










หากยอนไปในอดีตป ค.ศ. 1940 คาปลีกไทยถูกเริ่มตนในรูปแบบธุรกิจครอบครัว และตอมาป ค.ศ. 1990 
คาปลีกไทยกาวสูการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มตนจากการเปดสาขาแรกของราน 7 eleven บนถนนพัฒนพงษ และการ 
เปด makro สาขาบางกะป และนับจากนั้นคาปลีกไทยไดเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบที่เรียกวา traditional trade 
สูการคาแบบ modern trade หากจำกันไดขณะนั้นธุรกิจคาปลีกขามชาติหลายคายไดเขามาเปดตัวใน 
ประเทศไทยและขยายตัวอยางที่เรียกวา ‘ฉุดไมอยู’ เลยทีเดียว สงผลกระทบตอคาปลีกดั้งเดิมของไทยที่หลายราน 
ไมอาจทนตอการแขงขันจนตองปดตัวลง ฉบับนี้จึงนำวิวัฒนาการคาปลีกไทยตั้งแตอดีต ปจจุบัน และพยากรณ 
อนาคตคาปลีกไทย ในมุมของรูปแบบในการแขงขันทางการตลาด มานำเสนอเปน special report

นอกจากนี้ Section Strategy ยังนำกรณีศึกษา SMEs ของรานอาหารชื่อดังของประเทศไทย “MK สุกี้” 
กับการเปดตำราสอนวิธีทำเงิน และอีกกรณีศึกษา ‘ธุรกิจของกลุม SF’ จากจังหวัดขอนแกนจากฟารมไกไปสู 
การเปดรานอาหารไกยางเขาสวนกวาง SF และยังมีกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวเครื่องเสียงเชอรแมน กับทายาท 2 
ฝาแฝดหนุมหลอวัย 29 ปกับการสานตอธุรกิจสูหลักพันลาน อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาการพัฒนาความยั่งยืนแกชุมชน 
กับบริษัท โรงสี และที่นา มีฟารมสุข (ไม) จำกัด และเรายังมีเนื้อหาที่อัดแนนจากศูนยวิจัยตาง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และคณาจารยผูเชี่ยวชาญ อาทิ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย กับการพยากรณ 
เศรษฐกิจและผลกระทบอันจะเกิดกับคาปลีกไทย ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช กับการเลาถึงเสนทาง R3A และธุรกิจ 
ที่ควรทำ ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล กับศาสตรธุรกิจครอบครัว ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน กับการเปลี่ยนแปลง 
ของสื่อในยุคดิจิตัล ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร กับเรื่อง ISO 26000 และดร.สิริพันธ วงศอินทวัง กับเรื่องเสนทางคา 
ปลีกจากอดีตสูอนาคต

และฉบับนี้คอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณถึงมุมมองการบริหารงานจากซีอีโอ S&P คุณประเวศวุฒิ 
ไรวา กับธุรกิจอาหารที่อยูคูกับครอบครัวไทยมาครบ4 ทศวรรษ ที่เรียกวา Simply Delicious, Simply Excellent 
และเรายังไดรับเกียรติจากทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกกิ่ง ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร รวมเสนอบท 
วิเคราะหคาปลีกและรานอาหารในประเทศจีนแบบอินไซต และอีกหนึ่งพันธมิตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทยไดรวมนำเสนอองคความรูเรื่อง ‘5 Mega Trends ในทศวรรษหนา’ ทีมบรรณาธิการเราตองขอ 
ขอบคุณเปนอยางยิ่ง 
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S&P เราไมตั้งผลกำไรเปนตัวผลักดันบริษัทฯ แตมองลูกคา 
ระยะยาว ไมใชผลกำไรระยะสั้น แตเรามอบสิ่งที่มีคุณคา 
กับลูกคา 

ประเวศวุฒิ  ไรวาประเวศวุฒิ  ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)
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ทามการเติบโตของการจับจายใชสอยของชาวจีนที่ชะลอตัวลง 
ก็มีบางธุรกิจที่ยังพอมีแสงสวางแหงความหวังซอนอยู ไดแก 
ธุรกิจการคาออนไลน บริการอาหารนอกสถานที่ การทองเที่ยว 
และบันเทิง  

ตลาดขายปลีกตลาดขายปลีก
และรานอาหารของจีนชวงตรุษจีนป 2557และรานอาหารของจีนชวงตรุษจีนป 2557
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อยาเบื่อกับการทดลอง มองหาคนที่สนับสนุน ไมวาจะเปน 
การเงินหรือกำลังใจ ในขณะที่ผมเปดสาขา 2 แมของผมก็บอก 
วาอยาเปดเลยมันเหนื่อย เห็นกลับบานดึกทุกวัน ผมก็บอก 
แมวาไมเปนไรแค 2 สาขาเทานั้นเอง ยังพอไหว พอเปดไปถึง 
สาขาที่ 70 แมก็บอกวาอยาเปดเลย เปดมาเยอะแลว ผมก็บอก 
แมวาเปดมาตั้ง 70 สาขาแลว “เปดเพิ่มอีก 1 สาขาไมเปนไร 
หรอก เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิด”
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ซีอีโอ MK สุกี้ กับการสอน SMEs วิธีทำเงินซีอีโอ MK สุกี้ กับการสอน SMEs วิธีทำเงิน
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“ชวงการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอล ไมหวงเรื่องเทคโนโลยี 
แตหวงเรื่องคอนเทนท ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ตองมีการพัฒนา ซึ่งทาทายกับผูผลิตรายใหม ๆ คอนขางมาก  

“เมษา” ทีวีดิจิตอลไทยรอนแรง“เมษา” ทีวีดิจิตอลไทยรอนแรง
จับตามองคอนเทนตหามกระพริบ...ชองไหนดี ชองนั้นอยูจับตามองคอนเทนตหามกระพริบ...ชองไหนดี ชองนั้นอยู
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เมืองเชียงรุงในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย 
และจะเปนหัวใจและศูนยกลางเศรษฐกิจและการขนสง 
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จากขอมูลของสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ
ณ กรุงพนมเปญ พบวานับตั้งแตกัมพูชาเปดรับการลงทุนจาก 
ตางประเทศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian 
Investment Board: CIB) ไดอนุมัติโครงการสงเสริมการ 
ลงทุนในกัมพูชา จำนวน 2,681 โครงการมูลคาเงินลงทุน 
9,658.4 ลานดอลลารสหรัฐ
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มูลคาการคาชายแดน ดานศุลกากร แมสอด - เมียวดี 
(เมียนมาร) ในป 2556 ที่ผานมามีมูลคาการคาเกือบ 50,000 
ลานบาท เปนมูลคาสูงสุดนับแตมีการเปดการคาชายแดน 
ดานนี้ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณ 20% 
จากเดิมมีมูลคาการคาเฉลี่ยเดือนละ 3,000 - 3,500 ลานบาท 
เปนเดือนละกวา 4,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงเดือนละกวา 
1,000 ลานบาท และมีแนวโนมวาในป 2557 นี้จะมีมูลคา 
เพิ่มขึ้นอีก

เมียวดี ประตูการคาชายแดนสูเมียนมาร เมียวดี ประตูการคาชายแดนสูเมียนมาร 
โอกาส...ประตูสูการลงทุน ใน AEC
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ในสวนของปจจัยภายนอกยังคง
ใหน้ำหนักไปในเรื ่องของการฟ นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกในปน ี ้ท ี ่แม จะม ี 
สัญญาณการปรับตัวดีขึ้น แตก็ยังคงมี 
ความเสี่ยงอยูมาก ทั้งในดานของความ 
ขัดแยงทางการเมืองในภูมิภาคตาง ๆ 
ทั่วโลก รวมถึงการที่ในป 2557 จะมี 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั่วโลก
จากการเขาสู ฤดูเล ือกตั ้งของหลาย 
ประเทศท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลง 
ทางเศรษฐกิจโลกในระยะตอไป ซึ่ง 
จากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่เขามากระทบ 
ตอเศรษฐกิจไทยสงผลใหศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจตองมีการปรับ 
ประมาณการณทางเศรษฐก ิจในป  
2557 ลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

´ŒÒ¹ÍØ»Ê§¤ �àÈÃÉ°¡Ô¨

การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภายในประเทศในชวง 

ไตรมาสแรกของป 2557 คาดวาจะ 
ปรับตัวลดลงรอยละ 1.0 ปรับตัว 

ลดลงตอเนื่องจากการบริโภคในชวง
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของป 
ท่ีผานมา เปนผลจากมาตรการกระตุน 
การบริโภคของรัฐบาลที่ไดดำเนินการ 
มาในชวงกอนหนาออนแรงลง รวม 
ทั้งไมมีมาตรการกระตุนการบริโภค 
ใหม ๆ ที่เห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน 
สถานการณหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับ 
สูง รัฐบาลยังไมสามารถจายเงินคา 
จำนำขาวแกเกษตรกร รวมถึงสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมือง โดยคาดวา 
อัตราการขยายต ัวของการบร ิโภค 
ตลอดท้ังป 2557 จะขยายตัวท่ีประมาณ 
รอยละ 1.5 ขยายตัวในอัตราที่เรงตัว 
ขึ้นจากป 2556 ที่การบริโภคขยายตัว 
เพียงรอยละ 0.2 ซึ่งการขยายตัวของ 
การบริโภคในระดับดังกลาวถือเปน 
การขยายตัวของการบริโภคในระดับ
ต่ำ

การลงทุน
ลงทุนภายในประเทศ ในชวง 

ไตรมาสแรกของป 2557 คาดวานา 
จะปรับตัวลดลงรอยละ 2.9 ปรับตัว 
ลดลงตอเนื ่องจากการลงทุนในชวง 
ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของ 
ปที่ผานมา การปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงของการลงทุนในระดับดังกลาว 
เปนผลมาจากการที ่ผู ประกอบการ 
ยังคงมีความกังวลตอสถานการณการ 
ชุมนุมทางการเมืองในประเทศ รวมถึง 
การที ่ศาลร ัฐธรรมนูญมีมต ิให การ 
เลือกต้ังในวันท่ี 2 กุมภาพันธท่ีผานมา 
เปนโมฆะ สงผลใหจะตองมีการจัด 
การเลือกตั้งใหมและทำใหการมีรัฐบาล 
ตัวจริงลาชาออกไปอีก สงผลกระทบ 
อยางมากตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
อีกทั้งยังสงผลกระทบตอการเบิกจาย
งบประมาณของภาครัฐที่อาจลาชาออก 
ไปกวาที่ควรจะเปน โดยคาดวาอัตรา 
การขยายตัวของการลงทุนป 2557 
นาจะขยายตัวที่ประมาณรอยละ 2.5 
ขยายตัวในอัตราที ่ เร งต ัวข ึ ้นจากป 
2556 ท่ีการลงทุนปรับตัวลดลงรอยละ 
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สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจัยภายในประเทศเอง 
และปัจจัยภายนอกประเทศ โดยในส่วนของปัจจัยภายในประเทศคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ความขัดแย้งทาง 
การเมืองในประเทศจากการที่กลุ่ม กปปส. นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมาอย่าง 
ต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา และการท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้การเลือกต้ังในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ สถานการณ์ทางการเมืองยังอยู่ในภาวะที่ไมม่ีรัฐบาลตัวจริงบริหารประเทศยาวนานกว่า 3 
เดือน ส่งผลต่อเม็ดเงินงบลงทุนภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบลดลง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ 
ทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้บริโภค ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
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สุวิสุทธิ ศิริวัฒนกุล

ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2557 
การเมืองฉุดเศรษฐกิจ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจฯ
ปรับลด GDP ปี 57 โต 2.5%

ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2557 
การเมืองฉุดเศรษฐกิจ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจฯ
ปรับลด GDP ปี 57 โต 2.5%



