูลที่นาสนใจวา 
เกือบรอยละ 90 ของมหาเศรษฐีเหลานี้เกิดจากน้ำพัก 
น้ำแรงของตนเอง ซึ่งทำใหจีนเปนประเทศที่มีสัดสวนสูงที่ 
สุดเมื่อเทียบกับของประเทศอื่น ธุรกิจของเอกชนจีนยังสนใจ 
อยางมากเกี่ยวกับการนำเสนอหุนและเขาสูตลาดหลักทรัพย 
นั่นอาจเปนเหตุผลวาทำไมเศรษฐีจีนจึงถือหุนของกิจการตอ
สินทรัพยโดยรวมในสัดสวนที่สูงกวาของชาติอื่น

อนึ่ง ในป 2556 มีจำนวนมหาเศรษฐีพันลานทั่วโลกอยู 
2,170 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2,160 รายในป 2555 ซึ่งนับ 
วาเพิ ่มขึ ้นคอนขางมากหากเทียบกับจุดต่ำสุดเมื ่อคราวที ่ 
โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณเศรษฐกิจในป 2552 ซึ่งมี 
จำนวนมหาเศรษฐีทั่วโลกอยู 1,360 คน ขณะที่มูลคา 
ความมั ่งคั ่งโดยรวมของมหาเศรษฐีเหลานี ้เพิ ่มขึ ้นอยาง 
ตอเนื่องในชวงป 2554-2556 จาก 5,400 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เปน 6,200 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และเปน 
6,500 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

นายนิก กริฟฟธ (Nick Griffith) หัวหนาทีมวิเคราะห 
ประจำภูมิภาคเอเซียเหนือ (North Asia) ของ Wealth-X 
แหงสิงคโปรคาดการณไววา ภายในป 2563 จำนวนมหา 
เศรษฐีพันลานทั่วโลกจะมีจำนวนถึงประมาณ 3,870 ราย 
เพิ่มขึ้นรอยละ 78 เมื่อเทียบกับของป 2556 โดยภูมิภาค 
เอเซียจะมีจำนวนมหาเศรษฐีรายใหมเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ภูมิภาคเอเซียดูจะเปนภูมิภาคแหงศตวรรษที่ 21 อยาง 
แทจริง
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มาเลเซียนับเปนอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งมีความนาสนใจ
ในการเขาไปลงทุน ดวยปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง ไมวาจะเปน 
ความสัมพันธอันดีกับไทย เศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดย 
The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดวาเศรษฐกิจ 
ในชวงป 2556-2560 มีแนวโนมขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 5 ตอป 

นอกจากนี้ มาเลเซียยังเปนตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ดวยรายได 
เฉลี่ยตอคนตอปในป 2555 สูงถึง 10,390 ดอลลารสหรัฐ เทียบกับ 
ไทยที่ระดับ 5,480 ดอลลารสหรัฐ ขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซีย 
ยังใหความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจประเภทตาง ๆ เพื่อเปนแรง 
ขับเคลื่อนในการกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในอนาคต สง 
ผลใหปจจุบันโอกาสการลงทุนในมาเลเซียยังเปดกวาง โดยเฉพาะ 
ธุรกิจอาหารฮาลาลและธุรกิจทองเท่ียว ซ่ึงเปนธุรกิจดาวรุงท่ีมีศักยภาพ 
สำหรับนักลงทุนไทย เน่ืองจากชาวมุสลิมในมาเลเซียมีสัดสวนถึงรอยละ 
60 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่มาเลเซียมีจำนวนนักทองเที่ยว 
ตางชาติมากเปนอันดับ 1 ในอาเซียน และเปนแหลงรวมวัฒนธรรม 
หลายเชื้อชาติทั้งมาเลย จีน และอินเดียไวดวยกัน ทำใหมีแหลง 
ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย จากปจจัยดังกลาวขางตนผูประกอบการ 
จึงไมควรมองขามโอกาสการลงทุนในมาเลเซียซึ ่งเปนอีกหนึ ่ง 
ประเทศบานใกลเรือนเคียงของไทย

การเขาไปลงทุนในมาเลเซีย นอกจากผูลงทุนควรทราบขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางละเอียดรอบคอบ อาทิ ความตองการ 
ของตลาด หรือกฎระเบียบดานการลงทุน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง 
ที่ควรศึกษาใหเขาใจอยางถองแทกอนเริ่มตนดำเนินธุรกิจ คือ ตนทุน 
ดานตาง ๆ ทั้งนี้ ตนทุนสำคัญที่เกี่ยวของกับการลงทุนในมาเลเซีย 
มีดังนี้

¤‹Ò¨´·ÐàºÕÂ¹ºÃÔÉÑ· กอนเริ่มดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผู 
ประกอบการตางชาติตองติดตอ Companies Commission of 
Malaysia (SSM) เพื่อจดทะเบียนบริษัท โดยมีคาใชจายในการจอง 
ชื่อบริษัท 30 ริงกิต (ราว 300 บาท) และคาจดทะเบียนบริษัทตาม 
มูลคาทุนเรือนหุน (Nominal Share Capital) ดังนี้



45

Exim Bank



46

Exim Bank

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ÀÒÉÕ»ÃÐàÀ·μ ‹Ò§æ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ อาทิ
• ภาษีกำไร (Profit Tax) ผูประกอบการทองถิ่นและผู 

ประกอบการตางชาติตองแสดงรายไดแก Inland Revenue Board 
of Malaysia (IRBM) และเสียภาษีกำไรในอัตรา ดังนี้

• ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
ชาวตางชาติที่ทำงานในมาเลเซียตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ในอัตรารอยละ 26 (ไมมีสิทธิ์หักคาลดหยอนสวนบุคคล) ขณะที่ชาว 
มาเลเซียที่มีรายไดตั้งแต 16,667 ริงกิตขึ้นไปหลังหักคาลดหยอน 
สวนบุคคล เสียภาษีดังกลาวในอัตรารอยละ 1-26

• ภาษีการขาย (Sales Tax) และภาษีการบริการ 
(Service Tax) ภาษีการขายอยูที่รอยละ 5-10 ขณะที่ภาษีการ 
บริการอยูที่รอยละ 6

• ภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) ผูประกอบการที่ 
ตองการนำเขายานพาหนะตองเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา ดังนี้

μ Œ¹·Ø¹´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã คาแรงขั้นต่ำของมาเลเซียอยูที่ 900 
ริงกิต/เดือน ยกเวนรัฐ Sabah รัฐ Sarawak และเกาะ Labuan 
อยูที่ 800 ริงกิต/เดือน 

อัตราคาจางแรงงานโดยประมาณจำแนกตามระดับตำแหนง 
อาทิ

ในการจางงานผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ของมาเลเซียอยางเครงครัด โดยกฎหมายดังกลาวกำหนดใหลูกจาง 
มีจำนวนชั่วโมงการทำงานไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือ 48 
ชั่วโมง/สัปดาห นอกจากนี้ ผูประกอบการตองใหสิทธิ์ขั้นต่ำในการ 
หยุดงานแกลูกจาง

μ Œ¹·Ø¹´ŒÒ¹¾×é¹·Õè คาเชาสำนักงานจำแนกตามพื้นที่ อาทิ
ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับคาใชจายในการลงทุนใน 

มาเลเซียที่ผูประกอบการควรศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อให 
สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดย 
สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต www.mida.gov.my/ 
env3/ ของ Malaysian Investment Development Authority 
(MIDA) 

>

>

>





ทุก ๆ วัน ที่เราไดดูหรือรับฟงขาวสารตาง ๆ ที่ 
เขามาหาเราในแตละชองทางอยางรวดเร็ว ทั้งขาวเชาทาง 
โทรทัศน ขาวดวนทาง SMS หรือ ขาวสังคมผานทาง social 
media จากทาง Facebook เมื่อเราไดรับขาวสาร 
เหลาน้ันแลวก็คือวิเคราะหวาขอมูลเหลาน้ันเช่ือถือไดแคไหน 
สามารถเอามาวิเคราะหตอไดหรือไมหรือเพียงแครับฟง 
แลวเชื่อถือไดเลย

ในภาพรวมของขาวสารที่มีการนำเสนอในทุกวัน ๆ  
นั ้น หากจะถามมุมมองในการรับฟงขาวสารของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการลงทุน 
วาเราจะสามารถเชื ่อถือไดมากหรือนอยเพียงใด เมื ่อ 
พิจารณาแลวก็คงพอจะเห็นภาพไดไมยากวา ถาทุกคนเชื่อ 
คิด และลงทุนเหมือนกันทั้งหมด Transaction ก็อาจจะ 
ไมเกิดขึ้น ดังนั้น จึงอาจพิจารณาไดวา เปนเรื่องปกติที่ 
สังคมขาวสารยังจะมีความไมสมมาตรของขอมูล ซึ่งในเชิง 
ทฤษฎีเรียกวา Information Asymmetry

ในเมื่อเปนเชนนี้แลว การจะเลือกลงทุนในบริษัทใด 
บริษัทหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพยไทยเปน 
เรื่องที่ตองคิดอีกหลายชั้น และคอย ๆ วิเคราะหกอน 
ที่จะลงทุน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแตไมใชแคเสี่ยง 
เรื่องตัวบริษัท แตยังคงเสี่ยงเรื่องขอมูลที่บริษัทเปดเผย 
รวมถึงขอมูลที่มาจากขาวสารตาง ๆ ที่เขามาหาเราจาก 
หลาย ๆ ทางที่ไดกลาวมาแลว เพราะผูใหขาวสารของ 
บริษัทมหาชนเปนหลักคือนักลงทุนสัมพันธ หรือ Investor 
Relation (IR) นักลงทุนสัมพันธเหมือนกระบอกเสียง 
ของบริษัท แตมิใชผูทำงานหรือทำตัวเลขเพื่อแสดงถึงสถานะ 

ของบริษัท ผมมีแผนภูมิรูปภาพที่แสดงใหเห็นชัดเจนวา 
แทจริงแลวขอมูลทั้งไมครบถวนและถูกบิดเบือนไดไมยาก 
ระหวางทาง

ขอมูลจะมาจากลางขึ้นบน ขอมูลของผูบริหารระดับ 
ลางที ่ม ีข อม ูลในการทำงานมากมายจะถูกส งต อไปยัง 
ผูบริหารระดับกลาง ซึ่งจากรูปจะเห็นไดวาขอมูลลดลง/ 
หายไป ซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดความสนใจระหวางทางจาก 
ผูบริหารระดับกลางไปยังผูบริหารระดับสูง โดยผูบริหาร 
ระดับสูงหรือระดับ CEO ก็มักจะเก็บขอมูลเฉพาะที่ตนเอง 
สนใจ หรือขอมูลที่พิจารณาแลววาดีพอที่จะเปดเผยหรือ 
นำเสนอ โดยปดบังบางอยางตอระดับสูงกวานั้นขึ้นไป เพื่อ 
ลดปญหาความขัดแยงหรือ Conflict of Interest 

และเมื่อขอมูลสุดทายมาถึงคณะกรรมการของบริษัท
ก็จะเห็นไดวาเหลือขอมูลไมมากนัก เมื่อเทียบกับขอมูลที่ 
ผูบริหารระดับลางมีและพยายามที่จะบอกออกไป ทานที่ 
อานมาจนจุดนี้คงจะมีขอสงสัยแลว วาทำไมนักลงทุนถึง 
ตองการ หรือจำเปนท่ีจะตองรูขอมูลจำนวนมากหรือหลาย ๆ 
เรื่องขนาดนั้น และบริษัทเองก็นาจะกรองขอมูลมาใหแลว 
โดยเราในฐานะนักลงทุนเพียงแครับขอมูลที่บริษัทใหก็นา 
จะเพียงพอ 

แตหากมองในมุมกลับกัน ขอมูลบางอยางที่เราหรือ 
นักลงทุนอยากทราบ ไดหายไประหวางทาง และสิ่งที่มา 
แทนขอมูลเหลานั ้นคืออะไร ทำไมแผนภูมิถึงกลายเปน 
กลองที่ใหญขึ้นจากผูถือหุนไปสูผูสนใจจะลงทุน นั่นเปน 
เพราะขอมูลที่แทจริงถูกบิดเบือนไปแลว และถูกแทรกมา 
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เพิ่มเติมกับขอมูลที่เรียกไดวาเปน "ขอมูลเทียม" หรือการ 
ประโคมขาว หรือแมกระทั่งขาวลือ ซึ่งรวมทั้งความจริง 
และไมจริงเขาดวยกัน โดยไมมีกฎเกณฑหรือการกรองขอมูล 
อีกครั้ง

ดังนั้น ผูที่จะตองกรองขอมูลก็คือผูที่สนใจจะลงทุน 
เอง ซึ่งผูลงทุนก็ยากที่จะทราบไดวาขาวนั้นเชื่อถือได 
มากนอยเพียงใด และจากผูสนใจจะลงทุนไปสูผูมีสวน 
ไดเสียคราวนี้ขอมูลจะใหญมาก เพราะทุกสวนของผูมีสวน 
ไดเสียจะมีขอมูลของบริษัทในแตละดานของตนเองในมือ 
กอนที่จะรับขาวสารตาง ๆ อาทิเชน คูคาก็มีการให Credit 
Term อยูกอนแลว และมีขอมูลสวนนี้อยูแลวกอนที่จะรับ 
ขาวสารมาเพิ่มเพื่อตัดสินใจในสวนอื่นหรือสวนนี้ ตอไปผม 
หวังวาแผนภูมินี ้จะสามารถทำใหผู อานเขาใจในการถาย 
โอนขอมูลของบริษัทไดงายขึ้น รวมถึงจะไดเกิดความสงสัย 
ในการเปดเผยขอมูลหรือขาวใหมากขึ้น ลดความเชื่อใน 
ตัวเลขหรือขาวสารที่ออกมาจากบริษัท ลดความเชื่อหรือ 
ตองคิดวิเคราะหกอนกับขาวลือหรือขาวตามส่ือตาง ๆ เพราะ 
ขาวหรือขอมูลบริษัทมิไดหมายความวา นั่นคือสิ่งที่จริง 
ทั้งหมด หรือนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่บริษัททำหรือบริษัทเผชิญ 
เพราะสิ่งที่ผูถือหุนไดรับจริงๆเปนเพียงสวนนอยมาก ๆ 
ของความจริง หรือนอยมากจากที่บริษัทไดประกอบการ 
ทั้งปก็เปนได

ตามกฎหมายและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
และกลต.วาดวยการเปดเผยขอมูลของบริษัทมหาชน 
บริษัทตองทำการเปดเผยขอมูลตามแบบฟอรม 56-1 
ซึ่งประกอบดวย

• ปจจัยความเสี่ยงของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ขอพิพาททางกฎหมาย
• โครงสรางเงินทุน
• การจัดการ
• การควบคุมภายใน
• รายงานรายการระหวางกัน
• ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
• และอื่นๆ

ซึ่งขอมูลของ 56-1 จะถูกกลต. และ IOD พิจารณา 
และตรวจสอบเพื ่อหาความถูกตองรวมถึงเพื ่อจะไดให 
คะแนน CGR ตอไป แตแบบฟอรมที่บริษัทถูกบังคับ 