1.9 แตอยางไรก็ตามการขยายตัวของ 
การลงทุนในระดับดังกลาวถือเปน 
การขยายตัวของการลงทุนในระดับ 
ต่ำเมื่อเทียบกับในชวงที่ผานมา

การคาระหวางประเทศ
การสงออกโดยรวมในชวงไตรมาส 

แรกของป 2557 คาดวาจะอยูในระดับ 
ท่ีคอนขางทรงตัว ในขณะท่ีการนำเขา 
คาดวาจะปรับตัวลดลงรอยละ 7.9 
เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที ่ 
ผานมา สงผลใหในไตรมาสที่ 1 
คาดวาจะขาดดุลการคาท่ีระดับ 3,620.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และตลอดทั้งป 
2557 คาดวาการสงออกจะสามารถ 
ขยายตัวไดที่รอยละ 4.8 ในสวนของ 
การนำเขาคาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 
5.0 เมื่อเทียบกับป 2556 สงผลให 
ในป 2557 ไทยจะขาดดุลการคาประมาณ 
24,450.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 0.3 
โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการสงออก 
เปนผลมาจากสถานการณเศรษฐกิจ 
โลกภาพรวมที่มีสัญญาณการปรับตัว 
ในทิศทางที่ดีขึ้นแมจะมีความเสี่ยงอยู
บาง รวมถึงสถานการณคาเงินบาท 
ที ่อ อนคาและมีเสถียรภาพมากขึ ้น 
จากในชวงปที่ผานมา จะเปนปจจัย 
สนับสนุนใหการสงออกในป 2557 
ขยายตัวไดในระดับที่คอนขางดี
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ภาคเกษตรกรรม
ภาคเกษตรกรรมไตรมาสแรกของ 

ป 2557 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 
2.1 สวนท้ังป 2557 คาดวาจะขยายตัว 
ไดรอยละ 2.7 ขยายตัวในอัตราที่เรง 
ตัวขึ้นจากป 2556 ที่ภาคการเกษตร 
ขยายตัวเพียงรอยละ 1.4 อันเปนผล 
จากการฟนตัวของกลุมประเทศคูคา

ที่สำคัญ แตปจจัยเสี่ยงที่ตองระมัด 
ระว ั งสำหร ับภาคการเกษตรในป  
2557 ไดแก ภัยธรรมชาติ ภัยแลง 
และโรคระบาด ที่อาจสงผลตอการ 
ขยายตัวในภาคเกษตร ซึ่งควรมีการ 
เตรียมความพรอมเพื ่อรับมือใหทัน 
กับสถานการณที่เกิดขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมไตรมาสแรกป 

2557 คาดวาจะปรับตัวลดลงรอยละ 
1.3 สวนทั้งป 2557 คาดวาจะ 
ขยายตัวไดรอยละ 2.8 เรงตัวขึ้นจาก 
ในป 2556 ท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 
เพียงรอยละ 0.1 โดยภาคอุตสาหกรรม 
ของไทยนาจะสามารถขยายตัวไดใน 
ระดับที ่ด ีข ึ ้นในชวงคร ึ ่งหลังของป 
เปนตนไป เนื่องจากสถานการณทาง 
ดานการเมืองในประเทศ และสถานการณ 
เศรษฐกิจโลกนาจะคลี่คลายไปในทาง
ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการบริโภคภายใน 
ประเทศและการสงออกปรับตัวดีขึ ้น 
ได ซึ่งจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรม 
ในที่สุด

ภาคการทองเที่ยว
จำนวนนักท องเท ี ่ยวในช วง 

ไตรมาสแรกของป 2557 คาดวา 
จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ลานคน 
ลดลงรอยละ 7.9 และรายไดจาก 
การทองเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 2.88 
แสนลานบาท ลดลงรอยละ 8.3 จาก 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้เปน 
ผลจากในชวงไตรมาสแรกรัฐบาลมี 
การประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน สงผล 
กระทบตอความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียว 
ท ี ่ จะเด ินทางเข  ามาท องเท ี ่ ยวใน 
ประเทศไทย และหลายประเทศมีการ 
เตือนนักทองเที่ยวของตนในการเดิน

ทางเขามาทองเที ่ยวในประเทศไทย 
โดยคาดวานักทองเที ่ยวตลอดทั ้งป 
2557 คาดวาจำนวนนักทองเที่ยวจะ 
มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 27.75 ลาน 
คน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 และรายได 
จากการทองเที่ยวประมาณ 1.24 ลาน 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 จากป 
2556 
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายในชวง 

ไตรมาสที่ 1 ของป 2557 ในชวง 
ตนไตรมาสอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูที่
ระดับรอยละ 2.25  ตอเนื่องจากใน 
ชวงปลายปที่ผานมา และในชวงปลาย 
ไตรมาสที่ 1 คณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) มีมติ  4 ตอ 3 เสียง 
ในการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 12 
มีนาคมท่ีผานมา ใหปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 
นโยบายลงรอยละ 0.25 จากระดับ 
รอยละ 2.25 มาอยูที่ระดับรอยละ 
2.00 

ปร ิมาณเง ินฝากและการให  
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย

ปริมาณเงินฝากและการใหสินเชื่อ 
ในชวงไตรมาสแรกของป 2557 คาด 
วายังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องทั้ง 2 
ดาน แมจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอ 
ลงบางเมื ่อเทียบกับในชวงปลายปที ่ 
ผานมา โดยเงินฝากที่ขยายตัวใน 
อัตราที ่ชะลอลงเปนผลมาจากการ 
ชะลอตัวของการแขงขันระดมเงินฝาก
ที่ลดความรอนแรงลง ในสวนของการ 
ขอสินเชื่อที่ชะลอตัวลงเปนผลมาจาก
การชะลอลงของส ิน เช ื ่ อธนาคาร 
พาณิชยที ่ปลอยใหแกภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจที ่ 
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ชะลอตัวลง และคาดวาปริมาณเงินฝาก 
และการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
ไทยในป 2557 นาจะยังสามารถ 
ขยายตัวไดตอเนื่องในทั้ง 2 ดาน แต 
คาดวาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

อัตราแลกเปลี่ยน
ในชวงไตรมาสแรกของป 2557 

คาดคาเงินบาทจะอยูที่ระดับ 32.7 
บาท/ดอลลารสหรัฐฯ และตลอดป 
2557  คาดวาคาเงินบาทจะออนคา 
ลงมาอยูที่ระหวาง 32.5-33.0 บาท/ 
ดอลลารสหรัฐฯ เนื่องจากในป 2557 
คาดวาจะมีการเคลื่อนยายเงินลงทุน
ออกเปนจำนวนมาก จากแนวโนม 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น 
ผนวกกับสถานการณทางการเมือง 
ภายในประเทศที่ยังไมสามารถคาดเดา 
ไดวาจะจบลงอยางไร สงผลใหนัก 
ลงทุนปองกันความเสี่ยงโดยการไมถือ
เงินบาทไว สงผลใหคาเงินบาทมีแนวโนม 
ออนคาลงในป 2557

โดยในการปรับประมาณการณ 

ภาวะเศรษฐกิจในคร้ังน้ี ศูนยพยากรณ 
ไดคาดการณการอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของไทยไวใน 3 กรณี 
โดยประเด็นหลักที ่จะสงผลตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป 
2557 ในปน้ียังคงมองไปท่ีสถานการณ 
ทางการเมืองในประเทศเปนสำคัญ 
โดยคาดวาหากสถานการณทางการ 

เมืองคลี ่คลายไปในทางที ่ด ีข ึ ้นและ 
สามารถจัดตั ้งร ัฐบาลไดเร ็วคาดวา 
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได 
ในระดับที ่ด ีจากการที ่ความเชื ่อมั ่น 
ของนักลงทุน ผูบริโภค รวมถึงนักทองเท่ียว 
จะปรับตัวดีขึ้น ในทางกลับกับหาก 
สถานการณทางการเมืองมีความรุนแรง 
และไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลมาบริหาร 
ประเทศไดภายในปนี ้เศรษฐกิจไทย 
อาจโตต่ำกวาที่คาดการณไวก็เปนได

โดยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ไทยท่ีระดับรอยละ 2.5 มาจากสถานการณ 
ทางการเมืองในประเทศคลี่คลาย และ 
สามารถมีร ัฐบาลใหมในชวงกลางป 
สงผลใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตาม
นโยบายตาง ๆ  ของรัฐบาลเร่ิมจะกลับมา 

ซ ึ ่ งจะส  งผลให ความเช ื ่ อม ั ่ นของ 
ประชาชน นักธุรกิจ และนักลงทุนตาง 
ชาติจะเริ่มกลับเขามาในชวงครึ่งปหลัง 
โดยระดับความนาจะเปนของสมมติฐาน 
นี้มีความเปนไปไดมากที่สุด โดยปจจัย 
บวกตอเศรษฐกิจไทยในปนี้ ไดแก 
การฟนตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกที่เปน 
แบบคอยเปนคอยไป เศรษฐกิจใน 
เอเชียยังขยายตัวในระดับสูง รัฐบาล 
ใชนโยบายการเงินโดยใหอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายทรงตัวอยูในระดับต่ำใกลเคียง 
2.0% และธุรกิจ 3G และ Digital TV 
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน 
ไทย ขณะที่ปจจัยลบตอเศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้ คือ เสถียรภาพทางการ 
เมืองไทยยังมีความไมแนนอน ความ 
ไมแนนอนในการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
โลกยังมีสูง ความลาชาของการจาย 
เงินในโครงการรับจำนำขาว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวในระดับ 
ต่ำ ปญหาภัยแลง ภาวะหนี้ครัวเรือน 
ที่อยูในระดับสูง และตนทุนการผลิต 
-คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น เปนตน

14

UTCC Business Poll



people

กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เอส แอนด พี ซนดิเคท จำกัด(มหาชน)

Simply Delicious, Simply Excellent
S&P

ประเวศวุฒิ ไรวา



4 ทศวรรษที่เริ่มจากความรักและสนุก 
กับการทำอาหารและเบเกอรี่ของสมาชิก 
ในครอบครัวสู่การสร้างธุรกิจอาหารในชื่อ
S&P ที่เสน่ห์ไม่เพียงความอร่อย แต่มี 
ความคลาสสิกที่ไม่เหมือนใคร ครองใจ 
ลูกค้าชาวไทยมาตลอดหลายสิบปี วันนี้
S&P ที่ใคร ๆ บอกว่าชื่อนี้มีแต่ของ
อร่อย ยังขยายความอร่อยของอาหาร 
ไทยสู่ตลาดต่างประเทศอีก 7 แห่ง ทั้ง 
อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 
ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย และ 
ความคลาสสิกแบบ simply delicious 
ยังไปสู่แบรนด์อาหารอื่น ๆ อาทิ 
BlueCup Coffee, Patio, Vanilla 
Group ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจ 
อาหารพร้อมอุ่นแบบควิกมีล
ในประเทศไทย วันนี้คุณประเวศวุฒิ 
ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
(มหาชน) ได้ให้เกียรตินิตยสาร 
Thailand Economic & Business 
Review เปิดวิสัยทัศน์การบริหารงาน 
แบบ S&P ที่เรียกว่า
Simply Excellent

¨Ø´àÃÔ ่Áμ Œ¹¢Í§ S&P

“ธุรกิจนี ้เร ิ ่มตนจากความสนุก 
และความชอบและรักในการทำอาหาร 
ของนองสาวที่ไดนำอุปกรณจากธุรกิจ 
โรงแรมของครอบครัวตระกูลไรวามา 
ตอยอดทำอาหาร  โดยคอนเซ็ปตแรก 
ของ S&P เปนรานไอศกรีมที่เรียกวา 
S&P Corner จากนั้นไมนาน คุณ 
ภัทรา ศิลาออน พี่สาวผมเปนคนชอบ 
ทำอาหาร เลยนำเมนูอาหารเขามาใน 
รานและตอมาพี่สะใภไดไปเรียนการ 
ทำเบเกอรี่จึงนำเบเกอรี่ตามเขามา”

และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
ราน S&P รานแรกเปดตัวขึ้นที่ซอย 
ประสานมิตร (สุขุมวิท 23)  ซึ่งตอนนี้ 
ครบ 40 ปพอดี เริ่มจากการขาย 
ไอศกรีม ตามดวยอาหารในแบบโฮมเมด 
อาทิ ขาวไกอบ ขาวผัดอเมริกัน และ 
เบเกอรี่อยางเคกและคุกกี้ ดวยความ 
พิถ ีพ ิถ ันในการค ัดเล ือกใช  เฉพาะ 
วัตถุดิบสดใหม คุณภาพสูง ทำใหทุก 
เมนูมีรสชาติอรอย สงผลให S&P ได 
รับความนิยมอยางรวดเร็ว และไดฤกษ 
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S&P เราไม่ตั ้งผลกำไรเป็นตัวผลักดันบริษัทฯ 
แต่มองลูกค้าระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรระยะสั ้น 
แต่เรามอบสิ่งที ่มีคุณค่ากับลูกค้า 



เปดสาขาใหม คือสาขาสยามสแควร 
ในป 2523 ตามมาดวยสาขาเซ็นทรัล 
ลาดพราว ซึ่งทำให S&P กลายเปน 
ผูบุกเบิกรานอาหารในหางสรรพสินคา 
ในทันที 

ปจจุบัน S&P เปนผูนำดานธุรกิจ 
อาหารที่ครอบคลุมการบริการที่ครบ
วงจร ทั้งรับประทานในราน (Eat in) 
บริการซื้อกลับบาน (Take away) 
และบริการจัดสงถึงบาน (Delivery) 
ตั้งแตวันแรกของการกอตั้งจนถึงวันนี้
เรามีพันธสัญญาภายใตความตั ้งใจที ่ 
วา “S&P ชื่อนี้มีแตของอรอย” ทำ 
ใหเรามุงมั่นสรางสรรคความอรอยให
กับลูกคาอยางตอเนื่อง

4 ·ÈÇÃÃÉ¢Í§ S&P

¨Ò¡ 1 ËŒÍ§á¶Ç ÊÙ‹ 461 ÊÒ¢Ò

S&P ถือวามีการเปลี่ยนแปลง 
และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ลำดับจากอดีต 
สูปจจุบันไดดังนี้ 

พ.ศ. 2516 กอตั้งราน  โดยเปด 

เปนหองแถวในซอยสุขุมวิท โดยเริ่ม 
ตนจากรานไอศกรีม คอนเนอร  ซึ่งได 
ร ับอ ิทธ ิพลมาจากศาลาโฟร  โมสต  
ตอมาก็นำอาหารและของวางเข ามา 
เสริม  ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคา 
เปนจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการ 

พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนปที่บริษัท 
ดำเนินการมาครบ 40 ป บริษัทยังคง 
มุงมั่นในการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑ 
ใหม ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีหลัก 
ปฏิบัติท่ียึดถือตลอดมา คือการนำเสนอ 
สินคาที่มีคุณภาพด ีมีคุณคามาตรฐาน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหดีที่สุด

S&P 

¡Ñº¡ÅÂØ·¸ �¢Ñºà¤Å× ่Í¹Í§¤ �¡Ã 
S&P เริ่มดำเนินกลยุทธแผน 5 ป 

ในป พ.ศ.2556 ณ ปจจุบันเขาสูปที่ 2 
ของแผนฯ S&P ถือวาเปนแบรนดที่ 
อยูในตลาดไทยมานานรวม 40 ป 
กระทั่งมีสาขาทั้งหมด 461 สาขา ณ 
สิ้นป 2556 ทั้งไทยและตางประเทศ 
ซึ่ง ณ ปจจุบันตลาดในกรุงเทพฯ เริ่ม 
อิ่มตัว บริษัทฯจึงตองเบนเข็มใหความ 
สำคัญกับการขยายสาขาตางจังหวัด 
มากขึ้น ทั้งนี้ตามแผนกลยุทธบริษัทฯ 
มีการตั้งเปาหมายที ่จะเพิ ่มรายไดให 
เติบโต 15% ทุกป จากกวา 6 พันลาน 
บาทในป 2555 เปนมากกวา 1 หมื่น 
ลานบาทเมื ่อส ิ ้นส ุดระยะเวลาของ 
แผนฯ มีเปาหมายที่ตองการขยายให 
ได 50 สาขาใน 1 ป หรือโดยเฉลี่ย 
ขยายสัปดาหละ 1 สาขา เปาอีก 10 
ปขางหนาจะฉลองครบ 1,000 สาขา  
นอกจากนี้ยังมุ งมั ่นที่จะกาวไปปกธง 
ในตลาดอาเซียนในชวง 10 ป ตอไปนี้ 
ไดวางแผนขยายสาขาไปท่ีกรุงพนมเปญ 
และประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงการขยาย 
อาณาจักรอีก 6 แบรนด ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม 
สัดสวนรายไดจาก 10% เปน 50% ใน 
ป 2556 โดยมองวาแบรนดรานอาหาร 
และเบเกอรี่ของไทยยังมีโอกาสเติบโต
อีกมากในตลาดอาเซียน เพราะมีช่ือเสียง 
เป นท ี ่ยอมร ับและอาหารไทยก็ต ิด 
อันดับในตลาดโลก ขณะที่รายไดใน 
ประเทศไทยจะเหลือ 50% จาก 
ปจจุบัน 90%

¡ÅÂØ·¸ �¾Ñ²¹ÒÍ§¤ �¡Ã áºº 

S&P Simply Excelle

4 ทศวรรษกับปจจัยที่นำไปสู 
ความสำเร็จของ S&P เกิดขึ้นไดดวย 
แนวคิดที่เรียกวา “S&P Simply 

ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นดวยการซื้อเคกมา 
เปดหนารานขายตัดเปนชิ้นเสิรฟเปน
ของหวาน 

หลังจากนั้นพี่สะใภ ก็ไดร่ำเรียน 
วิชาจากอาจารยชาวไทยและพัฒนา 
ฝมือมาผลิตเบเกอรี่ดวยตนเอง  และ 
พ่ีชายไดเขามาสรางแบรนด SMEs ข้ึน 
ดวยการผลิตเคกการต ูนมิกกี ้ เม าส 
เปนรายแรกในประเทศไทย สวนคุณ 
ประเวศวุฒิไดเขามาดูแลในสวนของ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ ซ่ึงโดยสวนตัว 
คุณประเวศวุฒิเปนผูที่หลงใหลในความ 
สวยงาม ไดเห็นตัวอยางจากรานอาหาร 
ในประ เทศสว ิ ส เซอร  แลนด  และ 
จ ุดประกายมาเป นร านเบเกอร ี ่ ใน 
ประเทศไทย

พ.ศ. 2523 ไดเปดตัวสาขา 
สยามสแควร ซึ่งถือเปนเจาแรก ๆ ที่ 
นำกลยุทธดานการตลาดรานอาหาร 
มาใช อาทิ ระบบหนามาและส่ือโฆษณา 
ทางวิทย ุ นอกจากนี้ยังเปนผูนำเทรนด 
รานอาหารในหางสรรพสินคา และ 
จังหวัดเชียงใหม ถือเปนจังหวัดแรก ที่
S&P มีการขยายสาขาออกไป

พ.ศ. 2532 เขาจดทะเบียน 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ขยายงาน 
ทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการ
ผลิตเบเกอร่ีอยางตอเน่ือง ภายใตแบรนด 
“เอส แอนด พี”

พ.ศ.2533 บริษัทไดมีการขยาย 
ฐานลูกคาไปยังตางประเทศ โดยเปด 
ร านอาหารไทยแหงแรกภายใต ช ื ่อ 
ราน “ภัทรา” (Patara Fine Thai 
Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศ 
อังกฤษ
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Excellent” ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้น 
เพื่อไปสูความเปนเลิศ สอดรับกับ 
แผนกลยุทธประกอบไปดวย

1) ความเปนเลิศดานบุคลากร 
(People Excellence) มีการสราง 
บุคลากรที่มีคุณภาพผานศูนยการเรียน 
ทั้งสาขาอาหารและโภชนาการ และ 
สาขาธุรกิจคาปลีก

2) ความเปนเลิศดานผลิตภัณฑ 
(Product Excellence) มีการ 
พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องทั้งทาง
ดานเบเกอรี่และอาหาร

3) ความเป นเล ิศด านระบบ 
และกระบวนการทำงาน (Process 
Excellence) จัดมาตรฐานการทำงาน 
ให ง ายต อการปฏิบ ัต ิ โดยมีระบบ 
คอมพิวเตอรเขามาชวยการดำเนินการ 
การรวมสำนักงานเพื ่อความสะดวก 
และความประหย ัดในการบร ิหาร 
รวมทั ้งสร างบรรยากาศในสถานที ่ 
ทำงานใหดีขึ้น

4) ความ เป  น เล ิ ศด  านการ 
ปฏิบัติการและบริการ (Operation 
Excellence) การขยายสาขาเพื่อให 
ครอบคลุมผูบริโภคมากขึ้น ใหทุกราน 
/สาขาสามารถบริการลูกคาไดรวดเร็ว 
เปนที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น

5) ความเปนเล ิศขององคกร 
(Organization Excellence) สราง 
ความเปนหน่ึงเดียวกัน และทุกหนวยงาน 
สามารถทำงานรวมกันอยางเปนสุข 
ทั้งยังไดขยายการดูแลชุมชนและสังคม 

ดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ (CRS)

ÊäμÅ �¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

S&P ไมต้ังผลกำไรเปนตัวผลักดัน 
บริษัทฯ แตมองลูกคาระยะยาว ไมใช 
ผลกำไรระยะสั้น เรามอบสิ่งที่มีคุณคา 
ใหกับลูกคา ผมใหความสำคัญกับเรื่อง 
คนเปนพิเศษ เราจะดูคนใหเหมาะสม 
กับงาน เพราะถือวาคนคือหัวใจสำคัญ 
ขององคกร  ดังที่เราจัดให “People 
Excellence” เปนขอแรกของแนวคิด 
“S&P Simply Excellent” ที่มุง 
พัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศโดย 
การสรางบุคลากรที ่ม ีค ุณภาพผาน 
ศูนย การเร ียนทั ้งสาขาอาหารและ 
โภชนาการ และสาขาธุรกิจคาปลีก 
ทั ้งยังมีการฝกอาชีพใหแกนักเรียน 
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั ่วประเทศ 
อยางมีหลักการดานคุณภาพ และให 
ความดูแลผานกระบวนการ Student 
Care อยางดีเยี่ยม ทำใหไดรับความ 
ไววางใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั ่ว 
ประเทศส งน ักเร ียนเข ามาฝ กงาน 
ในขณะที ่พนักงานของบริษัทเองนั ้น 
เราก็มีการพัฒนาในทุกระดับโดยเฉพาะ 
ผูบริหารเพื่อสรางกลุมผูบริหารระดับ
กลางให ม ีการเจร ิญเต ิบโตรองร ับ 
แผนธุรกิจตามกลยุทธ สิ่งสำคัญอีก 
ประการหนึ่งก็คือ การบริหารธุรกิจ 
ของ S&P ที่เนนใหเปนแบบการอยู 
ร วมแบบครอบคร ัวเด ียวก ันด วย 
ความรักและพรอมจะเปลี่ยน ทำให 