ใหทำไมใชเพียง 56-1 แตมี 56-2 ควบคูกับดวย ซึ่ง 56-2 
ก็คือรายงานประจำป ซึ่งผูอานคงจะผานตากันบาง เลม 
หนา ๆ ที่ประกอบมากกวา 100 หนา ฟอรม 56-1 นี้เปน 
รายงานที่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตองสงใหทาง 
กลต.ทุกป โดยในนั้นจะมีขอมูลจำเปนเกี่ยวกับบริษัททั้งหมด 
(สวนมากคอนขางคลายกับรายงานประจำป แตขอมูลครบ 
ถวนมากกวาเนื่องจากเปนขอบังคับทางกฎหมาย อีกทั้ง 
ขอมูลยังจัดเปนระเบียบมากกวาดวย)

นักลงทุนนั้นมีความจำเปนที่จะตองวิเคราะหขอมูล
กอนการลงทุนหรือการตัดสินใจใด ๆ จากขอมูลที่มีจำกัด 
โดยจะตองคำนึงวาส่ิงท่ีจำกัดของขอมูลน้ัน ไมไดหมายความ 
วาขอมูลที่เราไดรับมานั้นถูกตอง 100% หรือถือวาเปน 
ขอสรุปของขอมูลทั ้งหมดแตอยางใด ซึ ่งจะลดความ 
มั ่นใจหรือเชื ่อมั ่นเกินไปในการตัดสินใจลงทุน และดู 
ความสมเหตุสมผลมากขึ้น ยกตัวอยางงาย ๆ เชน ถา 
เรามั่นใจที่จะลงทุนในบริษัท A และขอมูลของบริษัท A 
ทำใหเราเชื่อมั่นวาการลงทุนนี้ถูกตองถึง 75% แตตอง 
อยาลืมพิจารณาวาใน 75% นั้น ยังมีขอมูลที่แอบแฝงมา 
หรือไมถูกตองอีกเปนจำนวนเทาไหร โดยถาสมมติเปน 
ตัวเลขงาย ๆ เชน มีขอมูลถูกตองเพียง 70% จาก 75% นั้น 
สวนอีก 30% มีการบิดเบือนหรือจงใจปกปดไว ดังนั้น ใน 
ความเปนจริงแลวการลงทุนในครั้งนี ้จึงมีความถูกตองคิด 
เปนตัวเลขเพียง 52.50% (ซึ่งมาจาก 0.75x0.70=52.50%) 

การที่จะประสบความสำเร็จไดนั้น คนไทยเรามักจะ 
เชื ่อเรื ่องโชคชะตาคอนขางมากจนลืมหรือมองขามความ 
จริงอันโหดรายหรือขอมูลที่ไมอาจเชื่อถือไดตามที่ไดกลาว 
ไปขางตน ยกตัวอยางขาวสารที่อาจจะไมนาเชื่อถือนักแต 
เรายังคงตองเสพขาวสารนั้นกันทุกวัน ก็คือการฟงหรือรับ 
ชมรายการเลาขาวทั้งหลาย เราเชื่อในสิ่งที่คนบางคนพูด 
หรืออานใหฟงโดยคนเหลานั้นอาจไดรับขอมูลมาไมครบถวน 
และขาดการกรองจากบุคคลท่ี 3 หรือผูตรวจสอบโดยเฉพาะ 
ขาวสด (Live) หรือมีการพูดที่เปนการถายทอดสดตาง ๆ 
คำพูดเหลานั้นเปรียบไดกับงบการเงิน 56-2 ซึ่งไรคน 
ตรวจสอบ ไรผูวางกรอบระเบียบที่ดี และเปดเผยชัดเจน 
เพียงพอ

ทั้งหมดทั้งมวลนั้น ผมพยายามจะสื่อถึงความนากลัว 
ของขอมูลขาวสารที่ถูกซอนโดนบริษัทตาง ๆ มิใชจะ 
บอกวาให เล ิกลงทุนในตลาดหลักทร ัพย แต อย างใด 
เพราะสิ ่งเหลานี ้เปนเหมือนหรือคลายกันทั ้งโลกในทุก 
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ตลาดหลักทรัพย ถามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งบอกวาพรอม 
เปดเผยขอมูลทุกอยาง การจัดทำขอมูลหรือการเปดเผยก็ 
คงเปนคาใชจายที่มากโขอยู อีกทั้งผูใชขอมูลก็มีนอยเมื่อ 
เทียบกับเงินหรือทรัพยากรที่ตองใชลงไป แตอยากจะให 
นักลงทุนมองตางมุมหรือยืนบนความจริงบางวา ขอมูลทุก 
อยางควรถูกคัดกรอง แตการคัดกรองเหลานั้นไมมีใคร 
สามารถบอกไดหรอกวา เมื่อคัดกรองแลวเราจะไดความ 
จริงที่ถูกตอง 100% หรือแมแต 90% แตอยางใด

แตก็ยังมีนักลงทุนไมนอยในประเทศไทยที่ลงทุนตาม
ขาวหรือตามคนแนะนำซึ ่งผมคงไมสามารถพูดไดวาการ 
เลือกลงทุนแบบนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม อยางไร 
เฉกเชนสุภาษิตไทยกลาวไววา “ตาบอดไมกลัวเสือ” อาจ 
ทำใหนักลงทุนเหลานั ้นกลัวที ่จะทำอะไรโดยมิไดดูขอมูล 
พื้นฐานของบริษัทเลยดวยซ้ำทุกคนมีความเชื่อที่แตกตาง 
กันและการใชความเชื่อเหลานั้นในการตัดสินใจก็แตกตางกัน 
ในเชิงวิชาการบอกไววาพยายามจดหรือทิ ้งความเชื ่อของ 
ตัวเองและใชการวิเคราะหขอมูลใหมากขึ้น หรือลด value 
judgment หรือลด value bias ลงนั้นเอง

หลายหนวยงานในประเทศไทยตองการทำใหตลาด 
หลักทรัพยเปนที ่ท ี ่โปรงใสตรวจสอบไดรวมถึงมีข อมูล 
พร อมท ี ่ จะให ลงท ุนหร ือว ิ เคราะห ต อ เพ ื ่ อ ให ตลาด 
หลักทรัพยไทยไดมาตรฐานไปสูระดับสากล โดยผมคงจะ 
ไมไปติงองคกรใดหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ ่งที ่ทำ 
การตลาดมากเกินกวาตองการความจริงหรือการพัฒนา 
อยางยิ่งยืน แตบางครั้งการกลับมามองตัวเอง วิเคราะห 

ตัวเองทั้งบริษัท นักลงทุน หรือองคกรที่เกี่ยวของตาง ๆ 
ก็อาจจะเห็นภาพอะไรที่นาสนใจ หรือสามารถตอยอดที่จะ 
ชวยใหความโปรงใสนาลงทุนแกตลาดหลักทรัพยของไทย 
มากขึ ้น สิ ่งที ่ไดกลาวมาไมใชวาตางประเทศจะมีความ 
โปรงใส 100% แตสิ่งที่ผิดหรือปญหาตาง ๆ ยังคงถูกเก็บ 
และรอเวลาที่จะเเสดงออกมาเทานั้น 

คุณเชื่อหรือวาจะไมมี Enron อีก ไมมี Satyam อีก 
ไมมี SEC Car Group อีก ผูอานทุกทานคงเริ่มคิดขึ้นมา 
แลววา แมจะมีกฎเกณฑเพิ่มขึ้นมากมายแตผูที่พรอมจะ 
กระทำผิดหรือผูที ่จะทำการทุจริตตางๆก็มีความคิดแและ 
เพิ่มแนวทางวิธีการขึ้นไปอีกเหมือนกับคำสอนที่ Donald 
Crassey พูดคือ “If you want to catch a thief, at 
least start think as a thief” หากใหสรุป สิ่งที่ 
เชื่อถือไดแลวนั้น ผมขอแนะนำวาใหทานผูอานศึกษา 
ขอมูลกอนการลงทุนทุกครั้ง พวกรายงานประจำป หรือ 
แบบ56-2ในสวนที่ไมใชงบการเงิน มักมีเนื้อหาทางการ 
ตลาดสอดแทรก ถาจะดีขอแนะนำใหอาน แบบ56-1 
ที่มีขอมูลคอนขางครบถวนและไดรับการตรวจสอบจาก 
กลต.แลว อีกทั้งถาอานขาวหรือเสพขาวจากสถานที่ 
ตาง ๆ หรือแหลงขอมูลตางๆควรไดรับการเปรียบเทียบ 
สุดทายอยาลืมเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซต 
ของกลต. เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวา นาจะใกลเคียง 
ความเปนจริง หรือถูกคัดกรองแลว “รับขาวสารขอมูล 
อยางมีสติ... อยาเชื่อขอมูลแบบเต็มรอย... คอย ๆ 
ตัดสินใจเพราะตลาดทุนหรือตลาดหุนไมใชการพนัน”
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เคยมีผูกลาวไววา “สงครามทำ 
ใหเกิดวีรบุรุษ”  ฉันใด เม่ือป 2540 
ชวงวิกฤติตมยำกุง  ก็ทำใหเกิดปรากฎการณ 
การลมสลายในหลายธุรกิจ และมี 
นักธุรกิจอีกหลายคนก็สามารถพลิก
วิกฤติ ใหเปนโอกาส 

คุณธีรภพ ศิรประภาธรรม เปน 
หนึ ่งในนักธ ุรก ิจหลายคนที ่ทนพิษ 
เศรษฐกิจไมไหว จำตองเปลี่ยนแนว 
จากธุรกิจรับทำความสะอาดอาคาร 
สูงท ี ่ต องปดต ัวลงเพราะเศรษฐกิจ 
หันมาทำธุรกิจในรูปแบบใหม ท่ีตอบรับ 
กับทุกสภาพเศรษฐกิจ และควรเปน 

อาหารที่ตองบริโภคทุกวัน จึง 
เปนที่มาของ “โชคดี ติ่มซำ” ราน 
อาหารจีน สไตลฟาสตฟูด แนวใหม 
ภายใตคอนเซ็ปตรานติ่มซำนึ่งสด ที่ 
เปดตัวในป 2543 สาขาแรก จน 
ปจจุบันขยายสาขาไปแลวกวา 24 
สาขาในประเทศ และขยาย  แฟรนไชส 
ไปถึงตางประเทศ แหงแรกท่ี เมียนมาร 
สาขาตอไปเล็งประเทศใน AEC 

á¹Ç¤Ô´¸ØÃ¡Ô¨μ Ô ่Á«Ó ¿ÒÊμ�¿Ù‡´Ê �

 คุณธีรภพ ศิรประภาธรรม 
กรรมการผูจัดการ บริษัท โชคดี 
อินเตอรฟูด จำกัด เจาของแฟรนไชส   
โชคดี ติ่มซำ ไดเลาแนวคิดการริเริ่ม 
ธุรกิจติ ่มซำวา “หลังจากธุรกิจเดิม 
ประสบปญหาเศรษฐกิจ เขาไดมองหา 
ธุรกิจใหมวา ควรจะเปนอะไร ที่ 
เหมาะกับชวงนั้น จนไดพบญาติทาน 
หนึ ่งท ี ่ช วยถ ายทอดความรู การทำ 
ติ่มซำ ทำใหเขาคิดวา ‘ติ่มซำ’ นี่ 
แหละนาสนใจ เพราะเปนอาหารจีน 
ที่หาทานไดไมงาย เพราะมักจะอยูใน 
ภัตตาคาร อาหารจีนราคาสูง หรือไม 
ก็เปนรานระดับลางไปเลย โดยยังมี 
ชองวางสำหรับกลุมเปาหมายระดับ

กลาง จึงคิดริเริ่มธุรกิจใหม โดยสราง 
จุดเดนที่แตกตาง ตั้งแตรูปแบบราน 
ทำเล การนำเสนอ สินคาติ่มซำ ที่มี 
ความหลากหลาย และเปนการนึ่งสด

¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃ ็¨¢Í§¸ØÃ¡Ô¨áË‹§ 

áÃ¡ ÊÙ‹á¹Ç¤Ô´ ÃŒÒ¹μ Ô ่Á«Ó 24 
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ªÑ ่ÇâÁ§áË‹§áÃ¡

“ตองถือวา รานแรกประสบความ 
สำเร็จ ตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีดำเนินการ 
มา เนื ่องจากที ่ตั ้งใกลศูนยการคา 
มาบุญครอง ทำใหม ีล ูกค าท ั ้งน ัก 
ทองท่ียวและพนักงานท่ีเขามารับประทาน 
จนในระยะหลังจ ึงม ีแนวคิดในการ 
ขยายเวลาเปดบริการเปน 24 ชั่วโมง 
เพื่อรับลูกคาในชวงกลางคืน ซึ่งสวน 
ใหญเปนพนักงานที่เลิกงานชวง 5 ทุม 
ถึงเที่ยงคืน ถือวา เราเปนเจาแรก 

ที่ริเริ่มรานติ่มซำ 24 ชั่วโมง โดย 
สวนใหญชวงเวลาที่ขายดี คือ ชวง 
เชา กลางวัน และค่ำ ตั้งแต 5 ทุม 
เรื่อยไปจนเที่ยงคืน ถึงแมวาชวง 
กลางคืน จะคนนอยกวากลางวัน แต 
ในเชิง Fix cost ที่มีอยูแลว กับรายได 
ที่ไดรับเพิ่ม ก็ถือวา เปนยอดขายที่ 
นาพอใจ จึงเปนที่มาของการขยาย 
ธุรกิจสาขาตอมา กับแนวคิดการเปด 
บริการ 24 ชั่วโมง”

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô̈ ·Õä่Á‹à¤ÂËÂǾ ¹Ô§่

นอกจากการขยายธุรกิจ ในสาขา 
แหงใหม ในรูปแบบรานติ่มซำ นึ่งสด 
แลว ในดานสินคา ซึ่งเปน P ที่ 
สำคัญใน Marketing Mix คือ P- 
Product คุณธีรภพ ไดเพิ่มจำนวน 
เมนู จากติ่มซำที่ทำสด อบสด จาก 
ไมกี่เมนู จนปจจุบันเพิ่มวาไรตี้ถึง 70 
เมนู พรอมดวยเมนูเพิ่มเติม อยาง 
บักกุดเตแสนอรอย โดยเมนูอาหาร 
จะมีการปรับปรุงเพิ ่มเติมทุก ๆ 3 
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Place ขึ้นเพื่อทำใหพนักงานทำงาน 
อยางมีความสุข เมื่อพนักงานมีความ 
สุขเคาก็สามารถใหบริการที่ดีแกลูกคา 
ตอไป”

คุณธีรภพ ศิรประภาธรรม อดีต 
เจาของธุรกิจทำความสะอาดอาคาร
สูง สูเจาของธุรกิจรานอาหารติ่มซำ 
แฟรนไชส ทั ้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ นับเปนแบบอยางของ 
นักธุรกิจที่เติบโตจาก SME’s ที่ไม 
หย ุดน ิ ่ ง ในการพ ัฒนาธ ุรก ิจและ 
บริการ ซึ่งปจจุบันอาจจะโตเกินกวา 
ความเปน SME’s แลวก็เปนได ทุก 
ธุรกิจก็สามารถเกิดไดหากไมหยุด 
นิ่งเชน โชคดี ติ่มซำ ที่เจาของไม 
เคยอาศัยความโชคดี แตเปนเรื่อง 
ของกลยุทธลวน ๆ

เดือน นอกจากเมนูต่ิมซำท่ีหลากหลาย 
คุณธีรภพยังไมหยุดนิ ่งท ี ่จะพัฒนา 
แนวคิดการขยายสาขาจากการลงทุน 
เอง ในรูปแบบ Stand alone ที่ 
พบหาไดทั่วไป กาวไปสูการนำระบบ 
แฟรนไชสเขามาประยุกตใช เพื่อ 
ขายใหแกผู ที ่สนใจที ่มีความพรอม 
และตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ จน 
ปจจุบัน โชคดี ติ่มซำ มีสาขาทั่ว 
ประเทศแลวกวา 24 สาขา โดยแบง 
เปนรานแฟรนไชส : รานที่เปนลงทุน 
60 : 40 และอนาคตตั้งเปาจะ 
ขยายใหได 50 สาขา

¨Ò¡á¿Ã¹äªÊ �ã¹ä·Â ÊÙ‹á¿Ã¹äªÊ � 

ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È

“ดวยความมั่นใจในสินคา และ 
ระบบบริหารจัดการแฟรนไชสที่ลงตัว 
วันนี้ โชคดี ติ่มซำ ไดขยายธุรกิจ 
สาขาไปอยางตางประเทศแลว โดย 
มีแหงแรกที่ประเทศเมียนมาร “ที่นี่ 
เราต องสกร ีนก ันละเอ ียดท ี เด ียว 
เพราะเราต องการให คนท ี ่ม ีความ 
พรอมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ มีวิธีคิดที่ 
ไปกับเราได เปนผูดูแลธุรกิจเรา และ 
มีความพรอมที ่จะขยายสาขาตอไป 
ซึ ่งเราโชคดีที ่ไดคนหนุ มรุ นใหมเปน 
ชาวเม ียนมาร ท ี ่จบว ิศวกรรมจาก 
ประเทศอังกฤษมาเปนผูสืบทอดธุรกิจ 
เรา สำหรับประเทศถัดไปเราเล็ง 
ประเทศในแถบเอเชีย คือ ฟลิปปนส 
ซึ่งเปนประเทศที่นาสนใจ ประชาชน 
มีความหลากหลายวัฒนธรรม และ 
ธุรกิจแฟรนดไชสมีโอกาสเติบโตได 

และต ิ ่มซำเป นอาหารหล ักของคน 
เอเชีย ไมใชอาหารแฟชั่น ดังนั้นตลาด 
นี้ยังโตไดอีกในเอเชีย ในประเทศแถบ 
AEC”

¤ÇÒÁ¤Ô´·Õ ่äÁ‹ÁÕÇÑ¹ÊÔ ้¹ÊØ´ ¢Í§ 

¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨μ ÑÇÍÂ‹Ò§·Õ ่äÁ‹ËÂØ´¹Ô ่§ 

ÍÂÙ‹¡Ñº·Õ ่

“นอกจากการขยายธุรกิจแบบ 
แฟรนไชส ท ั ้ ง ในประเทศ และ 
ตางประเทศ แลว ผมยังมีความคิดที่ 
จะนำสินคาติ่มซำบางชนิด ผลิตในรูป 
แชแข็ง เพ่ือวางจำหนายในซูเปอรมารเก็ต 
ช้ันนำ ในหางสรรพสินคาทั่วไปอีกดวย 
อีกปจจัยที ่สำคัญของธุรกิจบริการ 
สำหรับรานอาหาร คือ เรื่องพนักงาน 
โดยผมไดจัดใหมีการอบรมพนักงาน 
ดานการบริการอยูเสมอ และลาสุด 
เราไดทำโครงการ Happy Work 
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เพียงกาวแรกที่เดินเขามาในรานอาหารเพื่อ 
สุขภาพแหงนี้ จะไดยินเสียงกลาวตอนรับของ 
พนักงาน ใบหนาเปอนยิ้มและเสียงดังสดใส 
พนักงานอีกคนปรี่เขามาพรอมแนะนำโซนที่นั่ง 
ใหลูกคาอยางเปนกันเอง  หลังจากหยิบเมนูมา 
ใหแลวก็จะแนะนำเครื่องดื่มของทางรานอยาง 
คลองแคลว…
ที่นี่คือ ราน The Salad Concept

â´Â

ทีมบรรณาธิการ
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¨Ø´àÃÔ ่Áμ Œ¹¢Í§ÃŒÒ¹ The Salad Concept  
คุณปาย ปณิดา ตุวานนท เจาของรานเลาใหฟงถึงความ 

เปนมาของรานวา “เริ่มมาจากรานเล็ก ๆ ประมาณ 8 โตะ 
โดยขอเงินลงทุนมาจากคุณพอ เริ่มเปดรานกับพี่สาวสองคน 
ตอนแรกยังไมมีพนักงาน ตองทำกันเองทุกอยาง แตท่ีตองการ 
ทำเปนรานอาหารเพื่อสุขภาพนั้น เนื่องมาจากคุณพอของ 
คุณปายเมื่อชวงที่ปวยเปนโรคมะเร็ง ทานไดเปลี่ยนพฤติกรรม 
การรับประทานอาหาร โดยหันมากินผัก ผลไม เพื่อทำให 
รางกายแข็งแรงพอที่จะรับการรักษา ทางการแพทยแผนปจจุบัน 
ใชเวลาเพียงหน่ึงเดือนเซลลเม็ดเลือดขาวของคุณพอไดเพ่ิมจำนวนขึ้น 
เซลลมะเร็งก็ตายไปเปนจำนวนมาก ทำใหครอบครัวตระหนัก 
ถึงคำวา “You are what you eat” และเชื่อในพลังของ 

อาหารเพื่อสุขภาพ จึงกลายมาเปนรานเดอะสลัดคอนเซ็ปตแหง 
นี้ ซึ่งขายในราคาไมแพงเมื่อเทียบกับปริมาณแลวเรียกไดวา 
คุมสุดคุมกันเลยทีเดียว”

คุณปายเลาใหฟงตอวา ปกติแลวคนที่ตองการทานสลัด 
ตองไปตลาดหรือในหางซึ่งตนเองรูสึกวาไมคอยสะอาด จึงโฟกัส 
ไปที่จุดนี้โดยมีความตั้งใจวาจะขายสลัดผักที่ราคาไมแพง คือ 
ทำเอง คิดสูตรเอง พอเปดมาเสียงตอบรับจากลูกคาดีมากเกิน 
คาด แมการกินสลัดจะไมใชวัฒนธรรมของคนไทย เพราะคน 
ไทยจะกินในลักษณะที่เปนของวาง ซื้อมาแบงกันกิน แตการ 
เปดรานที่ขายเฉพาะเมนูสลัดนั้น ทำใหเกิดการปฏิวัติเบา ๆ  วา 
ถาอยากกินสลัดตองมาที่นี่ เพราะสามารถกินแทนมื้ออาหาร 
ไดเลยเพราะทางรานใหปริมาณที่เยอะจริง ๆ เมนูอาหารของ 
ที่นี ่หนาตาชวนรับประทานแมเปนประเภทสลัดเกือบทั้งหมด 
แตก็จะมีอาหารอยางลาซานญา หรือหอยแมงภูอบชีส เมนู 
สลัดที่มีใหเลือกอยางหลากหลาย

ในทุกเมนูของที่นี ่คุณปายและพี่สาวจะเปนผูคัดเลือก 
วัตถุดิบเองทั้งหมดเพื่อใหแนใจถึงคุณภาพของอาหารที่จะ 
มอบใหกับลูกคา คุณปายเลาใหฟงถึงผักปลอดสารพิษของที่นี่ 
วารับมาจากฟารมในเชียงใหมที ่ซื ้อขายกันมาตั ้งแตเริ ่มเปด 
รานใหม ๆ ผักที่ใชเปนผักไฮโดรโปนิกส คอนขางที่จะสะอาด 
อยูแลว อีกทั้งยังใหรสชาติที่ดี หวาน กรอบ ฉ่ำน้ำ โดยทางราน 
จะนำมาลางดวยน้ำสมสายชูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาด ที่จะ 
มีแบบฟอรมเปน Checklist ควบคุมมาตรฐาน สวนวัตุดิบอ่ืน ๆ 
คุณปายเปนผูลงมือซื้อเอง ของมาสงก็จะตรวจเช็คดวยตัวเอง 
อยางเชน ปลา ก็จะเนนเรื่องความสด ขนาดที่เทากัน คุณปาย 
บอกวาที่ตองทำเชนนี้ก็เพื่อ ตองการรักษามาตรฐานและชื่อเสียง 
ของรานนั่นเอง

ÃŒÒ¹¨Ò¡ 5 âμ�ÐÁÒà»š¹ 40 âμ�Ð

ในปที่สอง การเติบโตจากราน 5 โตะ มาเปน 40 โตะ 
จึงทำใหคุณปายตองจางพนักงานมาเพิ่มขึ้น จากสองคนพี่นอง 
จนตอนนี้มีพนักงานกวา 40 ชีวิต รวมสวนหลังบานและหนา 
บาน ซึ่งหลังบานจะทำหนาที่เปนครัวและลางจาน สวนหนาบาน 
ก็จะเปนพนักงานเสิรฟ พนักงาน บารน้ำ บารสลัด พนักงาน 
แคชเชียร พนักงานจะแบงหนาที่ชัดเจน แตสิ่งที่ทุกคนที่มา 
รานตองสังเกต คือ พนักงานเยอะไปรึเปลา คุณปายเลาวา 
มีลูกคาท่ีมาทานจะบอกวาพนักงานท่ีรานเยอะไปนะ แลวก็แนะนำ 
ใหลดพนักงานลงเพื่อลดตนทุน เนื่องจากลักษณะอาหารเปน 
อาหารเร็วคลาย ๆ ฟาสตฟูด แตลูกคาไมตองบริการตัวเอง 
แคเลือกแลวก็สั่ง เราจัดให แลวนำไปเสิรฟ ดังน้ันจึงตอง 
คัดคนใหเหมาะกับแตละแผนก พนักงานเสิรฟจะมีคอนขาง 
เยอะ แตคุณปายเห็นวาจะพอดี ในชวงที่คนเยอะ ๆ การมี 
พนักงานที ่เพียงพอทำใหสามารถบริการลูกคาดวยความ 
รวดเร็ว ลูกคาก็จะประทับใจที่ไมตองรอนาน คุณปายเห็นวา 
ถาพนักงานทำงานเหน่ือยเกินไป จะทำใหคุณภาพของการบริการ 
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ลดลง จึงตองพยายามใหงานในปริมาณท่ีพอเหมาะ ใหพนักงานได 
ทำงานอยางไมรีบเรงมากแมในชวงเวลาที่มีลูกคาเขามามาก 
อยางเชนชวง 6 โมงเย็นถึงสองทุม ที่รานจะเต็มทุกโตะ

ÃÙ»áººÃŒÒ¹ã¹áºº The Salad Concept

จะสะทอนถึงการวางระบบของเจาของราน คุณปายบอก 
วาที่นี่ไมใชการบริการแบบหาดาวเหมือนในโรงแรม จะออก 
แนววัยรุนเสียดวยซ้ำเพราะพนักงานสวนใหญก็เปนวัยรุนซึ่ง 
ก็อาจมีการทำงานที่ผิดพลาดบาง แตคุณปายก็เขาใจและพรอม 
ใหโอกาส การบริการจึงเนนใหพนักงานแสดงความเปนกันเอง 
กับลูกคา ย้ิมแยมแจมใส แนะนำเมนูตาง ๆ ใหลูกคาอยางคลอง 
แคลวเปนธรรมชาติ คุณปายบอกวาสิ ่งเหลานี้สะทอนความ 
เปนตัวตนของผูบริหาร ที่อยากใหพนักงานทุกคนเปนกันเอง 
กับลูกคา 

ขอดีขององคกรขนาดเล็กคือพนักงานจะรักกัน คุณ 
ปายจะสงเสริมใหพนักงานไดทำกิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรม 
การเตะบอล ก็จะตั้งทีมไปแตะกับรานอื่น ๆ หรือกิจกรรม 
การปนจักรยาน ก็มีการทำเสื้อใหพนักงานไดใสเปนกลุมไป 
ปนจักรยานกัน กิจกรรมเหลานี้ชวยสรางบรรยากาศความเปน 
เพื่อน สงผลใหเวลามาทำงานก็จะไมเครียด ยิ้มแยมแจมใส 
บริการลูกคาก็ดีไปดวย แตพนักงานที่มีปญหาคุณปายก็จะให 
เขามาคุยปรับความเขาใจ หรือชวยเหลือตามความสมควร 
พนักงานทุกคนที่นี่จะเปนระบบเงินเดือนทั้งหมด   เพราะที่ราน 
นำระบบ Payroll เขามาใช อยากใหพนักงานมีสวัสดิการที่ดี 
ตามกฎหมายเพราะถาเปนพนักงานรายวันก็จะไมไดส ิทธิ 
ประโยชนดังกลาว ที่นี่ยังใหโบนัสพนักงานปลายป และวันครบ 
รอบของรานก็จะมีการแจกรางวัลตาง ๆ เพื่อจูงใจใหอยากอยู 
กับที่รานไปนาน ๆ มีทิปรวมและมีโควตาใหพนักงานสะสม 
ชั่วโมงการทำงานแลกเปนการทานอาหารในรานสามรอยถึง 
หารอยบาท สวนหัวหนางานก็จะมีเงินคาตำแหนงใหซึ่งจะมี 
การประเมินทุกป โดยใหหัวหนาประเมินลูกนอง ลูกนองประเมิน 
หัวหนา แลวก็จะเอาไปคิดเปนโบนัสให มีการฝกอบรมเรื่อง 
การใชภาษาใหกับพนักงานเพราะลูกคาสวนหนึ่งของรานจะ 
เปนตางชาติ ใหสามารถสื่อสาร ตอบโตกับลูกคาได 

คุณปายบอกตอนทายวา เจานายลูกนองที่นี่จะเนน 
เรื่องการกินเลี้ยง รองคาราโอเกะหลังเลิกงาน  กิจกรรมกีฬา 
ซึ่งความเปนกันเองและความเรียบงายเหลานี้สามารถสราง
ความสุขได

The Salad Concept ¡Ñº Concept ¡ÒÃÊÃŒÒ§ 
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รานเดอะสลัดคอนเซ็ปต มีการดำเนินงานใหองคกรประสบ 
ความสำเร็จโดยสามารถสรางสมดุลระหวาง People Planet 

Profit ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) People คุณปายเปนคนรุนใหม ใหความเปนกันเอง 

กับพนักงาน  ไมใหพนักงานทำงานเหนื่อยเกินไป เพราะจะทำ 
ใหคุณภาพการบริการต่ำลง ที่นี่จึงจางพนักงานถึงกวา สี่สิบคน 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางพนักงาน 
ดวยกัน เชน แตะบอล, ปนจักรยาน, กินขาว รองคาราโอเกะ 
เปนตน คุณปลายทำงานกับพนักงานเหมือนเปนพี่สาว เปน 
สวนหนึ่งของทีมโดยไมแบงเจานายลูกนอง ใหโอกาสนักศึกษา 
นักเรียนที่อยากมีรายไดเพิ่มใหเขามาทำงาน คัดคนใหเหมาะสม 
กับหนาที่โดยใหแตละคนประจำตำแหนง  ไมกดดันพนักงาน 
และคาดหวังวาตองบริการแบบโรงแรม 5 ดาว แตรูวาพนักงาน 
ที่นี่สวนใหญเปนวัยรุน ยอมมีโอกาสผิดพลาดขึ้นได จึงเนนไป 
ที่การใหบริการลูกคาแบบเปนกันเอง เขมงวดเรื่องวัตถุดิบที่ 
เอามาใชในราน เพื่อใหลูกคาไดรับสิ่งที่ดี โดยคุณปายจะเปน 
คนเลือกวัตถุดิบเอง 