พนักงานรูสึกอบอุน มีความรักใน 
องคกรและชวยกันผลักดันใหองคกร
ไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวได เมื่อครั้ง 
ที่เขาสูตลาดหลักทรัพยฯ เราก็ปรับ 
องค กรให ท ุกอย างเป นไปตามกฎ 
ระเบียบแบบแผน มีการจัดตั้งคณะ 
กรรมการ ตรวจสอบบริหาร คัดเลือก 
และการพิจารณาความเสี่ยง

½Ò¡ÁØÁÁÍ§¡ÒÃ·Ó Ø̧Ã¡Ô̈ ãËŒ SMEs

ผมขอแนะนำวาการเร ิ ่มธ ุรก ิจ 
ควรเริ่มตนดวยความรักและหาความ
รูใหไดมากที่สุด และมองหาโอกาส 
รอบตัวอยางตอเนื่อง สำหรับการ 
ขยายตลาดประเทศในประเทศเพื่อน
บานในอาเซียน ผมกลับมองถึงโอกาส 
อันมหาศาล  เราควรคำนึงถึงเร่ืองความ 
สามารถในการใชประโยชนดานโลจิสติกส 
จากตำแหน งท ี ่ ได  เปร ียบของไทย  
ประเทศไทยเราสามารถที่จะเปนศูนย
กลางเช ื ่อมโยงการขนสงทางบกได 
หากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมก็
อาจชวยลดตนทุนคาขนสงสินคา รวม 
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก 
รวดเร็วในการขนสงไดเปนอยางมาก 
สุดทายน้ีผมขอฝากวา ธุรกิจ S&P เอง 
ก็เริ่มตนจากขนาดเล็ก ผมเชื่อวาหาก 
เริ ่มตนดวยความรักและสนุกกับมัน 
อยางพี่ ๆ และนอง ๆ ในตระกูลผม 
ธุรกิจนั้นจะสรางผลกำไร คุณคา และ 
ความสุข อยางแนนอน คุณประเวศวุฒิ 
ไรวา กลาวทิ้งทาย

้
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เมียวดี เมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาร์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับ อ.แม่สอด 
จังหวัดตากของไทย เป็นจุดเช่ือมต่อของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) ระหว่างไทย – เมียนมาร์ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ AEC มีนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ อาทิ 
ญี ่ปุ ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม กำลัง มองหาพื้นที ่ในการลงทุน นักธุรกิจไทยพร้อมหรือยังที ่จะ 
แสวงหาโอกาสในการลงทุนบ้าง นอกเหนือจากการค้าชายแดนด้วย การส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดเมียนมาร์ 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จระยะยาว คือ การมีพันธมิตร ที่ดีกับคนท้องถิ่น 
ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งต้องทำความเข้าใจวัฒนธรรม วิธีการคิด ซึ่งจากการได้พูดคุย สอบถาม นักธุรกิจท้องถิ่นต่าง 
มีความกระตือรือร้น ต้องการจะทำธุรกิจกับนักธุรกิจไทย

เสนเลือดใหญของการสงออกสินคาจาก 
ไทยไปเมียนมาร เพื่อสงตอไปยังกรุง 
ยางกุง เพื่อกระจายไปยังเมืองตาง ๆ 
ในเม ียนมาร  คือด านแมสอด ที ่ 
อ.แมสอด จ.ตาก และฝงตรงขาม คือ 
เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง

มารูจักเมียวดีเมืองคูคาของแมสอด 
และพัฒนาการของเมือง ที่กำลังจะ 
เติบโตตอไป

àÁÕÂÇ´Õ (Myawaddy)

เมียวดี (Myawaddy) หรือที่ 
ชาวพื้นเมืองเรียก ‘บะล้ำบะตี๋ง’ เปน 
เมืองชายแดนอยู ทางทิศตะวันออก 
เฉียงใตของเมียนมาร อยูในรัฐกะเหร่ียง 
(Kayin State) พื้นที่สวนใหญเปน 
เทือกเขา มีพื้นที่ราบลุมนอย ถือเปน 

เมืองการคาชายแดนที่สำคัญระหวาง
ไทย-เมียนมาร เมืองนี้อยูตรงขามกับ 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมี 
แมน้ำเมยเปนพรมแดนกั้น มีสะพาน 
มิตรภาพไทย-พมา (Thai-Myanmar 
Friendship Bridge) เชื่อมการ 
คมนาคมของ 2 ประเทศ พื้นที่ทั้งหมด 
1200.96 ตารางไมล 

ประชากรม ีจำนวนประมาณ 
68,606 คน และมีความหนาแนน 
ประชากรประมาณ 20.08 คนตอ 
ตารางกิโลเมตร (แมสอด 60.71 คน 
ตอตารางกิโลเมตร) โดยเฉล่ียประชากร 
ตอครัวเรือน ประมาณ 4 – 5 คน 
รอยละ 88.56 นับถือศาสนาพุทธ 

â´Â
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ดร. ผุสดี พลสารัมย

รัฐบาลเมียนมารมีทิศทางในการ
พัฒนาประเทศในสวนกลางควบคูกับ
การเปดพื ้นที ่บริเวณชายแดนอยาง 
ตอเนื่อง มีนโยบายและการพัฒนา 
โครงสรางพื ้นฐานบริเวณพื ้นที ่ด าน 
ชายแดนใหม ีความพรอมที ่จะเป น 
ประตูการคา การลงทุน เพื่อเชื่อมโยง 
การคาในอนุภูมิภาค รองรับการเปด 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 
2558 

ประตูเศรษฐกิจหลักที ่ถ ือเปน 
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รองลงมาคือ คริสต อิสลาม และฮินดู 
คิดเปนรอยละ 7.29 3.08 และ 1.23 
ตามลำดับ และอื่น ๆ รอยละ 1.84

จุดเปลี่ยนแปลงของเมืองเมียวดี
ที่นาสนใจ 1

1. ดานการพัฒนาถนน รัฐบาล 
ไทยโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ได ดำเน ินการบูรณะปร ับปร ุงซ อม 
สะพานม ิตรภาพไทย - เม ี ยนมาร  
ซอมแซมถนนเส นทางเม ืองเม ียวด ี 
เปนระยะทางทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร 
และกอสรางแนวเสนทางตัดใหมเชิง 
เขาตะนาวศรี-กอกะเร็กระยะทาง 28 
กิโลเมตร (2 เลน) ดวยงบประมาณ 
มูลคาเงินลงทุน 1.14 พันลานบาท 

โดยบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) 
จำกัด ของไทยไดรับสัมปทานโครงการ 
กอสรางเสนทางดังกลาว สถานะปจจุบัน 
(ก.พ. 2557) ดำเนินการแลวเสร็จ 50 
เปอรเซ็นต คาดวาจะเสร็จสมบูรณใน 
เดือนเมษายน 2558 แตตองขออนุมัติ 
วงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 180 ลาน 
บาท เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนเสนทาง 
การกอสราง เพราะเสนทางเดิมเจอ 
สภาพปญหาการเวนคืนที่ดินที่จะตอง
จายคาตัดตนไมใหกับชาวบาน และ 
พบวาสภาพพื ้นผิวที ่ตัดถนนมีความ 
แข็งของหินมากกวาที่ประมาณการไว 
หากถนนเสนนี้เสร็จจะทำใหสามารถ 
เดินทางจากเมืองเมียวดี ผานเมือง 
เมาะละแหมง ไปยังเมืองยางกุง (ระยะทาง 

450 กิโลเมตร) ไดภายใน 1 วัน จาก 
ปจจุบันที่ยังมีการจัดการเดินรถแบบ
สลับวันเวนวันเนื่องจากถนนแคบมาก 
โดยเฉพาะบริเวณทางข้ึนเขาตะนาวศรี

2. การต ั ้ งด  าน เก ็บ เ ง ิ นค  า 
ผานทาง รัฐบาลกลางของเมียนมาร 
ไดอนุญาตใหสภาสันติภาพรัฐกะเหรี่ยง 
จัดเก็บภาษีสำหรับผูใชรถใชถนนเอง 
เปนครั้งแรก จากเดิมที่รัฐบาลกลาง 
เปนผูเก็บคาผานทาง เชน อัตราสำหรับ 
รถบรรทุก 12 ลอ ตอคันประมาณ 4 – 
5 แสนจาด แตเมื่อทางรัฐกะเหรี่ยง 
จัดเก็บเอง กำหนดอัตราที่ต่ำลง คือ 
15,000 จาดตอคัน สำหรับรถประเภท 
อื่น ๆ มีอัตราที่แตกตางกันไป รายได 
น้ีจะถูกนำไปใชในการพัฒนาสาธารณูปโภค 
ใหแกประชาชน เชน การกอสราง 
หรือซอมแซมถนน สรางโรงเรียน 
พัฒนาโรงพยาบาล เพื่อจะไดมีถนน 
มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีศักยภาพใน 
การรักษาคนไข 

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และเขตอุตสาหกรรมพิเศษ

à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ 

ªÒÂá´¹àÁÕÂÇ´Õ (Myawadi 

Border Trade Zone)

ร ัฐบาลเมียนมาร ได จ ัดต ั ้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมียวดี 
(Myawadi Border Trade Zone) 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 บนพื้นที่ 
466 เอเคอร (1165 ไร) ให 
สัมปทานการพัฒนาพื ้นที ่ระยะเวลา 
30 ป แกบริษัทเอกชน 5 บริษัท คือ 
Asia Wealth, Eden Construction , 
Ngwe Sin Construction, Shwe 
Nagar Min Construction  ซึ่งถูกแบง 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์
จากการให้สัมภาษณ์ของ นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่าน 

ศุลกากรแม่สอด ระบุว่ามูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอด - 
เมียวดี (เมียนมาร์) ในปี 2556 ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าเกือบ 50,000 
ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงสุดนับแต่มีการเปิดการค้าชายแดนด่านนี้ มี 
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 20% จากเดิม มีมูลค่า 
การค้าเฉลี่ยเดือนละ 3,000 - 3,500 ล้านบาท เป็นเดือนละกว่า 
4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงเดือนละกว่า 1,000 ล้านบาท และมี 
แนวโน้มว่าในปี 2557 นี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 

ข้อมูลฝ่ายเมียนมาร์ สินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ 
แก๊สเหลว (liquefied gases), รถยนต์ Vigo Double Cabs ซีเมนต์ 
เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องสำอาง ยางรถยนต์ เครื่องดื่มต่าง ๆ สิ่งทอ 
รถจักรยาน ยารักษาโรค สบู่ และอาหาร 

ปัจจัยบวกที่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเกิดจากเสถียรภาพ 
ความสงบของการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาล 
กลางกับชนกลุ่มน้อยในท้องถ่ิน การหล่ังไหลเข้ามาของนักลงทุน นักท่องเท่ียว 
ต่างชาต ิ และพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวเมียนมาร์ที่จงรักภักดีและ 
ชื่นชอบสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยว่ามีคุณภาพดี ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ 
ความต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหรือผ่านแดนจากไทยไปยัง 
เมียนมาร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
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เศรษฐกิจและการเขาสู AEC มีการ 
ปรับพื ้นที ่ตอเนื ่องจากเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษอีก 201 เอเคอร (1,000 ไร) 
เพื่อพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมพิเศษ 
โดยมีประเทศญี่ปุนเขามาทำการศึกษา 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง 
คาดวาจะสามารถเปดดำเนินงานใน 
เฟสแรกไดในป 2015 และไดมอบหมาย 
ใหมุขมนตรีของรัฐกะเหรี่ยงเปนผูเขา
มาบริหารจัดการ สะทอนใหเห็นถึง 
การพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร 
อยางตอเนื่อง และการเปดโอกาสให 
แตละฝายเขามามีสวนรวม และดวย 
จำนวนแรงงานพมาที่ทำงานที่ อ. 
แมสอด ที่มีประมาณ 300,000 คน 
หลังจากเปด AEC แลว แรงงานกลุม 
ดังกลาวบางสวนจะกลับมาทำงานใน 
เขตอุตสาหกรรมนี้