2) Planet การสนับสนุนอาหารปลอดสารพิษ ใหคนใน 
สังคมไดตระหนักถึงประโยชนของการรับประทานอาหารที่ถูก
สุขอนามัย การกินผักและเนื้อสัตวในสัดสวนที่เหมาะสม ทำให 
ผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี ทางรานจึงเปนทางเลือกหนึ่งใหคนใน 
ชุมชนไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดี  อีกทั้งการสนับสนุนการ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำใหเกษตรกรลดการใชสารพิษในพืช 
ผัก และหาวิธีการปลูกผักใหปลอดสาร ลดการปนเปอนสารเคม ี
ในดินและแหลงน้ำธรรมชาติ

3) Profit  จากความเชื่อที่วา การรับประทานผัก ผลไม 
จะชวยใหสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง เน่ืองจากคนในครอบครัว 
เคยเปนมะเร็งและหายโดยการเปลี่ยนวิถีการกิน ทำใหคุณ 
ปายและพี ่สาวคิดทำรานขึ ้นเพื ่อใหคนทั ่วไปไดรับประทาน 
อาหารที่ดี ความสุขจึงเกิดจากการที่ไดทำสิ่งที่ดีใหกับลูกคา 
นั่นเอง การรักษาคุณภาพของอาหาร และคุณภาพของการ 
บริการ อยางสม่ำเสมอ ทำใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และกลับ 
มาทานที่รานจนมีลูกคาประจำจำนวนมาก ภายใน 2 ป 
สามารถขยายรานจาก 5 โตะ มาเปน 40 โตะ  และปลาย 
ปมีแผนจะเปดสาขา 2 ที่เซ็นทรัลเฟสติวอล เชียงใหม คุณ 
ปายไมมีแผนที่จะขยายสาขาอยางรวดเร็วเพราะเปนหวงใน 
เรื ่องการรักษามาตรฐานและชื ่อเสียง เนื ่องจากทางรานมี 
ลูกคาประจำจำนวนมาก

อีกหนึ่งรูปแบบของ SMEs ที่สามารถสรางสุขกันเอง 
ภายในองคกร และยังสรางสุขใหกับลูกคาที่มาอีกรับประทาน 
อาหารสุขภาพและรับการบริการที่เปนกันเองจากราน The 
Salad Concept



จังหวัดจันทบุรี อันที ่จริงเปน 
จังหวัดที ่มีความนาสนใจเพราะมีทั ้ง 
สถานที ่ท องเท ี ่ยวทางทะเลที ่อ ุดม 
สมบูรณ และแวดลอมดวยธรรมชาติ 
สีเขียวที่สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เปนแหลงอัญมณี เพชร พลอย แต 
กลับไมต ิดอันดับแหลงทองเที ่ยวที ่ 
ยอดนิยม ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของ 
ลูกหลานนักธุรกิจชาวจันทบุรี หันมา 
รวมกลุ มกันพลิกฟ นใหจันทบุรีกลับ 
มามีชีวิตชีวา และมีความเจริญเติบโต 
อยางที่ควรจะเปน ในนามกลุม YEC 
จันทบุรี หรือ Young Entrepreneur 
Chamber of Commerce (Thailand)  
โดยมีหนุมหลอไฟแรง ธีระ กนกกาญจนรัตน 
ไดรับเลือกใหเปนประธานกลุม ซึ่งฉบับ 
นี้ขอแนะนำ นักธุรกิจหนุมจันทบุรีที่มี 
ผลงานโดดเดน คนนี้ กับฉายา “หนุม 
หลอ YEC”  มาเปดคอลัมน YEC UPDATE 
เปนคนแรก

·Ó¤ÇÒÁÃ Ù Œ¨ Ñ¡ »ÃÐ¸Ò¹ YEC 
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คุณธีระ หรือ ชื่อเลน คุณเอ็ม 
ปจจุบันอายุ 30 ป เปนผลผลิตของ 
ครอบครัวนักธุรกิจ ใหบริการการวาง 
ระบบไฟฟาชาวจันทบุร ีโดยกำเนิด 
ดวยการมองการณไกลของครอบครัว 
หลังจากเรียนจบมัธยมตนที่โรงเรียน 
ศรีวิกรม กรุงเทพฯ เขาไดถูกสงไป 
เรียนตอท่ีประเทศแคนาดา  ต้ังแตระดับ 
High school จนจบการศึกษาปริญญาตรี 
2 ใบ จากมหาวิทยาลัย Simon Fraser 
University  ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Computing science) และการ 
บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
จากนั้นไดเขาทำงานในองคกรชั ้นนำ 
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ระดับโลกที่ บริษัท Sun Microsys-
tem หรือ Oracle ในปจจุบัน สาขา 
ประเทศแคนาดาอยูประมาณ 2 ป จึง 
ไดเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อมา 
สานธุรก ิจของครอบครัวในจังหวัด 
จันทบุรี

¢³Ð¹Õ ้·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹ºŒÒ§¤‹Ð

หลังจากเข ามาดูแลงานธุรก ิจ 
ครอบคร ัวทางด านการวางระบบ 
ไฟฟ าภายในอาคารจนอย ู ต ัวแล ว  
การเดินทางของความฝนจึงไดเริ ่มขึ้น 
ดวยการสานฝนของตนเองตามที่ถนัด 
และไดร่ำเรียนมา ทางดาน IT ประกอบ 
กับความเชี่ยวชาญและคุนเคยกับการ
ใชชีวิต และการทำงานกับชาวตางชาติ 
จึงทำใหหันมารวมกอตั้งธุรกิจ บริษัท 
ท่ีปรึกษา และวิจัยช้ันนำท่ีประเทศไทย 
ที่มีเครือขาย สาขาทั่วโลก ชื่อบริษัท 
Frost & Sullivan Thailand จำกัด 
โดยตอนนี้ดำรงตำแหนง "นักวิเคราะห 
อุตสาหกรรม ICT อาวุโส"  ใหบริการ 
ดานการใหคำปรึกษา การวางกลยุทธ 
วิธีการเพื่อสรางธุรกิจใหเจริญเติบโต
กาวหนา โดยไดกำหนดแนวทางการ 
ใหบริการใน 3 สายธุรกิจ คือ  ICT, 
ยานยนต และ Health Care
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ผมเปนคนจันทบุรี เมื่อ 2 ปที่ 
แลว มีทานประธานหอการคาจังหวัด 
ชื่อ คุณเมธี ทานเปนผูริเริ่มใหมีการ 

รวมกลุมผูประกอบการรุนใหม เพื่อ 
เปนเครือขายในการสรางเศรษฐกิจ 
การคาที่เขมแข็งใหแกจังหวัด ภายใต 
ชื่อ กลุม YEC โดยมีผูประกอบการ 
ท่ีเขารวมกลุมท้ังหมดประมาณ 80-100 
คน และผมไดรับเลือกใหเปนประธาน 
กลุม YEC เปนคนแรก ในฐานะ 
ประธาน หนาที่ของผมคือ เปนผูนำ 
ในการประชุมรวมกับสมาชิก เพื่อ 
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ที่สมาชิก 
ตองไดรับประโยชน และตอบโจทย 
ความตองการของกลุม ลักษณะกิจกรรม 
ไดแก 

1. กิจกรรมนั้นตองใหความรูแก 
สมาชิก

2. ทำแลวตองสงเสริมความสามารถ 
ของนักธุรกิจและการคา

3. กิจกรรมนั้นตองดีตอสังคม
4. กิจกรรมที ่ทำตองสนุก ให 

ความบันเทิง
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เราวางแผนดึงนักทองเที ่ยวให 
เขามาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีใหมากขึ้น 
จึงเริ ่มตนจัดงานกิจกรรมกันดวยเงิน 
ลงทุนเพียง 100,000 บาทเทานั้น จะ 
ทำอยางไรใหกิจกรรมสามารถดึงนัก 
ทองเท่ียวได เราจึงคิดถึงการจัดคอนเสิรต 
ภายใตชื่อ “กินลม ชมจันทร” อันที่ 
จริงเราตั้งเปาขายบัตรเพียง 1,200 ใบ 

ใหไดจำนวนคนเทานี้ แตจากการที่ 
เราใชแผนการตลาด และประชาสัมพันธ 
ผานสื่อตาง ๆ ในที่สุดเราขายบัตรได 
ถึง 4,500 ใบ สงผลไปถึงรานคา 7 
eleven ปดเร็วกวากำหนด เพราะ 
ขายของหมดเกลี้ยง รานอาหารขาย 
หมดปดตั้งแต 5 โมงเย็น โรงแรมเต็ม 
หมด จึงนับเปนความสำเร็จที่เราได 
รับจากกิจกรรมน้ี และเรายังคงวางแผน 
ที่จะทำกันตอไป”  
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“เราเชื่อวา ผูประกอบการใหมที่ 
เปนสมาชิก YEC ทุกคนมีศักยภาพอยู 
แลว เมื่อเรามารวมกันยอมสรางความ 
แตกตาง และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
และจะสรางการเปลี ่ยนแปลงใหแก 
สังคมที่เราอยูใหดีขึ้น และขยายไปสู 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”  
คุณธีระ กลาวทายสุด

น ับเป นความโชคด ีของชาว 
จันทบุรี ที่ไดอบรมใหความรูที่ดีแก 
บุตรหลาน จนทำใหวันนี้ จังหวัด 
จันทบุรี มีพลอยเม็ดงามท่ีเปนผูประกอบการ 
รุนใหม ที่มีความคิดกาวไกล มีความ 
รู ความสามารถเปนที่ยอมรับแลว 
ยังมีหัวใจเปนนักสรางสรรคประโยชน 
ใหแกสังคมอีกดวย 
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สวัสดีครับ ฉบับที่แลวผมไดพูด 
ถ ึ ง ก ร ะบวนการส ื บทอดธ ุ ร ก ิ จ 
ครอบครัวรุนตอรุน วาระยะของผู 
ส ืบทอดธ ุรก ิจผ านม ิต ิของธ ุรก ิจ 
ครอบครัว คือ ครอบครัว ธุรกิจ และ 
ความเปนเจาของ ซึ่งสามารถแบง 
ได 3 ระยะดวยกัน ระยะที่ 1 การ 
ปฏิบัติ (The Do Phase) เปนระยะ 
ที่เริ่มตนดวยการวาจางในระดับแรก
เขาสูธุรกิจอยูในราวอายุ 25-35 ป 
ระยะท่ี 2 การช้ีนำสูการปฏิบัติ (The 
Lead to Do Phase) ระยะนี้เริ่ม 
ขึ ้นเม ื ่อผ ู ส ืบทอดธุรก ิจได ร ับการ 
เล ื ่ อนระด ับให ส ู งข ึ ้นด านความ 
รับผิดชอบ โดยอยูในระหวางอายุ 
35-50 ป ระยะที่ 3 การอนุญาต 
ใหปฏิบัติ (The Let Do Phase) 
ระยะน ี ้ จะอย ู  ร ะหว  างช  วงอาย ุ 
50-65 ปของผูสืบทอดธุรกิจ แมวา 
ร ุ นพ อ-แม จะย ังม ีช ีว ิตอย ู และม ี 
อิทธิพลดานจิตใจ ความทาทายคือ 
การพัฒนาความสัมพันธระหวางรุน
ในทางบวกตองการบูรณาการเรียนรู
บทเรียนที่ผานมา  สวนฉบับนี้ผมจะ 
มาตอวา กระบวนการสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัวอยางเปนรูปธรรม ทำได 
อยางไร 

กระบวนการส ืบทอดธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัวอยางเปนรูปธรรม (Concrete 
Succession Process) หากมีการ 
กำหนดเกณฑการคัดเลือก การประเมิน 
และกำหนดระยะเวลา ตั้งแตเริ่มตน 
จนจบกระบวนการ โดยระบุอยาง 
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร แนนอน 
วาจะทำใหท ุกฝ ายเก ิดการยอมรับ 
และเชื ่อถือในกระบวนการของการ 

สืบทอด ดังนั้นผมขอแนะนำวา การ 
ทำแผนการสืบทอดควรมีการจัดทำ
อยางเปนทางการไวในแผนกลยุทธ
ของธุรกิจ ซึ่งควรระบุเรื่องอำนาจใน 
การบริหาร การควบคุมบริษัทไวให 
ชัดเจน  การกำหนดศักยภาพของทายาท 
ที่จะเขามาดำรงตำแหนงตาง ๆ ใน 
บริษัท แผนการเกษียณที่ระบุบทบาท 
และหนาที่หลังพนตำแหนง การระบุ 
ถึงสัดสวนการถือครองหุน การจัดการ 
ทรัพยสินอยางเปนทางการ รวมถึง 
การจางคณะกรรมการหรือที ่ปรึกษา 
จากภายนอกที ่ไมไดเปนสมาชิกของ 
ครอบครัวเขามาเปนคนกลาง ใหคำ 
แนะนำและประสานความเข  า ใจ 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว สิ่งสำคัญ 

ค ือต องม ีกระบวนการส ื ่อสารท ี ่ด ี 
ความลมเหลวอาจเกิดจากการขาด 
การสื ่อสารที ่ชัดเจนระหวางผู มีสวน 
ไดสวนเสียที่เขาใจไมตรงกัน การแสดง 
ถึงความโปรงใส ยุติธรรมกับทุกฝายที่ 
มีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจครอบครัว 
เปนปจจัยชวยใหกระบวนการสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวบรรลุผลสำเร็จ

á¹Ç·Ò §¡ÒÃÊ × º·Í´¸ Ø Ã¡ Ô ¨ 

¤ÃÍº¤ÃÑÇáººμÐÇÑ¹ÍÍ¡

สำหรับหลักการในการสืบทอด 
ธ ุรก ิจครอบครัวทางตะว ันออกนั ้น 
อาจจะม ีแนวทางท ี ่ แตกต  างจาก 
ครอบครัวทางตะวันตก เพราะปจจัย 
ดานวัฒนธรรมท่ีตางกัน เชน ครอบครัว 
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ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
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ตะว ันออกมีความเคารพในอาว ุโส 
มากกวา ใหความสำคัญกับครอบครัว 
มากกวาธุรกิจ และชอบทำอะไรเปน 
กลุมมากกวาลำพัง เปนตน หลักการ 
สืบทอดจึงควรใชแนวทางที่สอดคลอง
กับสภาพและความเชื่อของครอบครัว
ตะวันออก มีหลัก 5 ประการท่ีประยุกต 
มาจากแนวพุทธ ดังนี้

ËÅÑ¡¢ŒÍ·Õè 1 àÅ‹ÒãËŒ¿˜§ 
เ ป  น ก า ร ถ  า ย ท อ ด ค  า น ิ ย ม 

ปรัชญา หลักการดำเนินชีวิตและการ 

ทำงาน ดวยการสอนหรือพูดใหฟง 
บางครั้งการใชรูปภาพก็แทนคำพูดได
มากมาย เชน ภาพถายครอบครัวที่ 
พรอมหนา หรือภาพกอต้ังบริษัทวันแรก 
หรือหนังสือประวัติครอบครัวก็สราง 
ความภูมิใจและถายทอดคานิยมไดดี 
ในการสื ่อสารดวยการพูดคุย ควร 
ระมัดระว ังคำพูด พยายามร ักษา 
บรรยากาศการสนทนาใหเป นมิตร 
และอยาใชอารมณ