4. ขยายเวลาปดดานพรมแดน 
รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร ได 
อนุมัติขยายเวลาเปด-ปด ดานพรมแดน 
ไทย – เมียนมาร จากเดิมเปดเวลา 
06.30น. และปดเวลา 18.30 น. ไดมี 
การขยายเวลาปดดานออกไปอีก 2 
ชั่วโมงเปนเวลา 20.30 น. มีผลบังคับ 
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ 
ผานมา วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการคา 
การลงทุน และการทองเที่ยวของ 2 
ประเทศ และรองรับการเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน สำหรับผูที่เดินทาง 
ติดตอหรือทองเที่ยวในเมียวดี ตอง 
ทราบดวยวาเวลาของเมียนมารจะชา
กวาไทย 30 นาที

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹àÁ×Í§àÁÕÂÇ´Õ

จากสภาพการเปลี ่ยนแปลงที ่ 
กำลังเกิดขึ้นในเมืองเมียวดี นอกจาก 
การคาชายแดนแลว โอกาสทางธุรกิจ 
ประเภทตาง ๆ มีดังนี้

ออกเปนพื ้นที ่สำหรับ สำนักงาน 
ศูนยกระจายสินคา (Distribution 
Center) สวนตรวจสอบสินคา และ 
ชองทางสำหรับพิธีการทางดานศุลกากร 
แบบครบวงจรในเนื้อที่ประมาณ 180 
ไร และพื้นที่สำหรับอาคารขนถาย 
สินคาขนาดใหญ การดำเนินงานมี 
หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการนำเขา 
สงออก 6 หนวยงาน มีเจาหนาที่ 
ปฏิบัติงาน 32 คน มีสำนักงานใหญที่ 
เมืองเมาะละแหมง รัฐมอญ ศุลกากร 
เมียวดีสามารถออกใบอนุญาตสินคา

ที่ตองขอใบอนุญาตโดยใชเวลา 2-3 
วัน ทั้งนี้ผูประกอบการตองเปนสมาชิก 
ของ Individual Trade Club (ITC) 
คาสมัครสมาชิก ประมาณ 25,000 
จาด ในอนาคต เมียวดี สามารถที่จะ 
อนุมัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา 
(Form D) ได จากเดิมที่ตองขออนุมัติ 
ที่ยางกุง

à¢μÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ  

(Special Industrial Zone)

เพื ่อรองรับการเจริญเติบโตทาง 

·Õ่ ª¹Ô´ÊÔ¹¤ŒÒ ÁÙÅ¤‹Ò(ÅŒÒ¹ºÒ·)

1. àºÕÂÃ� 1,182.290

2. ¹ ้ÓÁÑ¹àº¹«Ô¹ 1,091.293

3. â·ÃÈÑ¾·�¾ÃŒÍÁÍØ»¡Ã³� 999.158

4. ¹้ÓÁÑ¹´Õà«Å 902.201

5. ¼ŒÒ¾ÔÁ¾ �½‡ÒÂ 617.816

6. ¹ ้ÓÁÑ¹¾×ª 448.982

7. â·Ã·ÑÈ¹� 412.615

8. ÃÍ§à·ŒÒáμÐ 368.617

9. ÍÒËÒÃ»ÃØ§áμ‹§¡ÅÔ่¹ÃÊÍ×่¹æ 342.235

10. ¡Òá¿ª¹Ô´¼§ÊÓàÃ็¨ÃÙ» 339.778

11. ¼ŒÒ·Í´ŒÇÂ´ŒÒÂÊÕμ‹Ò§æ 335.071

12. Ã¶Â¹μ�à¡‹ÒãªŒáÅŒÇ 327.033

13. ¢¹Á»˜§¡ÃÍº 323.841

14. ¼ŒÒ·Í·Ó´ŒÇÂãÂÊÑ§à¤ÃÒÐË�ÃŒÍÂÅÐ 85% 308.290

15. ¼ŒÒ·Í´ŒÇÂàÊŒ¹ãÂÊÑ้¹ÊÑ§à¤ÃÒÐË � 273.989

16. ¹ ้ÓÁÑ¹â«àÇ¹·� 268.072

17. »Ù¹«ÕàÁ¹μ� 251.801

18. ¼§ªÙÃÊ 250.199

19. ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤ 239.513

20. ÍÇ¹¨Ñº»ÅÒ 228.314

21. «ÍÊ»ÃØ§ÃÊ 228.085

22. âÅªÑ่¹ºÓÃØ§¼ÔÇ 178.511

23. ¹Á¶Ñ่ÇàËÅ×Í§ 176.530

24. ¹้ÓÍÑ´ÅÁ 164.100

25. ¼§«Ñ¡¿Í¡ 158.619

25 อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2557
( ตุลาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา:  ด่านศุลกากรแม่สอด  www.danmaesot.com/25-export.html
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1. การทองเท่ียว หากการกอสราง 
ถนน เมียวดี-กอกอแรกแลวเสร็จ จะ 
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
ของนักทองเที ่ยวทางบกจากแมสอด 
ไปยางกุง ซึ่งจะผานแหลงทองเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียง คือเมืองเมาะละแหมง 
(Mawlamyine) พระธาตุอินแขวน 
(Kyaikto) พะโค (Bago) ยางกุง 
(Yangon) หรือจะเปนเสนทางทองเท่ียว 
เชื ่อมโยงไปทางเหนือของเมียนมาร 
คือ เมืองมัณฑะเลย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการทองเที ่ยวมีโอกาสเติบโตมาก 
ทางนักธุรกิจของเมียนมารเอง คือ 
บริษัท Yangon Air Bus-Taxi กำลัง 
สนใจที่จะทำธุรกิจเดินรถจากยางกุง-
กรุงเทพฯ ผานดานเมียวดี-แมสอด โดย 
รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นนำเขาจาก 
ประเทศเกาหลี ญี่ปุน ประมาณการ 
คารถคนละ 30,000 จาด (30 USD) 
สำหรับคนเมียนมารและราคา 40 
USD สำหรับชาวตางประเทศ

2. การลงทุน การเปดโรงงาน 
ในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ อุตสาหกรรม 
ที่นาลงทุน อาทิ เครื่องนุงหม การ 
ผลิตชิ้นสวน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
การแปรรูปสินคาเกษตร การผลิต 
สินคาอุปโภค บริโภค ซ่ึงเครือสหพัฒน 
มีการประกาศแผนที ่จะลงทุนสราง 
นิคมอุตสาหกรรมที ่เมืองเมียวดีเพื ่อ 
รองรับ AEC นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีนอกเขต 
อุตสาหกรรมพิเศษ สามารถรวม 
ลงทุนกับนักธุรกิจทองถิ ่นในการเปด 
ธุรกิจตาง ๆ ได ซึ่งปจจุบันมีนักธุรกิจ 
ไทยทำการคารวมกัน เชน ปมน้ำมัน 
และการขายรถแทร็กเตอรย่ีหอคูโบตา

3. แหลงวัตถุดิบทางการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรของเมืองเมียวด ี
คือ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พริก งา ละหุง 
มะเขือเทศญี่ปุน ถั่วแระญี่ปุน และ 
ขาวโพดเล้ียงสัตว สามารถนำมาแปรรูป 
เปนวัตถุดิบเพ่ือสงใหแกภาคอุตสาหกรรม 
ได ซึ่งเมียวดีมีความคุนเคยกับการ 
ทำการ เกษตรแบบพ ันธะส ัญญา 
(Contract Farming) หรือเปนพื้นที่ 
สำหรับธุรกิจไทยที ่ตองการพื ้นที ่ใน 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

เชิงอรรถ

1. ขอมูลตาง ๆ ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และเยี่ยมชมพื้นที่ในฝงแมสอด 

และเมียวดี ในการเดินทางศึกษาดูงาน 

ของคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

ติดตามความกาวหนาในการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ระหวาง

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ 2557.

24

เศรษฐกิจภูมิภาค





กัมพูชาถูกจัดอยูในกลุมประเทศ 
ด อยพ ัฒนาท ี ่ม ีความยากจนมาก 
ประเทศหนึ่ง รัฐบาลกัมพูชาจึงให 
ความสำคัญอยางสูงสุดตอการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพื ่อมุ งขจัดความ 

ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความเปนอยูของประชาชนโดยเฉพาะ
ในพื้นที่ชนบทใหดีขึ้น ปจจุบันรัฐบาล 
กัมพูชาอยูในระหวางการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติ 
และยุทธศาสตรลดความยากจนแหงชาติ 
(National Poverty Reduction 
Strategy: NPRS) รวมทั้งเปาหมาย 
การพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ 
(Cambodian's Millennium Development 
Goals: CMDGs) ซ่ึงลวนเปนยุทธศาสตร 
หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีจุดมุงหมายใหกัมพูชา 
เดินหนาไปสูการพัฒนาและความเจริญ 
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กาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน และใช 
เป นพื ้นฐานในการดำเน ินนโยบาย 
เศรษฐกิจของประเทศที่มุงเนนสงเสริม 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ 
จางงาน ความเสมอภาค และความ 
เปนธรรมในสังคม

ในปจจุบันเศรษฐกิจกัมพูชามี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยในป 2554 
และป 2555 การเติบโตของผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ 
กัมพูชาเพิ่มสูงถึงรอยละ 7.1 และ 
รอยละ 6.5 ตามลำดับ สวนในป 2556 
ที่ผานมา กัมพูชามีมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป 
2556 อยูที่ 15.64 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ เติบโตจากปกอนหนารอยละ 
6.7 (อัตราการขยายตัวตามราคาคงที่)

สำหรับดานการลงทุนนักลงทุน
ตางชาติยังใหความสนใจที่จะเขาไป

ลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้น ดวยรัฐบาล 
กัมพูชามีนโยบายสงเสริมการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศอยางจริงจัง 
เพื ่อกระตุ นเศรษฐกิจของประเทศ 
ประกอบกับเปนประเทศที่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีแหลงทองเท่ียว 
มากมายและหลากหลายทั ้งทางดาน 
ประว ัต ิศาสตร และเช ิงว ัฒนธรรม 
คาจางแรงงานยังอยู ในระดับต่ำและ 
เปนประเทศที่ยังไดรับสิทธิประโยชน
ทางดานภาษี (GSP) จากประเทศที่ 
พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ 
ยุโรปและญี่ปุน เปนตน จึงทำให 
นักลงทุนจากตางประเทศมองวากัมพูชา 
เปนประเทศที่นาสนใจประเทศหนึ่งที่
ยังมีชองทางและโอกาสในการลงทุน 
ซึ่งเมื่อนับถอยหลังเขาใกล การเปด 
AEC ปลายป 2558 ยิ่งทำใหนักลงทุน 
จากตางประเทศทั้งในอาเซียน รวมถึง 
ประเทศมหาอำนาจอยางจีน และ 
ยุโรปตางเรงเขาจับจองพื้นที่การลงทุน

â´Â

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

กัมพูชาเป็นประเทศที่เกิดสงครามภายในประเทศมายาวนาน และยุติลงเมื ่อปี 2534 หลังจากนั้น 
จึงเริ่มมีการพัฒนาประเทศโดยมุ่งพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว เป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศและมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชา ทำให้ประเทศกัมพูชากลาย 
เป็นประเทศที่น่าสนใจ รวมทั้งมีโอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนมากมายในสายตาชาวต่างชาติรวมถึง 
ประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันยังมีความไม่พร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
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เมื ่อพิจารณาการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศของกัมพูชา พบวาใน 
ป 2555 คณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment 
Board : CIB) ไดอนุมัติโครงการ 
สงเสริมการลงทุนในกัมพูชา จำนวน 
157 โครงการ ซึ่งเพิ่มจากป 2554 
จำนวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 
6.08 และมีมูลคาเงินลงทุน 334.1 
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งลดลงจากป 
2554 จำนวน 173.2 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือคิดเปนรอยละ 34.15 

จากขอมูลของสำนักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
พบวานับตั ้งแตก ัมพูชาเปดร ับการ 
ลงทุนจากตางประเทศเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 คณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment 
Board: CIB) ไดอนุมัติโครงการ 
สงเสริมการลงทุนในกัมพูชา จำนวน 
2,681 โครงการมูลคาเงินลงทุน 9,658.4 
ลานดอลลารสหรัฐ  สำหรับโครงการ 
ที่นักลงทุนไทยที่เขาไปลงทุนในกัมพูชา 
นับตั้งแตป 2537 ถึง 31 ธันวาคม 
2555 มีมูลคาเงินทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 
306.2 ลาน ดอลลารสหรัฐ นับเปน 
ลำดับที่ 9 โดยมาเลเซีย เปนประเทศ 

ที่มีมูลคาการลงทุนในกัมพูชามากที ่ 
สุด จำนวน 1,962.3 ลานดอลลาร 
สหรัฐ รองลงมาเปน จีน ไตหวัน 
อเมริกา และเกาหลีใต ตามลำดับ

กัมพูชามีนโยบายสงเสริมให 
ชาวตางชาติเขาไปลงทุนในกัมพูชา
มีหลายสาขา ประกอบดวยอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ เชน

• อุตสาหกรรมแปรรูปทางการ 
เกษตรไดแก โรงสีขาว โรงงานอบขาว 
อบมันสำปะหลัง อบขาวโพด รวมทั้ง 
ปุยอินทรียเกษตร

• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ทะเล ไดแก กวยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา 
เครื่องปรุงรส ซอสพริก เปนตน 

• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เชน 
น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำผลไม

• อ ุตสาหกรรมผล ิตเส ื ้อผ า 
สำเร็จรูปและสิ่งทอ

• อ ุตสาหกรรมผล ิตอาหาร 
สัตวและการทำปศุสัตวที่ใชเทคโนโลย ี
กาวหนา

• อุตสาหกรรมการผลิตว ัสดุ 
กอสรางอุตสาหกรรมการผลิตกระแส
ไฟฟา

สำหรับประเทศไทย กัมพูชา 
สามารถเปนหนึ่งเปาหมายของฐาน
การลงทุนใหมใหกับประเทศได ดวย 
กัมพูชามีท่ีต้ังทางภูมิศาสตรท่ีสามารถ 
เชื่อมโยงการขนสงกับนานาประเทศ
ไดสะดวกมีทรัพยากรธรรมชาติที ่ 
หลากหลายและอุดมสมบูรณ ทั้ง 
ดานแรธาตุ ปาไม และมีพื้นที่สำหรับ 
เปนฐานการผลิตสินคาเกษตร ใน 
ขณะเดียวกันมีจำนวนแรงงานมาก 
และอัตราคาแรงต่ำ เอื้อตอการลงทุน 
ที ่ ใช แรงงานสูงอ ีกท ั ้งย ังได ร ับเง ิน 
ชวยเหลือจากนานาประเทศ เพื่อ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการ 
ไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ จากนานา 
ประเทศ อาทิ สถานการณปฏิบัติ 
เยี ่ยงชาติที ่ไดร ับการอนุเคราะหยิ ่ง 
(MFN) และไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี 
ศุลกากร (GSP) จากกลุมประเทศ 
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
สแกนดิเนเวีย แคนาดา และลดหยอน 
ภาษีศ ุลกากรจากประเทศเหลานั ้น 
เป นการเพ ิ ่มความสามารถในการ 
แขงขันในตลาดโลกแกสินคาที่สงออก
จากกัมพูชา เหลานี้ลวนเปนจุดแข็ง 
และโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมไทยที่
จะวางแผนใหกัมพูชา

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â·Õ ่ÁÕâÍ¡ÒÊ 
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1. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศ 

กัมพูชาถือเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทำ
รายไดเขาสูประเทศ สงออกคิดเปน 
รอยละ 80 จากยอดการสงออกของ 
ประเทศ และทำใหเกิดการจางแรงงาน 
จำนวนมากกวา 300,000 คน ทั้งที่ 
เปนแรงงานมีฝมือและแรงงานไรฝมือ
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โดยรอยละ 90 เปนกลุมแรงงาน 
ผูหญิง ซึ่งเปนกลุมที่ถูกจัดสถานะให 
อยูในกลุมที่ไมมีงานทำไดเขามาเปน 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ปจจุบัน 
กัมพูชายังจะเปนฐานการผลิตเสื้อผา
แบรนดดังตาง ๆ อาทิ Gap, Levi's, 
Zara และ H&M อีกดวย

การสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปของ
กัมพูชาในป 2013 มีมูลคา 5.52 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 20 เปรียบเทียบกับป 2012 
ซ่ึงมีมูลคา 4.61 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย  
กัมพูชา โดยการสงออกเส้ือผาสำเร็จรูป 
ของกัมพูชาไปยังสหรัฐอเมริกาขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 มีมูลคา 2.12 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับตลาด 
สหภาพยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
28 มีมูลคา 2.0 พันลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และตลาดอื่น ๆ ขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 32 มีมูลคา 1.41 
พันลานเหรียญสหรัฐซึ่งการสงออกที่ 
เพิ่มขึ้นมาจากยอดการสั่งซื้อและการ
เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมเครื ่อง 
นุงหมที่เพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่อง 
นุงหมนับเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
สำหรับผู ประกอบการไทยในกัมพูชา 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งการยายฐานการ 
ผลิตไปยังกัมพูชาเปนทางเลือกที่ดีทาง 
หนึ่งเพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลก 
ได ด ีกว าการผล ิตในประเทศเพ ียง 
อยางเดียว เพราะผูประกอบการไทย 
ในปจจุบันเผชิญกับตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 
จากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ำเปน 300 
บาทตอวัน อีกทั้งสินคากลุมสิ่งทอ 
และเครื่องนุงหมของไทยอยูในรายการ 
ของสินคาที่จะถูกตัดสิทธิ GSP จาก 
สหภาพยุโรป แตประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ 
เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย และ 
ฟลิปปนส จะยังคงไดรับสิทธิพิเศษ 
ตอไป

นอกจากนี้กัมพูชามีกฎระเบียบ
การลงทุนท่ีชัดเจน และใหสิทธิประโยชน 
ในการลงทุนของตางชาติสูงทั้งการลด
ภาษีนำเขาวัตถุดิบและภาษีมูลคาเพิ่ม
ให โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจสิ่งทอ 
ที่จะไดโอกาสสูงสุด เพราะถือเปน 
อุตสาหกรรมหลักของกัมพูชา ประกอบกับ 
การเคล ื ่อนย ายเง ินท ุนในก ัมพ ูชา 
สามารถทำไดโดยเสรีไมม ีข อจำกัด 

ชาวตางชาติสามารถเปนเจาของธุรกิจ 
ในกัมพูชาได 100% และมีสิทธิเชา 
ที่ดินทำกินระยะยาวถึง 50 ป หลัง 
จากนั้นสามารถตอสัญญาได สวนใน 
ดานการขนสงที่สามารถเชื่อมโยงการ
ขนสงกับตางประเทศไดสะดวกทั้งทาง 
บก และทางเรือ

2. อุตสาหกรรมเกษตรและ เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตร

แปรรูป เปนอุตสาหกรรมที่นาสนใจ 
และผู ประกอบการไทยมีศ ักยภาพ 
เชนกัน ดวยเหตุผลที่กัมพูชามีพื้นดิน 
ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกขาว
และพืชไรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 
จังหวัดพระตะบอง ซึ่งเปรียบเสมือน 
อูขาวอูน้ำของกัมพูชา แหลงผลิตขาว 
และพืชไร ไดแก มันสำปะหลัง ขาวโพด 
จังหวัดเกาะกง แหลงผลิตปาลมน้ำมัน 
ออย โรงงาน น้ำตาลทราย สินคา 
สัตวน้ำ และ จังหวัดกัมปงจาม เปน 
แหลงผลิต ยางพารา เงาะ มังคุด 
ทุเรียน มะมวงหิมพานต และพืชไร 
ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสำปะหลัง 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และงา ซึ่งในแตละ 
ปกัมพูชามีผลผลิตทางการเกษตรเปน
จำนวนมากแตคุณภาพต่ำ เนื่องจาก 



ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สง 
ผลใหราคาผลผลิตตกต่ำ โอกาสของ 
ผู ประกอบการไทยที ่จะเขาไปลงทุน 
พัฒนาพืชผลเกษตร ไดแก การลงทุน 
สรางโรงสีขาว ไซโลอบพืชเกษตร การ 
พัฒนาเมล็ดพันธุพืชเกษตร อาทิ ขาว 
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เปนตน 
รวมทั้งการลงทุนปลูกพืช เศรษฐกิจที่ 
เปนที่ตองการของตลาดโลก ไดแก 
ปาลมน้ำมัน ยางพารา ซ่ึงผูประกอบการ 
ไทยมีความรู มีเทคโนโลยี และมีทักษะ 
ในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ 
ผลิตอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตตอ 
ไรได

3. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหารแปรร ูปที ่ 

ผูประกอบการไทยมีโอกาสการลงทุน 
ในกัมพูชา ไดแก ผลไมและน้ำผลไม 
กระปอง การผลิตเสนกวยเต๋ียว เคร่ือง 
ปรุง ขนมขบเคี้ยว รวมถึงการแปรรูป 
อาหารทะเล เปนตน เนื่องดวยตลาด 
ในกัมพูชามีแนวโนมขยายตัว ประกอบ 
กับการที ่กัมพูชามีสถานที ่ทองเที ่ยว 
ซึ่งเปนหนึ่งในจุดแข็งของประเทศทำให 
มีนักทองเที่ยวเขามายังกัมพูชาเพิ่มขึ้น 
ทุกป แตในขณะเดียวกันการผลิตอาหาร 
และเครื ่องดื ่มที ่มีคุณภาพยังไมเพียง
พอกับความตองการในประเทศจึง 
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู ประกอบ
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การไทยซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจแปรรูปอาหารเปนอยางดีมี 
โอกาสในประเทศนี้

4. อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรม 
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมง

ประเทศก ัมพ ูชาม ีทะเลสาบ 
ธรรมชาติขนาดใหญอุดมดวยสัตวน้ำ 
เชน ปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ โอกาสของ 
นักลงทุนไทย ไดแก การเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ำ อาทิ ปลาน้ำจืด จระเข 
เพื่อการสงออก และอุตสาหกรรมที่ 
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมประมง ไดแก 
อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรม 
โรงน้ำแข็ง และอุตสาหกรรมแปรรูป 
สัตวน้ำ

5. อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางและ 
วัสดุกอสราง

ผูประกอบการไทยมีความพรอม
ดานบุคลากรที่มีความรู มีฝมือและ 
ความชำนาญดานช างด านเทคนิค 
กัมพูชามีความตองการกอสรางอาคาร 
พาณิชย โครงสรางสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน จึงมีความตองการชางกอสราง 
และวัสดุกอสรางเน่ืองจากอยูในระหวาง 
การพ ัฒนา เศ รษฐก ิ จ และระบบ 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
การเปด AEC