สัมฤทธิ ์ จิราธ ิว ัฒนผ ู นำทั ้ง 
ครอบครัวและธุรกิจกลุมเซ็นทรัลใน

ร ุ  นท ี ่ สอง ให ความสำค ัญก ับการ 
สื่อสารในครอบครัว เขากำหนดให 
พี่นองทุกคนตองอาศัยอยูในบานเดียว 
กัน รับประทานขาวเย็นพรอมกัน เพื่อ 
ใหเกิดความสามัคค ี และใชโตะกินขาว 
ตอนเย็นเปนหองประชุมยอย เพื่อ 
ปรึกษาหารือเร่ืองธุรกิจ ในชวงท่ีสมาชิก 
ครอบคร ัวย ั งม ีจำนวนไม มากน ัก 
ขอกำหนดนี ้ทำใหพ ี ่น องในตระกูล 
จิราธ ิว ัฒนม ีความสามัคคีก ันอยาง 
แนบแนน และพรอมจะรวมมือกัน 
พัฒนาธุรกิจของตระกูลใหเติบโตย่ิงข้ึน

ËÅÑ¡¢ŒÍ·Õè 2 ·ÓãËŒ´ ู 
เปนการประพฤติ ปฏิบัติเปนตัว 

แบบอยาง เชน วันชัย จิราธิวัฒน เคย 
พูดไววา “ผมมาทำงานเชาทุกวัน มา 
ทำงาน 9 โมง กลับบาน 6 โมงเย็น 
ที่มาก็จะเขามาเซ็นเอกสาร และดูแล 
หุนดวย มาดูสิวามีพนักงานคนไหนที่ 
มาเชากวาเรา เวลาผมเดินทางไปเยี่ยม 
ลูกนองนี ่จะแวะทุกแหง เพื ่อใหเคา 
เกิดกำลังใจ ประมาณวา เมื่อทำงาน 
กับเราก็มีเจานายมาเยี ่ยม” นี ่เปน 
จิตว ิทยาในการบริหารลูกนองและ 
เปนสิ่งที่มืออาชีพควรทำ

ทายาทรุนที่ 3 ในครอบครัว 
จิราธิว ัฒนหลายคนพูดตรงกันวา 
“คำวาขยันกับประหยัด คุณพอ คุณ 
ลุงไมใช แคสอนดวยการพูดอยาง 
เดียว แตพูดแลวยังทำจริงใหเห็น 
ปลูกฝงกันมาแตเด ็ก…การทำงาน 
หนัก ขยันและประหยัด เปนสิ่งที่ได 
รับการปลูกฝงมาตลอดในครอบครัว
จากรุนสูรุน”

ËÅÑ¡¢ŒÍ·Õè 3 ÊÍ¹ãËŒà»š¹ 
การสอนงานและการดำเนินชีวิต

เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง และควรเปน 
หนาที่ของสมาชิกครอบครัวที ่อาวุโส 
เช นการสอนใหเป นนักบร ิหารมือ 
อาชีพของจิราธิวัฒน "เรากำหนดไว 
เลยวาอยางนอยตองทำงานขางนอก 
มาแลว 6 ป ถึงคอยกลับเขามา 
เซ็นทรัลกรุป" สุทธิชาติ จิราธิวัฒน 
ไดเคยใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพ 
ผูจัดการ การผลักดันใหลูกหลานตอง 
ออกไปทำงานที่อื่นกอน คอยกลับมา 

ข้อแนะนำในการทำแผนสืบทอดธุรกิจ
1. ตองทำเปนกระบวนการ (Process) และตองโปรงใส เปดเผย
2. ครอบคลุมทุกประเด็น
3. ใหโอกาสลูก ๆ และสมาชิกในครอบครัวในการออกความคิดเห็น
4. จางผู  เช ี ่ยวชาญจากภายนอกเพื ่อใหคำแนะนำและชวยเหลือ 

ประสานความคิดเห็นและการเขาถึงปญหา
5. คิดใหรอบคอบกับทางเลือกตาง ๆ  แลวเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดในสถานการณน้ัน
6. ตองมีการเตรียมตัวใหพรอมทั้งผูนำ ผูสืบทอด และครอบครัว
7. เพื ่อเปนการสรางความมั ่นใจวาผู ร ับการสืบทอดธุรกิจควรไดมี 

การประเมินอยางอิสระจากภายนอก
8. ผูนำควรวางแผนดานการเงินหลังเกษียณ
9. วางตารางเวลาใหเหมาะสม อยาใหชาเกินไป
10. ควรวางแผน 2 แผน 3 ปองกันความเสี่ยง
11. สมาชิกในครอบครัวควรใหความสำคัญกับธุรกิจมากกวาเรื ่อง 

สวนตัว
12. บันทึกแผนการสืบทอดธุรกิจเปนลายลักษณอักษร
13. เก็บหลักฐานทางกฎหมายเกี ่ยวกับการแบงปนทรัพยส ินและ 

พินัยกรรม
14. ฟง คิด และก็ฟงอีก
15. บอกกลาวใหผูที่เกี่ยวของทุกคนไดรับรู อยาลืมวาการสื่อสารเปน 

เรื่องที่สำคัญ
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พูดคุยไดทุกเมื ่อ อยากลัวที ่จะให 
สมาชิกครอบครัวรุ นเยาวไดเร ียนรู  
ความลมเหลวบาง เพราะถายังอยูใน 
สายตาของรุนอาวุโส เมื่อเกิดปญหาก็ 
จะยังคงแกไขไดทัน 

ËÅÑ¡¢ŒÍ·Õè 4 ÍÂÙ‹ãËŒàËç¹ 
เปนการทำงานรวมกัน ฝาฟน 

ปญหารวมกัน ไมใชพอใหนโยบาย 

ที่เซ็นทรัล ถือเปนการฝกคน ของ 
“จิราธิวัฒน” อยางหนึ่งเพื่อเรียนรูวา 
องคกรมืออาชีพที ่อื ่นทำงานอยางไร 
และเมื่อเขาทำงาน ทุกคนตองเขียน 
ใบสมัครงาน มีระเบียบวินัยที่ตอง 
ปฏิบัติเหมือนพนักงานอื่น ๆ ไมมี 
สิทธิพิเศษ ทศ จิราธิวัฒนที่เปนผูดูแล 
ธุรกิจคาปลีกของเซ็นทรัล กรุปจะเปน 
คนหนึ่งที่เครงครัดที่สุดกับเรื่องเหลา

นี้ เพื่อสอนใหสมาชิกครอบครัวเปน 
นักบริหารมืออาชีพ หรือการใหโอกาส 
ทายาทรุ นท ี ่ส ี ่ เข าบร ิหารโครงการ 
"เซ็นทรัลเอ็มบาสซี" ที่เซ็นทรัลทุมเงิน 
กอนใหญที ่สุดในรอบประวัติศาสตร 
ลงทุนกวา 1 หมื่นลานบาท ถือเปน 
ความทาทายที่ผู ใหญเปดโอกาสอยาง
เต็มที่ โดยยังมีรุนที่สองและสามยัง 
เฝามองอยู และพรอมท่ีจะใหคำปรึกษา 
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แลวลูกเอาไปทำ แตควรเปนการรวม 
ทุกขรวมสุขกัน ไมวาจะสำเร็จหรือไม 
ทุกคนในครอบครัวจะอยูดวยกันรวม
กันทำงาน อันจะเปนชวงเวลาที่ลูกจะ 
ไดเรียนรูวาพอมีหลักในการตัดสินใจ
อยางไร ดูแลลูกนองอยางไร เนนการ 
ทำงานรวมกันหรือมีประสบการณ 
รวมกัน ซึ่งตางจากการทำใหดูที่เนน 
การทำตัวเปนแบบอยาง

วันชัย จิราธิวัฒน เคยพูดไววา 
“ผมเปนคนไทยเช ื ้อสายจีนไหหลำ 
มีพี่นองเยอะ หลานก็มาก การที่เรา 
จะดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จ
ได ความสามัคคีเปนสิ่งสำคัญ ญาติ 
พี ่นองจะตองรวมตัวกันถึงจะอยู ได 
การทำธุรกิจตองทำรวมกัน เราจะตอง 
ทำใหเคาเกิดความมั ่นใจและเชื ่อถือ 
ได และผมมักจะเปนกำลังใจใหทุก ๆ 
คน ในตระกูลจิราธิวัฒนเรารักกันมาก ๆ 
อันนี ้ผมมักจะสอนลูกหลานอยู เสมอ 
วาหากเราเปนอยางไมไผถามีอยู อัน 
เดียวใครเขามาก็จะสามารถหักไมไผ 
นั ้นได เพราะฉะนั ้นถารวมกันเปน 
เหมือนไมไผหลาย ๆ ลำที่อยูรวมกัน 
เปนมัดคนที่เขามาก็จะไมสามารถหัก
ได การอยูรวมกัน ความสามัคคีจะกอ 
ใหเกิดความเขมแข็งขึ้น”  ซึ่งครอบครัว 
จิราธิวัฒนก็ไดแสดงใหสังคมไดเห็น 
วาการอยูรวมกันอยางสามัคคีนั ้นทำ 
ใหธุรกิจเขมแข็ง ครอบครัวมีความสุข 
ภาคภ ูม ิ ใจในการเป นสมาช ิกของ 
ตระกูล

ËÅÑ¡¢ŒÍ·Õè 5 àÂç¹ãËŒÊÑÁ¼ÑÊ
ครอบครัวควรเปนสถานที่ทุกคน

มีแตความอบอุน สบายใจ มีอิสระ ไม 
ควรมีกฎเหล็กบังคับกัน แตมีมารยาท 
ที ่ทุกคนตกลงใชเปนแนวทางในการ 
อยูรวมกัน สมาชิกครอบครัวควรรูสึก 
วาครอบครัวเปนที่ที่อบอุน สามารถ 
ขอคำแนะนำ หรือความชวยเหลือเมื่อ 
มีปญหา โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกรุน 
หลัง แตถาหากครอบครัวมีแตคำตำหนิ 
กลาวโทษ เมื่อมีความผิดพลาด ก็จะ 
ทำใหครอบครัวควบคุมความเสียหาย 
ลำบากเพราะสมาชิกครอบครัวไมนำ 
ปญหามาหารือต้ังแตเร่ิมตน เชน ใน 

ครอบครัวจิราธิวัฒน แมครอบครัวจะให 
สวัสดิการมากมายแกสมาชิกครอบครัว 
ไมวาจะเปนเรื่องที่อยูอาศัยการศึกษา 
หรือ ยามเจ็บปวยตาง ๆ แตจะไม 
บังคับสมาชิกครอบครัวใหเขาทำงาน 
ในธุรกิจครอบครัว

ทั้ง 5 ขอดังกลาวเปนการผสม 
ผสานหล ักการส ืบทอดให ม ีความ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของครอบครัว
แบบตะวันออกที่มีความผูกพันใกลชิด
กันระหวางสมาชิกในครอบครัว มี 
ความเคารพในระบบอาวุโส แตละ 
ครอบครัวควรมีหลักการสืบทอดที ่ 
ประยุกตใหเหมาะกับความเชื ่อและ 
คานิยมในครอบครัวของตน

เปาหมายทางธุรกิจขององคกร
พื ้นฐานก็คือสรางความสามารถใน 
การแขงขันและทำใหองคกรมีความ
ตอเนื่องในการดำเนินงาน อยางไร 
ก็ดีองคกรก็จะตองมีการ ”ผลัดใบ” 
คือมีการผลัดเปลี่ยนผูนำ  ผูบริหาร 
คนสำคัญอยูเปนระยะ ๆ ถามีการ 
เตรียมการสงมอบอยางดีก็จะสะดุด 
นอย แตถาสงมอบงานกันไมดีก็จะเปน 
ชวงเวลาแหงความอึมครึม ถากลับ 
มาสดใสไดอีกครั้งก็ถือวาดีไป แตถา 
เปนไปในทางตรงกันขาม องคกรก็เขา 
สูสภาวะความเสี่ยงของความตอเนื่อง 
และการลดลงของความสามารถใน 
การแขงขัน สถานการณจะซับซอน 
มากขึ้นถาเปนธุรกิจครอบครัว เปน 
หนึ ่งในความเสี ่ยงของทุกครอบครัว 
เ พ ร า ะ อ า จ ต  อ ง ส ร ร ห า ส ม า ช ิ ก 
ครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด มีทั้งความ 
สามารถ เปนคนดี สามารถสานประโยชน 
ครอบครัว แลวเมื่อดำเนินการสืบทอด 
แลวยังสามารถดำรงความสามัคคีใน 
ครอบครัวไวได 

ครอบครัวที่สืบทอดสำเร็จมักจะ
มีการเตรียมการมาอยางดี สามารถ 
สร  า งคว ามร  ว มม ื อ จ ากท ุ กฝ  า ย 
และมีการบมเพาะคนในครอบครัวให
เปนผูมีความสามารถและมีทัศนคติที่
ดี ซึ่งจะทำใหเปนคนดี จะเห็นไดวา 
กวาจะบรรลุผลไดนั ้นมีองคประกอบ
หลายสวน สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ การ 
ถายทอดความชำนาญและความดี 
งามของครอบครัวลงไปยังลูกหลาน 
วิธ ีการของแตละครอบครัวก็ด ูจะ 
แตกตางกันออกไป อาจเปนการมอบ 
หมายใหสมาชิกที ่เกษียณงานแลว 
ชวยบมเพาะรุนท่ียังเยาวอยู ใชระบบ 
การศ ึ กษาควบค ู  ก ั บ ก า รสร  า ง 
ประสบการณที ่ เหมาะสมในแตละ 
ชวงชีวิต หรือเขียนไวในธรรมนูญ 
ครอบครัว (Family Constitution) 
ของตนเอง แตครอบครัวสวนใหญกลับ 
ยังไมไดตระหนักวาเร ื ่องดังกลาวมี 
ความสำคัญ ปกติเราเรียกกระบวนการ 
นี ้ว าการบมเพาะที ่ม ุ งสรางคนใหมี 
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม 
อยางท่ีตองการ แตสำหรับธุรกิจครอบครัว 
ต องการมากกว  าน ั ้ น เพราะต  อง 
ถายทอดประสบการณ และตำนาน 
ของครอบครัว อันเปนเอกลักษณของ 
แตละครอบครัวดวย จึงเปนกระบวนการ 
ที่เรียกวาการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
กระบวนการดังกลาวจะสรางความ 
ภูมิใจ และPassion ใหกับสมาชิก

ฉบับหนาผมจะนำกรณีศึกษา 
แนวทางการสืบสานมรดกแสนลาน 
“ตระกูลเจียรวนนท” มาเลาใหฟง 
กันตอครับ ติดตามฉบับหนาครับ
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ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลา 
พิสูจนคน แตระยะทางจากปากทาง 
เขาศาลายา ไปทางบางเลน อีก 16 
กิโลเมตร สำหรับการทำธุรกิจในพ้ืนท่ี 
ท่ีหางไกล บางทีก็ไมใชอุปสรรค สำหรับ 
การทำธุรกิจเสมอไป แตกลับเปน 
ระยะทางที ่พ ิส ูจนใหเห็นถึงความ 
พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค ของ 
2 พี่-นอง นักขาย ผูมี Service 
Mind เปนเลิศ

ถาใครไดมีโอกาสแวะไปเย่ียมเยียน 

มักจะได เส ียงเร ียกทักทาย พูดค ุย 
ลูกคาที่กำลังเขาราน หรือ กำลังเลือก 
ซื้อกลวยไมนานาพันธุอยางเปนกันเอง 
ผานไมโครโฟน จาก หนุมนองชาย 
“คุณเอกซ” ไชยพันธ คุมวิเชียร 
หน่ึงในทายาทรุน 3 ผูบริหาร ซูเปอร 
มารเก็ต ดอกกลวยไมที่ใหญที่สุดใน 
ประเทศไทย ในชื่อ “แอรออคิดส” 
(Air Orchid Supermarket)” โดย 
มีการแบงหนาที่ “คุณเอ็กซ” ดูแล 
ตลาดในประเทศ และพ่ีชาย “คุณปอบ” 

พันธพัฒน คุมวิเชียร ดูแลตลาด 
ตางประเทศ และทั้ง 2 พี่นอง ไดนำ 
กลยุทธการตลาด มาใชในการตอยอด 
ธุรกิจครอบครัวอยางนาสนใจ ทำให 
สวนกลวยไมคาสง พัฒนาไปสูสถานที่ 
ทองเที่ยวในลักษณะ สวนเกษตร ของ 
อ.บางเลน จ.นครปฐม 

¨Ò¡¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø �¡ÅŒÇÂäÁŒ·Õ ่ÁÕ 
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จากครอบครัวชาวสวน ใน อ.บางเลน 
จ.นครปฐม ที่ประกอบอาชีพ สวน 
กลวยไม เพาะเลี้ยง ตัดดอกสงขาย 
ตามแหลงคาสงทั่วประเทศ มาตั้งแต 
รุนคุณปู จนสืบทอดอาชีพมายังรุน 
คุณพอและคุณแม ซึ ่งม ีการขยาย 
ธุรกิจในพื้นที่เดิม ภายใตชื่อ แอร 
ออคิดส ฟารม (Air Orchids Farm) 
แหลงกลวยไมคาสง และแอรออคิด 
แอนด แล็บ (Air Orchids & Lab) 

หองแล็บเพาะขยายพันธุดวยเนื้อเยื่อ 
เพื่อเพาะพันธุกลวยไมใหมีหลากหลาย 
สายพันธุ นอกจากสวยงามแลว ยังมี 
คุณภาพที่แข็งแรง เชนเดียวกับการ 
มองการณ  ไ กลของค ุณแอร  และ 
ภรรยา ที่เฝาเลี้ยงดูอบรมใหการศึกษา 
แกทายาททั้งสองเปนอยางดี เพื่อ 
มุงหวังใหสืบทอด และพัฒนาธุรกิจ 
ครอบครัวนี้ตอไป

“ผมกับนองจะคลุกคลีอย ู ก ับ 

สวนกลวยไมมาตั้งแตเล็ก ๆ จนซึมซับ 
ความรูทางธุรกิจของพอและแมมาเร่ือย ๆ 
โดยเฉพาะคุณแม ทานคอนขางให 
อิสระกับการเลือกเรียนของผมและ 
นอง ทานสนับสนุนเต็มที ่ แตมีขอแม 
วาหนึ่งในวิชาทั้งหมดตองมีวิชาภาษา
อังกฤษ ต้ังแตเรียนมัธยมท่ี รร.มหิดลนุสรณ 
เราสองคนก ็ต องเร ียนพ ิเศษภาษา 
อังกฤษ จนถึงระดับปริญญาตรี ผม 
เล ือกเร ียนสาขาการบร ิหารธ ุรก ิจ 
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ประเทศและตางประเทศ ถาคิดเปน 
สัดสวนคือ ตลาดตางประเทศ ตอ 
ตลาดในประเทศ 60 : 40 โดยตลาด 
ตางประเทศสวนใหญในปจจุบันอยูใน
ยานเอเชีย ไดแก เวียดนาม อินเดีย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ฯลฯ โดย 
ยอดขายโดยประมาณการตอป ตั้งแต 
ผมสองคนเขารับผิดชอบ อยูในราว 
หลักสิบลานบาท สูงกวาที่ผานมาที่ 
เปนเพียงหลักลานเทานั้น เนื่องจากที่ 
ผานมาการสงออกยังนอยกวาปจจุบัน 
และเราเน นการบร ิการล ูกค าแบบ 
เ ก า ะ ต ิ ด ท ั ้ ง ล ู ก ค  า ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
และตางประเทศ จนถือวา ปจจุบันเรา 
เป นผ ู นำธ ุรก ิจค าปลีก และคาส ง 
กลวยใมที ่ใหญที ่ส ุดในประเทศไทย 
ก็วาได”

¤ÓÊÍ¹¢Í§¤Ø³¾‹ÍáÅÐ¤Ø³áÁ‹·Õã่ªŒ 
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“คุณพอและคุณแม จะสอน 
เสมอใหเรามีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน 
ใสใจดูแล ทุกวันถึงจะใหผมและนอง 
ดูแลธุรกิจ แตทานก็ยังคอยติดตาม 
งาน แนะนำใหเราทำธุรกิจดวยความ 
รัดกุม การดูแลบุคลากรตองดูแลท่ัวถึง 
และอุดรอยร่ัวตาง ๆ ใหไดอยางรวดเร็ว 
และคุณพอคุณแม ยังสอนใหเราแก 
ปญหา ที่สำคัญคือสอนใหเรารักและ 
ใสใจลูกคา ใหเราเปนกันเองและซ่ือสัตย 
ตอลูกคาเปนสำคัญ เพราะถาเสียไปแลว 
จะกลับมายาก ทานจะสอนเราเสมอ”

ตองนับวา “คุณแอร” สวง คุม 
วิเชียร เจาของชื่อกลุมธุรกิจ “แอร 
ออคิดส” และ “คุณแม” ธนิดา คุม 
วิเชียร คือ ผูที่ประสบความสำเร็จ 
ตัวจริง ที ่นอกจากจะเปนผู เพาะ 
พันธุกลวยไมชั้นยอดแลว ยังเปนผู 
เพาะบมเพาะทายาททางธุรกิจที ่มี 
คุณภาพดีเยี่ยม และตอบโจทยการ 
ตอยอดสูธุรกิจที่ยั่งยืนตอไปอีกดวย

ภาคภาษาอังกฤษที่ ที่ Asian Univer-
sity ที่พัทยา และ ไปตอปริญญาโท 
สาขา International Marketing 
ที่มหาวิทยาลัย ในประเทศอังกฤษ 
สวนนองชาย เรียน 
จบระดับปริญญาตรี สาชาการตลาด 
ภาคภาษาอังกฤษ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
อินเตอรฯ และตอระดับปริญญาโท 
สาขา International Marketing 
เชนกัน เหตุเพราะแมจะสอนเราเสมอ 
วา ที่ใหเราเรียนภาษาอังกฤษ เพราะ 
ภาษามีความสำคัญ ทำใหเราสื่อสาร 
กับชาวตางชาติ และนำมาใชในการ 
คาขาย ดูแลตลาดในตางประเทศของ 
เราได”

àÁ× ่ÍàÃÕÂ¹¨º¡ ็ËÑ¹ÁÒ¨Ñº¸ØÃ¡Ô¨ 
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“ตอนที ่ผมกับนองเร ียนจบมา 
เราก็คุยกันวา เราจะตอยอดธุรกิจ 
สวนกลวยไมของเรายังไงดี โดยไม 
ลังเลวาจะตองไปทำงานหาประสบการณ 
จากที่อื ่นที ่ไมใชธุรกิจของที่บานเลย 
เราสองคนแบงหนาท ี ่ก ัน ผมดูแล 
ตลาดตางประเทศ และนองชายดู 
ตลาดในประเทศ แตเราก็ไมไดแบงกัน 
ขาด เรายังชวยเหลือแทนกันได ถาม 
ถึงการนำความรูมาพัฒนา แอรออคิดส 
อยางไรบาง เราสองคนไดปรึกษากับ 
คุณพอคุณแม เพื่อขยายพื้นที่กอตั้ง 
ธุรกิจใหมในช่ือ แอรออคิดส ซูเปอร 
มารเก็ต (Air Orchid Supermar-
ket) บนพื้นที่ 2 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด 
เพื่อใหบริการขายสง และปลีก โดย 
มีจ ุดขายคือการนำร ูปแบบการจ ัด 
วางหมวดหมูสินคาที่ชัดเจน และการ 
นำรถเข็นมาใหบริการเชนเดียวกับ 
ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป” 
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“ถามวา ผมนำสิ่งที่เรียนมาใชใน 
การพัฒนาธุรก ิจครอบครัวอยางไร 
ผมไดใช Marketing Mix ทั้ง 4 P’s 
เขามาจับธุรกิจ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ 

Product จากหองแล็บที่เรามี เราได 
ทำการเพาะเนื้อเยื่อผสมพันธุกลวยไม 
จากแล็บของเรา ตองมี Differentiate 
ดวยคุณภาพและความสวยงาม ที ่
แตกตางและหลากหลายมากที ่ส ุด 
โดยเราไดมีการนำกลวยไมพันธุใหม ๆ  
สงเขาประกวดทั ้งในประเทศ และ 
ตางประเทศทุกป และถือเปนหลัก 
ปฏิบัติของเราคือ เมื่อไดกลวยไม 
สายพันธุใหม เราก็จะนำขึ้นทูลเกลา 
ถวายพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
และเปนความภาคภูมิใจที ่กลวยไม 
ของเราเปนที ่พอพระพระราชหฤทัย 
และไดรับพระราชทานนาม “ชมพู 
นครินทร” จากสมเด็จพระพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยานิวัฒนา สิริโสภาพรรณ 
วดีฯ”
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Ecotourism

“ในแง Price แนนอนวา ราคา 
ของเราตองไมแพง เพราะสถานที่เรา 
คอนขางไกล ดังนั้น เราตองการให 
ลูกคารายยอยที่เขามาซื้อปลีกไดของด ี
ราคาสมเหตุสมผล Promotion ผม 
ก็ไดมีการจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถม
ตามชวงเทศกาลตาง ๆ ที่สำคัญคือ 
จะเน นบร ิการท ี ่อบอ ุ นเป นก ันเอง 
และ Place หรือ Location เรามี 
ความคิดที่จะขยายพื้นที่ และบริการ 
ตอไปในรูป Ecotourism เปนการ 
ทองเที่ยวในเชิงนิเวศน เปนการศึกษา 
ธรรมชาติ การเปดพ้ืนท่ีใหนักทองเท่ียว 
เขาถึงพื้นที่ปลูก ไดเห็นกระบวนการ 
ข้ันตอนการปลูก การทำฟารมกลวยไม 
นอกเหนือจากพื้นที่จัดวางสินคาภายใน 
ซูเปอรมารเก็ต เราตองการพัฒนา 
ใหที่นี่เปนแหลงทองเที่ยว และเปน 
ศูนยรวมของกลวยไมสวยนานาพันธุ 
ที ่พรอมรับนักทองเที ่ยวทั ้งชาวไทย 
และตางชาติ”
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“ปจจุบันเรามีกลุ มลูกคาทั ้งใน 
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กลุ มมิตรผลกับการทำไรออย 
ยุคใหมแบบ ‘Modern Farm’ ที่ 
มุงเนนการจัดการไรออยอยางยั่งยืน 
กับโครงการปลูกถั่วเหลืองในไรออย 
ในชวงบำรุงดิน สำหรับแปลงออยที่ 
รื้อตอหลังการเก็บเกี่ยวออย ที่เรียก 
วาการทำไรออยดวยระบบชีววิธี ที่ 
สรางประโยชนแกชาวไรออย ได 
รายไดเสริมจากการปลูกถั ่วเหลือง 
และไม ต องม ีค าใช จ ายในการร ื ้อ 
แปลงปลูกถั ่วเหลืองหลังเก็บเกี ่ยว 
เพราะสามารถไถกลบเตรียมปลูก 
ใหมไดทันที สวนถั่วเหลืองยังให 
ประโยชน กล ับค ืน โดยการ เพ ิ ่ ม 
ไนโตรเจนซึ ่งเปนธาตุในดินใหก ับ 
ออย และยังชวยลดตนทุนในการใช 
ปุยลดลง บวกกับตัดวงจรของโรค 
และแมลง กรณีศึกษาที่นำมาเลาใน 
ตอนนี ้เกิดจากความรวมมือองคกร 
จากภาคเอกชนและภาครัฐ

กลุ มมิตรผล รวมกับ บริษัท 
กรีนสปอต จำกัด บริษัทสยามคูโบตา 
คอรปอเรชั่น จำกัด และสมาคมผูผลิต 
น้ำมันถั ่วเหลืองและรำขาว จัดตั ้ง 
ชมรมผูสงเสริมการปลูกถั ่วเหลืองใน
ประเทศไทย ไดจัดโครงการนำรอง 
สงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยปลูก 
ถั ่วเหลืองในชวงบำรุงดิน เพื ่อคืน 
ความอุดมสมบูรณใหกับผืนดิน และ 
เพ ิ ่มผลผล ิตอ อยอย างย ั ่ งย ืนตาม 
แนวทางการปลูกออยยุคใหม รวมทั้ง 

ยังชวยสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกร 
และลดการนำเข  าถ ั ่ ว เหล ืองจาก 
ตางประเทศ ที่ยังคงตองนำเขาปริมาณ 
มากกวาปละ 2 ลานตัน ในปจจุบัน

โครงการนี้เกิดจากความมุงมั ่น 
ของกลุมมิตรผลและพันธมิตรทั้ง 3 
องคกรของชมรมผูสงเสริมการปลูก
ถั ่วเหลืองในประเทศไทย ในการ 
สนับสนุนเกษตรชาวไรอ อยใหปลูก 
ถั่วเหลืองในชวงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มธาตุ 
อาหารในดินอยางครบวงจร ตั้งแต 
ตนน้ำยันปลายน้ำ โดยกลุมมิตรผล 
จะสนับสนุนการเขาถึงและใหความรู 
เก ี ่ ยวก ับประโยชน ของการปล ูก 
ถ ั ่วเหล ืองแก  เกษตรกรชาวไร อ อย  
สยามค ูโบต าจะให ความร ู และคำ 
แนะนำเก่ียวกับวิธีการปลูก การเก็บเก่ียว 
และการใชเครื่องจักรกลการเกษตรที่ 
เหมาะสมในทุกขั ้นตอนเพื ่อชวยลด 
ตนทุนและเพ่ิมผลผลิต สวนกรีนสปอต 
ผูผลิตน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลด และ 
สมาคมผูผลิตน้ำมันถั ่วเหลืองและรำ 
ขาว จะรับซ้ือผลผลิตท้ังหมดจากเกษตรกร 
ในราคาที่เปนธรรม 

นอกจากความรวมมือของภาค 
เอกชน โครงการยังไดรับการสนับสนุน 
จากหนวยงานภาครัฐ ในการจัดหา 
เมล ็ดพ ันธ ุ ค ุณภาพที ่ เหมาะสมกับ 
แตละพื้นที่และใหความรูเกี ่ยวกับวิธี
การปลูก การบำรุงรักษาและการ 
ปองกันโรคพืช รวมทั้งสงนักวิชาการ 