แมวากัมพูชาจะเปนประเทศที ่ 
เปนโอกาสของนักลงทุน แตจากการ 
รายงานเกี่ยวกับปจจัยที่เปนปญหาใน
การประกอบธุรกิจในกัมพูชาระหวาง
ป 2551-2553 ของ World 
Economic Forum Report พบวา 
ปจจัยที ่เปนปญหาตอการประกอบ 
ธุรกิจในกัมพูชามากที ่ส ุดคือปญหา 
การคอรรัปชั่น รองลงมาคือปญหา 
ระบบราชการที ่ ไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
แรงงานม ี การศ ึ กษา ไม  เพ ี ย งพอ 
และความไม พร อมของโครงสร าง 
พื้นฐาน ในขณะที่ปจจัยที่มีปญหา 
นอยที่สุดคือความไมมีเสถียรภาพของ
รัฐบาล รองลงมาคือปญหาอาชญากรรม 
และขโมย การควบคุมเงินตราตางประเทศ 
ประกอบกับยังมีอุปสรรคในดานการ
ลงทุนไมวาจะเปนระบบการเงิน การ 
ธนาคาร และระบบศาลของกัมพูชา 
ยังไมเปนที่นาเชื่อถือในสากล การ 
เมืองในปจจุบันไมมีเสถียรภาพเกิด 
การประทวงรัฐบาลและเกิดเหตุความ
รุนแรง รวมถึงบุคลากรที่มีความรู 
ความเขาใจในการทำธุรกิจระหวาง 
ประเทศ แรงงานชาวกัมพูชามีทักษะ 
และคุณภาพต่ำ และการเขาไปลงทุน 
ตองใชคาใชจายคอนขางมาก เนื่องจาก 
ระบบการคมนาคมและการสื่อสารยัง
ไมไดมาตรฐาน อัตราคาสาธารณูปโภค 
เชน กระแสไฟฟามีราคาสูง ทำใหตนทุน 
ในการดำเนินธุรกิจสูงไปดวย เหลานี้ 
ลวนเปนสิ่งที่นักลงทุนไทยพึงระลึกไว
เปนขอควรระวังในการเขาไปดำเนิน 
การดานการลงทุนในกัมพูชาดวย



ผมเข ียนบทความนี ้ท ี ่ โรงแรม 
Huo Fa ที่เมืองเชียงรุง จังหวัด 
สิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ของ 
ประเทศจีนเมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 
2556 เพ่ือนำขาราชการของกรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จำนวน 20 ทานไปสำรวจสถานะ 
ลาสุดเสนทาง R3A ซึ่งเปนเสนทาง 
ที่อยูภายใตระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต 
(North South Economic Corridor 
: NSEC) หรือบางครั้งเรียกวาเสนทาง 
“Bangkok-Kunming Highway” ที่มี 
ความยาว 1,800 กิโลเมตร คณะผมลง 
เครื ่องบินที ่จ ังหวัดเชียงรายแลวนั ่ง 
รถตูตอไปที่อำเภอเชียงของระยะทาง 
125 กิโลเมตรสภาพถนนดี 2 เลน 
หลังจากนั ้นก็ขามแมน้ำโขงโดยเรือ 
หางยาวจากดานเชียงของไปยังดาน 
หวยทราย แขวงบอแกว ประเทศลาว 
แลวตอดวยรถบัสเพื ่อจะไปยังดาน 
ชายแดนจีนและลาว ซึ่งมีระยะทาง 
ทั้งหมด 240 กิโลเมตร สภาพถนน 
ดีมากครับ เปน 2 เลน เสนทางนี้จะ 
คดเคี้ยวมากเพราะตัดผานภูเขาเหมือน 
กับเสนทางมูเซของพมากับรุ ยลี ่ของ 
จีน แตสภาพถนนดีกวา หวาดเสียว 
นอยกวา ถนนเสนนี้มีความสมบูรณ 
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กอนหนานี้มีการแบงการทำถนน 
ออกเปน 3 ชวงคือ 80+80+80 
กิโลเมตร ชวงแรกจากอำเภอหวยทราย 
ถึงหมูบานฉอด กอสรางโดยบริษัท 
แพรธำรงวิทย ชวงท่ีสองถึงแขวงหลวงน้ำทา 
โดยบริษัทนวรัตนพัฒนาการ (ทั้งสอง 
เปนของบริษัทไทย) และชวงสุดทาย 
ถึงชายแดนบอเต็นของลาวโดยบริษัท
จีน ที่ดานบอเต็น (Borten) ของลาว 
ถูกกำหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที ่กำล ังสร างศ ูนย การค าและการ 
ทองเที่ยวขนาด 16,000 เฮกตาร 
ปจจุบันยังสรางไมเสร็จ คาดวาตอง 
ใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง และหางออก 
ไปอีก 5 กิโลเมตร ขณะนี้ก็กำลัง 
กอสรางศูนยเปลี่ยนถายสินคาของจีน 
โดยรัฐบาลลาวใหสัมปทานรัฐบาลจีน
เชา 99 ป 

ตลอดเสนทางของฝ งลาวมีการ 
ปลูกยางพาราเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่
แขวงหลวงน้ำทาปลูกมากเปนอันดับ
หนึ่งของลาว จากดานบอเต็นก็เขาสู 
ดานบอหาร (Mohan) ของจีน ใน 
เมืองลา (Meng La) ของจังหวัด 
สิบสองปนนา (Xishuanbanna) ทั้ง 
สองขางทางเปนสวนยางพาราตลอด 
เสนทางไปจนถึงสิบสองปนนา ตาง 
จากของดานพมาที ่สองขางทางเปน 
ไมสักลวน ๆ จากลาวเมื่อเขาสูพื้นที่ 
ของจีนแลว เห็นความแตกตางดาน 
ความเจริญอยางชัดเจน จังหวัดสิบสองปนนา 
มี 3 เมืองครับ มีเมืองหลักคือเชียงรุง 
(Jinghong) มีประชากรในจังหวัด 
สิบสองปนนาเกือบ 1 ลานคน เนื้อที่ 
ทั้งหมด 20,000 ตารางกิโลเมตรหรือ 
12.5 ลานไร 30 เปอรเซ็นตของ 
พื้นที่ทั ้งหมดเปนพื้นที่ปลูกยางพารา 
จังหวัดสิบสองปนนาเปนจังหวัดที ่มี 
การปลูกยางพาราของจีนมากที่สุดนา
จะกลาวไดวา “จังหวัดยางพาราของ 
จีน” คนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 
นอกจากยางพาราแลวยังปลูกกลวยหอม 
รองลงมา ชาผูเออร (ชาดังของมณฑล 

ยูนนาน) และขาว ซึ่งสินคาเกษตร 
หลักที ่ผมกลาวถึงนี ้ผลิตเพื ่อขายใน 
ประเทศจีนเทานั้น เมืองเชียงรุงใน 
อนาคตจะมีการเปลี ่ยนแปลงอยาง 
มากมาย และจะเปนหัวใจและศูนยกลาง 
เศรษฐกิจและการขนสงบนเสนทาง 
R3A เพราะมีความพรอมในหลาย ๆ 
ดานทั้งมีสนามบิน และทาเรือชิงหง 
จากเมืองเชียงรุ งถนนเขาสู ค ุณหมิง 
เปนถนนดีมาก ขนาด 6 เลน 
ระยะทาง 580 กิโลเมตร

ความสำคัญเสนทาง R3A เปน 
เสนทางเศรษฐกิจที่เชื่อมจีน ลาวและ 
ไทย ฉะนั้นจึงเสมือนเปนประตูบาน 
ใหญของสินคาจากประเทศจีนและ 
ไทยที่จะเขามาขายสินคาระหวางกัน 
สำหรับประเทศลาวถือไดวาเปนเสนทาง 
สินคาของจีนเขาสูลาวใต (แขวงจำปาสัก 
และปากเซ) และลาวเหนือ (แขวง 
หลวงน้ำทา บอแกว และหลวงพระบาง 
เปนตน) สำหรับประเทศไทยก็เปน 
ประตูสินคาเขาทางภาคเหนือของไทย
สินคาจีนสงผานเสน R3A สวนใหญ 
เปนแอปเปล สาลี่ กระเทียม เครื่อง 
ใชไฟฟา พัดลม หมอหุงขาว สินคาที่ 
ไทยสงไปเสนทางนี้คือ ยางพารา 
น้ำมันปาลม ลำไย ผลไม มังคุค และ 
ทุเรียน เปนตน มูลคาการสงออกและ 
นำเขาระหวางไทยกับจีนบนเสนทาง 
R3A นี้ยังมีไมถึงหมื่นลาน สวนหนึ่ง 
มาจากถนนที่เชื่อมตอสะพานแหงที่ 4 
ดานลาวระยะ 10 กิโลเมตรยังสราง 
ไมเสร็จ สะพานแหงนี้ขามแมน้ำโขง 
เชื่อมระหวางอำเภอเชียงของกับอำเภอ 
หวยทราย แขวงบอแกวระยะทาง 
2.48 กิโลเมตร (งบประมาณในการ 
กอสราง 1,624 ลานบาทรัฐบาลจีน 
และไทยรับผิดชอบคนละคร่ึง) ณ วันน้ี 
ถือวาเสนทาง R3A ยังไมสมบูรณ 
รอยเปอรเซ็นตอยู 2 ชวงคือชวงถนน 
ฝงลาว (คาดวาจะเปดใชปลายป 2556) 
กับชวงกอนเขาเมืองเชียงรุ งที ่กำลัง 
ขยายถนนเลียบขนานกับแมน้ำลานชาง 

ซึ่งเปนตนน้ำของแมน้ำโขง หากทั้ง 
สองเสร็จสมบูรณ ผมคิดวาเสนทาง 
นี้จะมีมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมหันต 
มูลคาทางการคาอยูในระดับหมื่นลาน
แนนอน บวกกับการขนสงสินคาผาน 
ทางทาเรือเชียงแสนในอนาคตจะเจอ
ปญหาน้ำในแมโขงลดลง

บนเสนทางแหงนี้มีโอกาสสำหรับ 
นักธุรกิจไทยแคไหน ผมขอเริ่มจาก 
สินคาเกษตรกร พื้นที่แถบนี้มีศักยภาพ 
ในปลูกยางพารามากทั ้งฝ งลาวและ 
สิบสองปนนา น้ำดี และปริมาณน้ำฝน 
มาก เราจะไปเชาพื้นที่ปลูกยางเห็น 
จะยากครับ เพราะในสิบสองปนนา 
รัฐบาลจีนหามขยายพื ้นที ่ปลูกยาง 
พารา ในลาวนาจะพอมีเหลือใหนัก 
ธุรกิจไทยปลูกอีก แตก็มีนักธุรกิจจีน 
เขาไปเชาพื ้นที ่ปลูกมากมายแลวใน 
ขณะนี้ ในลาวมีนักธุรกิจจีนเขามาตั้ง 
โรงงงานแปรร ูปยางพาราในแขวง 
บอแกวจำนวน 20 โรง สวนสินคา 
เกษตรอื่น ๆ ผมคิดวายังไมมีศักยภาพ 
ดานการลงทุน สวนสินคาอุตสาหกรรม 
ตามศักยภาพของพื ้นที ่ก ็น าจะเปน 
แปรรูปยางพารา ปจจุบันในสิบสองปนนา 
มีโรงงานแปรรูปยางพาราเกือบ 100 
โรง เราเขามาก็อาจจะตองแยงพื้นที่ 
ทางธุรกิจ แลวรูปแบบรวมทุนละได 
หรือไม อาจลืมวาขณะนี้นักธุรกิจจีน 
มีเงินทุน เคาสามารถขยายธุรกิจได 
ดวยตัวเอง ผมฟนธงวาธุรกิจที่นาจะ 
ไปไดบนถนน R3A คือธุรกิจทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองเที่ยวไทยเขาไปเที่ยว 
ในสิบสองปนนามาก โดยเฉพาะใน 
ชวงเทศกาลและวันหยุด ที่นาสนใจ 
และทาทายคือจะนำนักทองเที่ยวจีน 
เข ามาใช บร ิการและเท ี ่ยวบนถนน 
เสนทางใหมากขึ้นไดอยางไร คนจีน 
ตอนนี้มีเงินมีทอง แตสิ่งตองรีบทำคือ 
การเจรจายกเลิกการทำ “วีซา” ระหวาง 
กันเสียกอน
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กุมภาพันธ 2557 มีมูลคารวม 
610,700 ลานหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 
13.3 เม่ือเทียบกับชวงเทศกาลตรุษจีน 
ของปกอน ซึ่งแมจะเปนอัตราที่สูง 
เมื ่อเทียบกับชวงเทศกาลสำคัญของ 
ของประเทศอื่น แตก็เปนอัตราการ 
เติบโตที่ต่ำที่สุดนับแตป 2550 (ซึ่ง 
เริ่มมีขอมูลอยางเปนระบบ)