มาอบรมความรู และใหคำแนะนำแก 
เกษตรกร 

ปจจุบันโครงการ ไดดำเนินการ 
ในพื้นที่ไรของมิตรผล โดยนำรองที่ 
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี 
และที่ภาคอีสาน ไดแก จังหวัดชัยภูมิ 
และกาฬสินธุ และจะขยายไปยังพื้นที่ 
อื่น ๆ ที่อยูในเขตสงเสริมไรออยของ 
มิตรผลประมาณ 10 จังหวัด โดย 
การเก็บเก ี ่ยวถั ่วเหลืองในครั ้งแรก 
คาดว าจะได ผลผล ิตถ ั ่วเหล ืองราว 
200 ตัน ซึ่งทางกรีนสปอต และ 
สมาคมผู ผล ิตถั ่วเหลืองและรำขาว 
จะเปนผูรับซื้อไวทั้งหมด และทดแทน 
การนำเขาว ัตถุด ิบจากตางประเทศ 
โดยถั ่วเหลืองเกรดแปรรูปอาหารจะ 
ไดราคาสูง และเกรดสกัดน้ำมันจะได 
ราคารองลงมาตามราคาตลาดโลก

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผู จัดการใหญกลุ มมิตรผล กลาววา 
“กลุมมิตรผล ไมเพียงใหความสำคัญ 
กับการสร างความอยู ด ีก ินด ีให ก ับ 
ชาวไรออยเทานั ้น แตเรายังมุ งให 
ความร ู ด  านการจ ัดการอย างเป น 
ระบบตามแนวทางการปลูกออยยุค 
ใหม หรือ Modern Farm ที่เนนการ 
จัดการไรออยอยางยั่งยืน โดยหนึ่งใน 
นั ้น คือการปลูกถ ั ่วเหล ืองในชวง 
บำรุงดิน สำหรับแปลงออยที ่ร ื ้อตอ 
หลังเก ็บเก ี ่ยวอ อย และนอกจาก 

โครงการ CSR เกษตรแนวใหมที่ตอบโจทย Triple bottom line..3Ps: People Profit และ 
Planet กับการปลูกถั่วเหลืองในไรออย
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ชาวไรออยจะมีรายไดเสริมจากการ 
ปลูกถ ั ่วเหล ืองแล วย ังไม ต องม ีค า 
ใชจายในการรื ้อแปลงปลูกถั ่วเหลือง 
หลังเก็บเก่ียวอีกดวย เพราะสามารถไถ 
กลบเตรียมปลูกออยชุดใหมไดทันที 
ซึ ่งถั ่วเหลืองจะเพิ ่มไนโตรเจนในดิน 
ใหกับออย ทำใหไดผลผลิตออยเพิ่ม 
มากขึ้น ตนทุนการใชปุยลดลง รวมทั้ง 
ชวยตัดวงจรของโรคและแมลง ถือ 
เปนการทำไรออยดวยชีววิธีที ่จะกอ 
ใหเกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรตอไป”

คุณโอภาศ ธันวารชร กรรมการ 
รองผู จ ัดการใหญอาว ุโส บริษ ัท 
สยามคูโบตาคอร ปอเรชั ่น จำกัด 
กลาวเสริมวา “แนวทางการจัดการ 
เ พ า ะปล ู ก ใ นภาคกา ร เ กษตร ใน 
ป จจ ุบ ันม ีความจำเป นต องอาศ ัย 
ระบบการเพาะปลูกพืชท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งขั ้นตอนสำคัญหนึ่งคือมีระบบการ
พักดินและบำรุงดินเพื่อปรับสภาพดิน
ใหดีขึ้น รวมทั้งยังชวยตัดวงจรโรค 
พืชและแมลงศัตรูพืช โดยในระบบ 
การปล ูกพ ืชสม ัยใหม น ี ้ม ีหล ักการ 
สำคัญ คือ มีประสิทธิภาพและทัน 
เวลา ดังนั้นเครื่องจักรกลการเกษตร 
จ ึ งม ีบทบาทสำค ัญท ี ่ จะช วยเพ ิ ่ม 
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดตนทุนเพิ่ม 
ผลผลิต นอกจากนี ้ยังชวยทดแทน 
แรงงานคนที ่หายากและขาดแคลน 
อีกดวย สยามคูโบตาจึงเล็งเห็นความ 
สำคัญในการพัฒนาเครื่องจักรกลการ
เกษตรใหเหมาะสม สามารถรองรับ 
การใชงานไดทุกขั้นตอน ในปจจุบัน 
สยามคูโบตา ไดพัฒนารถเกี่ยวนวด 
ถั่วเหลืองมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง”

ค ุณธรรมศ ักด ิ ์ จ ิตต ิมาพร 
กรรมการผ ู  จ ัดการใหญ  บร ิษ ัท 
กรีนสปอต จำกัด ผูผลิตและจัดจำหนาย 
เคร่ืองด่ืมน้ำนมถ่ัวเหลืองตราไวตาม้ิลค 
กลาววา “ความรวมมือระหวางไวตาม้ิลค 
กับพันธมิตรทางธุรกิจเอกชน 3 องคกร 
ประกอบดวยกลุ มม ิตรผล บริษ ัท 
สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จำกัด และ 

สมาคมผู ผล ิตน้ำม ันถ ั ่วเหลืองและ 
รำขาว รวมทั้งภาครัฐ ไดแก กรม 
วิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการ 
เกษตร รวมทั้งสำนักวิชาการ นับเปน 
การตอกย ้ำพ ันธก ิจขององค กรใน 
“การเติมพลังชีวิตและความสุขใหกับ
ทุกคน” โดยโครงการปลูกถั่วเหลือง 
ในไรออยชวยบำรุงดินในครั้งนี้ จะ 
สงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยปลูก 
ถั่วเหลืองในชวงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารในดินอยางครบวงจร และยัง 
เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ ่ง 
นอกจากจะลดตนทุนการนำเขาแลว 
ยังสรางรายไดใหกับเกษตรกรในราคา
ที่เปนธรรม เพื่อสนับสนุนเกษตรกร 
ไทยใหมีความเปนอยู และมีรายไดที่ 
มั่นคงอยางยั่งยืน”

ค ุณว ิ ช ิ ต  ว ิ ท ย ฐ านก รณ  
นายกสมาคมผูผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
และรำขาว กลาววา “ปจจุบันการ 
ปลูกถั่วเหลืองในประเทศมีปริมาณไม
ถึงแสนตัน ในขณะที่ความตองการใช 
ถั่วเหลืองสูงกวา 1.5 ลานตัน ดังนั้น 
การปลูกถั่วเหลืองในไรออยชวงบำรุง
ดินจึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่งที ่จะ
มาทดแทนปริมาณการนำเขา  ผมเชื่อ 
วาโครงการนี ้จะประสบความสำเร็จ 
อยางยิ่ง เพราะจากที่ไดศึกษาทุกภาค 
ส วนจะได ประโยชน จากโครงการ 
อยางมาก ไมวาจะเปนสวนราชการ 
หรือภาคเอกชน รวมถึงชาวไรออย 
ทั้งหมด”

“ทุกฝายรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดมีโอกาส 
นำเสนอโครงการดี ๆ และมีประโยชน 
ตอเกษตรกรและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง 
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทย 
เราขอเชิญชวนเกษตรกรชาวไรออยให 
หันมาศึกษาถึงประโยชนของการปลูก 
ถั ่วเหลืองในชวงบำรุงดินเพื ่อนำไป 
ประยุกตใชในพื ้นที ่ของตนและเพิ ่ม 
ความอุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรดินได
อยางย่ังยืน” คุณกฤษฎา กลาวทิ้งทาย
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ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ

ÃÍ§¤³º´Õ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน



การจัดประมูลทีวีดิจิตอล โดย กสทช. ท่ีผานมาสราง 
ความตื่นตัวใหแกคายสื่อมากมาย เพราะไมเพียงชองทีวี 
ที่สามารถประมูลชองได สื่อสิ่งพิมพหลายคายตางควัก 
กระเปานับพันลาน รวมประมูลกันอยางคับคั่ง และชวง 
ตอไปก็จะเปนเวลาแหงการประมูลวิทยุดิจิตอล แลววงการ 
ซื้อขายสื่อจะเปนอยางไร เมื่อสื่อมีปริมาณมากขึ้นในเชิง 
SUPPLY แลวในเชิงการซื้อขายมีเดีย DEMAND จะลด 
ลงตามกลไกตลาดหรือไม เมื่อสื่อทีวีมีมากชอง ราคา 
มีเดียจะถูกลงจริงหรือไม  ฉบับนี้ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ทานจะมาอัพเดตการตื ่นตัวในตลาดมีเดียในทุกแงมุม 
เพื่อใหนักธุรกิจรูเทาทันยุคดิจิตอล

àÃÔ ่Áμ Œ¹·Õ ่Ê× ่Í·ÕÇÕ ËÅÑ§¡ÒÃ»ÃÐÁÙÅ

จากการจัดประมูลใหใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจำนวน 48 
ชอง โดย กสทช. แบงเปนชองบริการชุมชน 12 ชอง 
ชองบริการธุรกิจ (เชิงพาณิชย) 24 ชอง ซึ่งในสวนชอง 
บริการธุรกิจไดผานการประมูลไปเรียบรอยแลว และใน 
เดือนเมษายนนี้เราจะไดเห็นทีวีไทยเพิ่มขึ้นอีก 24 ชอง สง 
ผลใหมีเม็ดเงินจำนวนมากถูกนำมาใชในการพัฒนาอุปกรณ 
การแพรภาพ การผลิต Content เพื่อตอบสนองการผลิต 
ชองที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับเม็ดเงินในตลาดโฆษณาจะขยับ 
สูงขึ้นแตไมมากเทาที่ควร เนื่องจากผูบริโภคยังประสบปญหา 
ดานวิธีการรับชม ถึงแมวาโดยปกติราคาสื่อทีวีจะขยับทุกป 
ก็ตาม ชองฟรีทีวีอยางชอง 5 และ 9 เม็ดเงินโฆษณานาจะ 
ลดลง ในขณะที่ชอง 3 และ 7 แมจะมีลูกคาโฆษณาเยอะ 
แลวแตก็ตองเรงทำการตลาด เพื่อสรางการรับรูในชองใหม 
ที่ตนเองมีเพิ ่มขึ ้นและชองเดิมที ่มีการปรับหมายเลขชอง 
ใหม รูปแบบการซื้อขายสื่อจะเปนลักษณะการขายแบบ 
Package มากขึ้น เชน สื่อนสพ. กับ สื่อทีวี

Ê× ่Í·ÕÇÕ´ÒÇà·ÕÂÁ¡ÃÐ·ºã¹ÂØ¤´Ô¨ÔμÍÅ

ในดานของสื่อทีวีดาวเทียมที่ปจจุบันมีจำนวนมากอยู
แลว เมื่อสื่อฟรีทีวีลงมาเลนในตลาดนี้และมีจำนวนมากขึ้น 
แนนอนวาส ื ่อทีว ีดาวเทียมจะไดร ับผลกระทบมากขึ ้น 
ตองเรงปรับตัว บางสวนที่เคยทำแบบงายอาจถึงคราวตอง 
จากไป หรืออาจปรับตัวยายไปอยูในชองทีวีดิจิตอลมากขึ้น 

สื่อวิทยุกับกาวสูดิจิตอลเปนลำดับตอไป สื่อวิทยุอาจกระทบ 
บางแตไมมาก ยังสามารถขยับตัวไดบางในบางสวนเนื่องจาก 
สื่อวิทยุยังมีลักษณะเฉพาะตัวในการเปนสื ่อสนับสนุนสื ่อ 
ทีว ี ในยุควิทยุดิจิตอลที่กำลังจะเขาสูการประมูลคลื่นความถี่ 
เปนลำดับถัดไป เมื่อถึงเวลานั้นชองทีวีดิจิตอล ทั้งดานการ 
แพรภาพและรูปแบบเนื้อหารายการก็คงจะลงตัวแลว เรื่อง 
ถัดมาที่ตองคำนึงถึงคือการกระจายตัวของสื่อ โดยเฉพาะ 
สื่อวิทยุที่มีอยูจำนวนมากที่อาจจะเกิดภาวะการลดจำนวน
ลงหลังการประมูล แตคงจะไมมากนัก

¡ÒÃ»ÃÑºμ ÑÇ¢Í§Ê× ่ÍÊÔ ่§¾ÔÁ¾ � ·Õ ่´Ù¹‹Ò¨Ð¡ÃÐ·ºÁÒ¡ã¹ 

ÂØ¤ Ô̈́ ÔμÍÅ áμ‹¼‹Ò¹ä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Çº¤Ù‹Ê×Í่ÍÍ¹äÅ¹�

การที่วงการสื่อปรับตัวสูยุคดิจิตอลสื่อสิ่งพิมพจะเปน 
สื่อที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด แตสื่อสิ่งพิมพรายใหญหลาย 
รายไดปรับตัวสูทีวีดิจิตอล โดยมีการเผยแพรคอนเทนทใน 
รูปแบบของรายการทีวี จากเม็ดเงินที่ทุ มประมูลชองทีวี 
ดิจิตอล จะทำใหสื่อตองปรับราคาโฆษณาเพื่อเอาตัวรอด 
อาจจะเปนลักษณะการขายแบบควบ หรือ Combine rate 
ระหวางสื่อทีวีและสื่อสิ่งพิมพมากขึ้น รวมถึงสื่อออนไลน 
ของคายสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ นอกจากนี้การพัฒนาของสื่อ 
สิ่งพิมพจะพัฒนาไปในเชิง Online มากขึ้น อาทิ เว็บไซต 
โซเชียลมีเดีย ตลาดออนไลนจะบูมตอเนื่อง หลัก ๆ จะอยูที่ 
สื่อ Social Media ไดแก Facebook, Google โดยเฉพาะ 
กลุมสำนักขาวที่ไดรับอานิสงสจากขาวการเมือง เผยแพร 
ขาวดวยสื่อออนไลนมากขึ้น

àÁ ็´à§Ô¹â¦É³Òä»ÍÂÙ‹·Õ ่Ê× ่Íã´ÁÒ¡·Õ ่ÊØ´

อยูในสื่อทีวีดิจิตอล ราคาโฆษณาจะยังคงปรับขึ้น แต 
ไมมาก เนื่องจากการแขงขันที่สูงขึ้น จำนวนคูแขงที่มากขึ้น 
ดังนั ้นการปรับตัวของสื ่อทีวีจะเปนไปในรูปการลดแลก 
แจกแถม ใชโปรโมชั ่นเขามาชวย โดยเอเจนซี ่มีเดียจะ 
มีชองทางการนำเสนอมากขึ ้น โดยเฉพาะสื ่อที ่เจาะกลุ ม 
Niche Market จะไดเปรียบ ปจจุบันเปนตลาดของผูซื้อ 
เนื่องจาก Platform ที่มีมากขึ้น จะเกิดคูแขงใหม ๆ ใน 
วงการสื ่อที ่ลงมาเลนในสื ่อทีวี ดังนั ้นจะเห็นการแขงขัน 
ดุเดือดในสื่อทีวีอยางแนนอน 
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“สมุนไพร” หรือภาษาอังกฤษ 
ใชคำวา “Herb” นั้น ไดเปนคำที่ 
ค ุ นเคยและเร ียกหาก ันมากข ึ ้นมา 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังน้ีพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานปพ.ศ.2542 
ไดระบุความหมายของ “สมุนไพร” ไว 
วาหมายถึง “ผลิตผลจากพืช สัตว 
แรธาตุที่ใชเปนยาหรือผสมกับสารอื่น
ตามตำรับยาเพื ่อบำบัดโรค บำรุง 
รางกาย หรือใชเปนยาพิษ เชน กระเทียม 
น้ำผึ้ง รากดิน (ไสเดือน) เขากวางออน 
กำมะถัน ยางนอง โลติ๊น”

นอกจากนี ้ข อม ูลจากเว ็บไซต  
www.angelfire.com ก็ไดระบุวา 
“สมุนไพร” มีสรรพคุณที่สามารถ 
ชวยรักษาโรคตาง ๆ  อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ 
ชวยในการบำรุงสุขภาพรางกายไดอีก
ดวย สังเกตไดจากสถิติของผูปวยที่ 
เปนโรคตาง ๆ มากมาย ท้ังโรครายแรง 
อยางเชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง หรือแมแตโรคที่ 
ไมไดร ายแรงแตก็สามารถจะพบกัน 
บอยครั้งในการชีวิตประจำวัน สิ่งที่ 
นาสนใจและทำใหผูคนจำนวนไมนอย
เลือกสมุนไพรประเภทตาง ๆ มาเปน 
สวนหนึ ่งของการร ักษาโรคตามวิถ ี 
ของการดำเนินชีวิตก็คือ นอกจาก 
สม ุนไพรจะหาได  ง  ายและม ีราคา 
ยอมเยาแลว ก็ยังสามารถปลูกไดเอง 

ตามธรรมชาติดวย เชน ขิง ขา ตะไคร 
ตำลึง กะเพรา สะระแหน โหระพา 
เป นต น อีกทั ้งสรรพคุณก็ม ีความ 
หลากหลายไปตามแต ละประเภท 
ซึ ่งหากจะยกตัวอยางสรรพคุณของ 
สมุนไพรไทยทั้งหมดที่มีอยูมานั้นก็คง
จะไมสามารถอธิบายไดดวยสองหรือ
สามหนากระดาษ 

ดังนั้นจึงขอยกตัวอยางสมุนไพร
ไทย 22 ชนิดที่ไดมีการเพิ่มเติมในการ 
ข้ึนบัญชียาหลักแหงชาติ ตามท่ีกระทรวง 
สาธารณสุขไดมีนโยบายสงเสริมใหนำ
มาใชในการบำบัดและรักษาโรคควบคู 
กับยาแผนปจจุบัน โดย กัญจนา 
ดีวิเศษ ผูอำนวยการสำนักคุมครอง 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ไดอธิบาย 
ถึงสรรพคุณของยาสมุนไพรที่บรรจุใน
บัญชีหลักแหงชาติทั้ง 22 รายการ ไว 
ดังนี ้(อางถึงใน www.gotoknow.org)

1. à¨ÅÇ‹Ò¹ËÒ§¨ÃÐà¢Œ สวนที่ 
นำมาใชประโยชนคือวุ นจากตนวาน 
หางจระเข มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม 
น้ำรอนลวก โดยทาบริเวณที่ถูกไฟไหม 
น้ำรอนลวกไดวันละ 2-3 ครั้ง

2. ÁÐ¢ÒÁá¢¡ เปนยาระบาย 
ที่ดี ชวยบรรเทาอาการทองผูก โดย 
รับประทานเมื่อมีอาการทองผูกแตไม
ควรทานต ิดต อก ัน เป น เวลานาน 
เพราะจะทำใหขาดสารโพแทสเซียม

3. ËÞŒÒË¹Ç´áÁÇ มีสรรพคุณ 
ในการขับปสสาวะเนื ่องจากมีเกลือ 
โพแทสเซียมมากและชวยรักษานิ่วใน 
กระเพาะปสสาวะ ชนิดเปนกรดยูริก 
ได ผูเปนโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย 
กอนใชสมุนไพรตัวนี้

4. à¾ªÃÊÑ§¦Òμ มีสรรพคุณ ขับ 
ลมในลำไสชวยบรรเทาอาการริดสีดวง 
ทวารหนัก  เปนสมุนไพรที ่ตองทาน 
ติดตอกันอยางนอย 1 เดือนถึงจะ 
เห็นผล

5. ¡ÃÐà·ÕÂÁá¤º«ÙÅ มีสรรพคุณ 
ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
และละลายลิ่มเลือดได คนที่เปนแผล 
ในกระเพาะอาหารควรระมัดระวังใน
การใชเพราะอาจเกิดการระคายเคือง
ได 

6. ยาตำรับชื่อวา "¸Ã³ÕÊÑ³±Ð 
¦Òμ" ซึ ่งประกอบตัวยาหลายชนิด 
ดวยกัน ใชในอัตราสวนที ่กำหนดไว 
ไดแก พริกไทยรอน ยาดำ เนื้อลูกสมอ 
ไทย มหาหิงค การบูร เนื้อลูกมะขาม 
ปอม กานพลู หัวบุก ขิง ชะเอมเทศ 
ลูกกระวาน เมื่อนำตัวยามาผสมกัน 
แลวจะชวยในการแกทองผูก ปวดทอง 
เถาดาน ใชเปนยากษัยเสนได ขอควร 
ระวัง คือไมควรทานสมุนไพรชนิดนี้ 
เมื่อมีไข สตรีมีครรภ ก็หามทาน

7. ¢ÕéàËÅç¡ สรรพคุณทางยา คือ 
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¤Ø³¤‹ÒμÓÃÑºÂÒä·Â
สมุนไพรไทย 22 ชนิด

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

ÍÒ¨ÒÃÂ �»ÃÐ¨Ó¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส





ชวยแกอาการทองผูก เพราะมีสารสำคัญ 
พวก แอนทราควิโนน หลายชนิด ที่ 
ออกฤทธิ์เปนยาระบาย อีกทั้งยังชวย 
เจริญอาหาร เพราะมีรสขม ชวยให 
อยากทานอาหารยังชวยใหนอนหลับ 
เพราะมีสารจำพวกอัลคาลอยดและ 
ชวยบรรเทาอาการเปนไขได

8. ºÍÃÐà¾ç´ มีสรรพคุณ ชวย 
ลดน้ำตาลในเลือด แกไขได รวมทั้ง 
รสขม จะชวยในการเจริญอาหาร แต 
ไมควรทานติดตอกันเปนเวลานาน

9. ÁÐÃÐ¢Õé¹¡ มีสรรพคุณชวย 
ลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มภูมิคุมกันใน 
รางกาย รสขม ชวยเจริญอาหาร

10. ÊËÑÊ¸ÒÃÒ ซึ่งมีตัวยามาก 
กวา 20 ชนิด ผสมอยู อาทิ โกฐเขมา 
โกฐมะพราว โกฐพุงปลา เทียนดำ 
เทียนขาว ลูกจันทร ดอกจันทร การบูร 
หัสคุณ เน้ือลูกสมอไทย มหาหิงค ฯลฯ 
ซึ ่งเป นสูตรที ่ใช ในการถายทอดมา 
จากโรงเรียนอายุรเวชซึ ่งเปนแพทย 
แผนไทยประยุกต ที่ ศ.นพ. อวย 
เกตสิงห ไดบุกเบิกไวซึ่งจะชวย ใน 
การรักษาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
ปวดขอ รวมทั้งอาการชาที่แขนและ 
ขา

11. àË§×Í¡»ÅÒËÁÍ มีสรรพคุณ 
ชวยรักษาผูที่มีอาการภูมิแพ ผื่นคัน 
(ขอควรระวัง คือหามใชในผูที่แพ 
เหงือกปลาหมอ)

12. ÅÙ¡ÂÍ มีฤทธิ์ทางยาชวยแก 
อาการว ิ ง เว ียนศ ี รษะหร ืออาการ 
อาเจียนแตหามใชในคนที่แพลูกยอ

13. ¡ÃÐªÒÂ´Ó มีสรรพคุณ ชวย 
ในการขับลม แกทองอืด และบำรุง 
รางกาย

14. ÊŒÁá¢¡ มีสรรพคุณ ชวยลด 
คอเลสเตอรอลและลดการสรางไขมัน 
แตหามใชในคนที่ทองเสียงาย

15. ตำหรับยา "à·¾¸ÒÃÒ" ซึ่งมี 
ตัวยาหลายชนิด อาทิ เถาวัลยเปรียง 
กำลังวัวเถลิง กำลังเสือโครง กระชาย 
ดำ ซึ่งจะชวยรักษาอาการปวดเมื่อย 
กลามเนื้อ ปวดขอ และบำรุงกำลัง 

16. ÂÒËŒÒÃÒ¡ หรือเรียกวา เบญจ 

โลกวิเชียร หรือยาแกวหาดวง หรือ 
ยาเพชรสวาง ก็เปนยาตัวเดียวกัน 
ประกอบไปดวยตัวยา 5 ชนิด คือ 
รากเทายายมอม รากคนทา รากยา 
นาง รากชิงซี และรากมะเดื่อชุมพร มี 
สรรพคุณลดไข และแกปวด

17. ¹éÓÁÑ¹ä¾Å มีสรรพคุณชวย 
ลดอาการอักเสบ แกฟกช้ำ บวม เคล็ด 
ขัดยอก และปวดเมื่อย โดยใชยาทา 
บริเวณที่เกิดอาการดังกลาว 

18. ÂÒá¡ŒäÍÁÐ¢ÒÁ»‡ÍÁ ชวย 
บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ จิบเมื่อมี 
อาการไอหรือเจ็บคอ

19. ÂÒ¼§ ́ Í¡¤Ó½ÍÂ มีสรรพคุณ 
ลดไขมันในเลือด และลดความดัน 
โลหิต ชวยขับเหงื่อ

20. ÂÒ¼§ËÞŒÒ́ Í¡¢ÒÇ มีสรรพคุณ 
ชวยลดการสูบบุหรี ่ เนื ่องจากมีสาร 
ไนเตรตมีฤทธิ ์ทำใหประสาทรับรส 
บริเวณลิ้นรูสึกชา รวมทั้งแกไขไดดวย

21. ÂÒ¼§ªÐ¾Å ู มีสรรพคุณ 
ชวยลดน้ำตาลในเลือด แกไอ ละลาย 
เสมหะ

22. à¶ÒÇÑÅÂ �à»ÃÕÂ§ มีสรรพคุณ 
ชวยบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ

สมุนไพรทั้ง 22 ชนิดที่นำมา 
เปนตัวอยางขางตนนั้น เปนเพียงสวน 
หนึ่งของรายชื ่อสมุนไพรที่ทำใหเห็น 
ถึงสรรพคุณในการนำมาชวยบำบัด 

และรักษาโรคตาง ๆ ไดเทานั้น ยังมี 
สมุนไพรอ ีกหลายชนิดท ี ่ม ีอย ู และ 
สามารถนำมาใชเปนยารักษาโรคได 
อยางดี และนอกจากจะนำสมุนไพร 
ตาง ๆ มาสกัดทำเปนตัวยาแลว ก็ยัง 
สามารถนำสมุนไพรสด ๆ มาทำเปน 
เครื ่องดื ่มเพื ่อเปนการปรับสมดุลให 
แกรางกายไดอีก 

คุณคาของสมุนไพรไทยที ่ถือได 
วาเปนยาแผนไทยอยางดีจะไดอยู คู  
คนไทยและสังคมไทยไปอีกชานาน ดัง 
พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่กลาว 
ถึงสมุนไพรไทยไวดังนี้

สมุนไพรไทยนี้มีคามาก 
พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา
แตปูยาตายายใชกันมา 
ควรลูกหลานรูรักษาใชสืบไป
เปนเอกลักษณของชาติควรศึกษา 
วิจัยยาประยุกตใชใหเหมาะสมัย
รูประโยชนรูคุณโทษสมุนไพร 
เพื่อคนไทยอยูรอดตลอดกาล

ÃÒÂ¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
www.angelfire.com
www.chiangdaoherb.com 
www.gotoknow.org
www.morkeaw.net
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
อยูที่ 99.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตยังคงอยูต่ำกวาเสน 
มาตรฐานอยางตอเนื่อง ยังไมมีสัญญาณการฟนตัวของ 
การสงออกที่ชัดเจน เนื่องจากปจจัยในประเทศยังกดดัน 
ตอการสงออกไทย โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตรา 
การใชกำลังการผลิต และดัชนีตลาดหลักทรัพย สงสัญญาณ 
หดตัวตอเนื่อง อยางไรก็ตาม Export CLI ไดรับปจจัย 
สนับสนุนจาก Global PMI ที่สงสัญญาณขยายตัว

Export Warning System (EXWA) 
การสงออกไทยเดือนมีนาคม 2557 เมื่อพิจารณาจาก 
EXWA พบวาระบบสงสัญญาณซบเซา คาดวาสถานการณ 
การสงออกโดยรวมจะยังคงชะลอตัว แตอาจเริ่มมีการ 
ฟนตัวในระยะตนไดหากปจจัยในประเทศปรับตัวดีขึ ้น 
ทั้งนี้พบวาตัวแปรชี้นำการสงออกในเดือนธันวาคม 2556 
สวนใหญสงสัญญาณดานลบ โดยเฉพาะตัวแปรภายใน 
ประเทศ ท้ังน้ีพบวาอัตราการใชกำลังการผลิตลดลงรอยละ 
7.7 ดานการนำเขาลดลงตอเนื่อง โดยมูลคาการนำเขา 
วัตถุดิบ รวมถึงมูลคาการนำเขาสินคาทุนหดตัวรอยละ 5.2 
และ 14.5 ตามลำดับ อยางไรก็ตามพบวาดัชนีชี้นำวัฏจักร 
ธุรกิจระยะสั้นของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนหนา
อยูที่ระดับ 134.3 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยตางประเทศ 
โดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง โดยพบวาดัชนีผูจัดการ 
ฝายจัดซื้อ (Global Manufacturing PMI) ปรับตัว 
เพิ่มข้ึนตอเนื่องอยูที่ระดับ 53.3

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนมีนาคม 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนมีนาคม 2557 คาดวายังอยูในภาวะซบเซา แตมีความเปนไปไดที่จะปรับตัวดีขึ้นหากปจจัยในประเทศฟนตัว ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 
ตัวแปรชี้นำการสงออกในเดือนธันวาคม 2556 พบวา ตัวแปรภายในประเทศในภาพรวมยังคงสงสัญญาณดานลบ โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีตลาดหลักทรัพย มูลคาการนำเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง รวมถึงมูลคาการนำเขาสินคาทุน ยังหดตัวตอเนื่อง โดยมูลคาการ 
นำเขาลดลงในกลุมสินแร ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา พลาสติก วัสดุที่ทำดวยยางและยางเทียม รวมถึงการลดการนำเขาสินคาในกลุมชิ้นสวนอากาศยาน เรือ รถไฟ 
และเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามพบวาดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของไทยเริ่มสงสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 
ดานตัวแปรตางประเทศพบวาดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global Manufacturing PMI) ซึ่งสะทอนภาพการผลิตโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 12 
ติดตอกัน จากการผลติของโลกที่ขยายตัวตอเนื่อง ทั้งนี้ Global PMI ปรับตัวสูงสุดนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 สงผลใหคำสั่งซื้อใหม และการจางงาน 
ขยายตัวในอัตราเรงขึ้นในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และอิตาลี อีกทั้งพบวาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหภาพยุโรป ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 8 ซึ่งเปนสัญญาณแสดงถึงการฟนตัวอยางตอเนื่องทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมยูโร ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นของสเปน อิตาลี 
และเนเธอรแลนดที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน

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

â´Â: ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

www.citsonline.utcc.ac.th
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