ธุรกิจรานอาหาร ... ยิ่งหรู ยิ่ง 
กระเทือน ขอมูลของกระทรวงพาณิชย 
จีนยังระบุวา ยอดขายของรานอาหาร 
ที่จับตลาดระดับกลางเติบโตมากกวา
รอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลา 
เดียวกันของปกอน ขณะเดียวกันรายงาน 
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ (National 
Statistics Bureau) ระบุวา ผลกำไร 
ของธุรกิจรานอาหารในป 2556 อยูที่ 
รอยละ 9 เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่ง 
อาจถือเปนการสิ ้นสุดยุคแหงความ 
รุ งเร ืองของธุรกิจรานอาหารที ่ม ีผล 
กำไรที่เติบโตในระดับสองหลักตอเนื่อง 
มาเปนเวลาหลายป แถมรานอาหารที่ 
จับตลาดระดับบนดูจะไดรับผลกระทบ 
รุนแรงมากที่สุด 

ผู บร ิหารระดับสูงของสมาคม 
ภัตตาคารแหงชาติจีน (China Cuisine 
Association) ยังใหสัมภาษณเสริมวา 
ขอมูลดังกลาวสะทอนวา “สถานการณ 
ของอุตสาหกรรม (อาหาร) ดูไมนา 
ไววางใจนัก” ทั้งนี้ หลายฝายคาดวา 
ป 2557 อาจเปนปแรกในชวง 2 
ทศวรรษที ่ธ ุรก ิจร านอาหารในกรุง 
ปกกิ่งจะชะลอตัวลง

หากพิจารณาในรายละเอียดก็ 
พบวา ยอดขายของรานอาหารที่จับ 
ตลาดระด ับกลาง-บนขยายต ัวราว 

รอยละ 10 เมื่อเทียบกับของชวงเวลา 
เดียวกันของปกอน รานอาหารที่จับ 
ตลาดระดับบนดูเหมือนจะโดนมรสุม 
ใหญถาโถมเขาใสเมื่อรัฐบาลจีนยังคง 
เดินหนาแคมเปญ “ประหยัดเพ่ือชาติ” 
ตอไป 

ภาพคล ายคล ึ งก ันของความ 
แตกตางดานรายไดระหวางธุรกิจราน
อาหารที่จับตลาดลางและตลาดบนก็
ปรากฏใหเห ็นในหลายเมืองทั ่วจ ีน 
ตัวอยางเชน ยอดขายของรานอาหาร 
ที่จับตลาดระดับกลางในมณฑลอันฮุย 
(Anhui) เหลียวหนิง (Liaoning) 
หูเปย (Hubei) และหูหนาน (Hunan) 

ขยายตัวรอยละ 20 ขณะที่รานอาหาร 
ระด ับบนในมณฑลเฮยหลง เจ ี ย ง 
(Heilongjiang) กลับมีรายไดลดลง 
รอยละ 20 เม่ือเทียบกับของปท่ีผานมา 

ผลจ า ก เ หต ุ ก า รณ  น ี ้ ท ำ ใ ห  
ผู ประกอบการรานอาหารตองปรับ 
กลยุทธการตลาดเปนการใหญ โดย 
หลายรายหันไปจับลูกคาเฉพาะกลุม 
ที่ตองการจัดงานแตงงาน งานวันเกิด 
หร ือการพบปะของครอบคร ั ว ใน 
โอกาสสำคัญ บางรายชะลอการเปด 
สาขาใหมและถึงขนาดตองปดสาขา 
ในบางแห งเพ ื ่อลดผลกระทบจาก 
ยอดขายที่ชะลอตัวลง แมกระทั่งราน 
อาหารที ่ม ีช ื ่อเสียงดีย ังตองประสบ 
ปญหาผลกำไรที่ลดลง

การคาปลีก ... แสงสวางเปน 
จุด ๆ ในชวงตรุษจีน ยอดการคา 
ปลีกของกิจการคาปลีก 100 รายใหญ 
ของจีนลดลงรอยละ -3.8 เมื่อเทียบ 
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดย 
ยอดขายของหมวดสินคาหลักล วน 
ชะลอตัวลงทั้งสิ้น อาทิ ของใชภายใน 
บานลดลงรอยละ -12.9 เครื่องสำอาง 
ลดลงรอยละ -12.1 ทองคำและเครื่อง 
ประดับลดลงรอยละ -10.9 และ 
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อาหารชะลอตัวลงรอยละ -4.2 มี 
เพียงเสื้อผาสำเร็จรูปเทานั้นที่ขยายตัว 
เพียงเล็กนอยในอัตรารอยละ 0.3

ทั้งนี้ ยอดจำหนายสินคาที่จับ 
ตลาดระดับบนมีอัตราการชะลอตัว 
ลดลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของที่ระลึก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
บุหรี่ และอาหารทะเลที่หายาก ซึ่ง 
อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ การ 
ควบคุมการใชจ ายเม็ดเง ินและการ 
ปราบปรามปญหาการคอรรัปชั่นอยาง 
เขมขนของรัฐบาลจีน การขยายตัว 
ของกิจกรรมการทองเที่ยว และการ 
ทุ มจ ัดแคมเปญสงเสร ิมการตลาด 
อยางหนักของธุรกิจจีนนับแตตนฤดู 
หนาวที่ผานมา

กระทรวงพาณิชยจีนยังรายงาน 
เพิ่มเติมวา ซุปเปอรสโตรในนครฝูโจว 
(Fuzhou) ประสบปญหายอดขาย 
ชะลอตัวลงถึงรอยละ 70 เม่ือเทียบกับ 
ของปที่ผานมา โดยเฉพาะสินคาของ 
ที่ระลึกที่จับตลาดระดับบน อาทิ 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล (ลดลงรอยละ 
70) และอาหารทะเล (ลดลงรอยละ 
50) เหตุการณคลายคลึงกันก็ยังเกิด 
ขึ ้นในเมืองตอนกลางและทางเหนือ 
ของประเทศ ยอดขายบุหร่ีและเคร่ืองด่ืม 
ที่มีแอลกอฮอลเกรดดีในเมืองลั่วหยาง 
(Luoyang) ลดลงถึงรอยละ 40 เมื่อ 
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน

อยางไรก็ดี ทามการเติบโตของ 
การจับจายใชสอยของชาวจีนที่ชะลอ
ตัวลง ก็มีบางธุรกิจที่ยังพอมีแสงสวาง 
แหงความหวังซอนอยู ไดแก ธุรกิจ 
การคาออนไลน บริการอาหารนอกสถานท่ี 

การทองเที่ยว และบันเทิง ในชวง 
หลายปที่ผานมา ยอดการคาปลีก 
ออนไลนของจีนเติบโตอยางกาวกระโดด 
จนกลายเปนตลาดที่ใหญที ่สุดในโลก 
กระแสดังกลาวยังมาแรงอยางเหลือเชื่อ 
ในปจจุบัน ชาวจีนโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัยรุ นหนุ มสาวและคนในวัยทำงาน 
ต  างห ันมาซ ื ้ อส ินค  าผ  านหน าจอ 
คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือกัน 
มากขึ้น จนทำเอายอดการคาปลีก 
ผานชองทางปกติในจีนเริ่มสงสัญญาณ 
ชะลอตัวลง

อยางไรก็ดี ยอดจำหนายสินคา 
ที ่จ ับตลาดระดับกลางยังคงเต ิบโต 
อยางมีเสถียรภาพ ตัวอยางเชน 
สินคาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที ่ 
ยอดขายเติบโตเฉลี่ยกวารอยละ 20 
และเครื่องประดับที่มีสัญลักษณมาก็ 
ไดรับความนิยมอยางมาก โดยยอดขาย 
ในหางสรรพสินคาในหลายภูมิภาค 
ก็สามารถทำสถิติอัตราการขยายตัว 
สูงสุดในประวัติศาสตร รวมทั้งสินคา 
เครื่องใชไฟฟาภายในบานที่มียอดขาย 
เติบโตแรงเชนกัน ซึ่งสวนหนึ่งเปน 
เพราะการขยายระยะเวลาการจ ัด 
แคมเปญสงเสริมการตลาด

นอกจากน้ี ยังตรวจพบการเติบโต 
ของภาคการทองเที่ยว รายไดในธุรกิจ 
ทองเที่ยวในชวงตรุษจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 
16.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปกอน ขณะที่จำนวนนักทองเที่ยวจีน 
ที่เดินทางไปตางประเทศก็เพิ่มขึ้นถึง 
รอยละ 18.1 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน

บทสรุป ... จับตาพฤติกรรมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ในดานหนึ่ง 
พฤติกรรมการใชชีวิตในชวงเทศกาล 
ตรุษจีนของชาวจีนกำลังปรับเปลี่ยนไป 
โดยเลือกซื้อสินคาและเขารานอาหาร
ระดับกลางมากขึ้น ควบคูไปกับการ 
ออกไปทองเที ่ยวและใชจ ายเง ินใน 
ตางประเทศมากข้ึน รวมท้ังการเดินหนา 
รณรงคเรียกรอง “ความประหยัด” 
ของรัฐบาลจีน จนสงผลใหการจับจาย 
ใชสอยของประชาชนภายในประเทศ 
เติบโตในอัตราที่ลดลง ผมเชื่อมั่นวา 
รัฐบาลจีนจะไมเสียแนวทางที่ตองการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจที ่ต องการ 
เติบโตโดยพึ่งพาภาคการบริโภคภาย 
ในประเทศในระดับที่สูงขึ้นในอีกดาน
หนึ่ง ผูประกอบการไทยตองเขาใจวา 
ชาวจีนมิไดจับจายใชสอย “นอยลง” 
การใชจายของชาวจีนยังคงเพิ ่มขึ ้น 
เพียงแตเติบโตในอัตราที่ลดลง นั่น 
หมายความวาตลาดจีนยังคงเติบโต 
ตอไป และอาจขยายตัวในอัตราท่ีสูงสุด 
เมื่อเทียบกับของประเทศที่มีเศรษฐกิจ 
ขนาดใหญอื่นเสียดวยซ้ำ

นอกจากน้ี การท่ีรัฐบาลจีนประสบ 
ความสำเร ็ จ ในการควบค ุมอ ัตรา 
เงินเฟอในชวงปลายปที่ผานมา และ 
การเผชิญกับสภาพอากาศที่เต็มไปดวย 
หมอ ก ค ว ั น ใ น ห ล า ย เ ม ื อ ง ใ หญ  
โดยเฉพาะกรุงปกก่ิง ก็อาจเปนชองทาง 
ใหรัฐบาลจีนตองหันมาดำเนินมาตรการ 
กระต ุ นการบร ิโภคในร ูปแบบใหม  
และเพิ ่มระดับการปลอยสินเชื ่อใหม 
ของธนาคารพาณิชยอีกครั้งในชวงเวลา 
ที่เหลือของป 2557
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Special Report

เส้นทาง & ทิศทางของธุรกิจ
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Special Report

ค้าปลีกไทย â´Â
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ดร.สิริพันธ  วงศอินทวัง
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Special Report

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �·Õ ่Ê‹§ 

¼Åμ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¤ŒÒ»ÅÕ¡

¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

1. วิเคราะหลูกคา
การศึกษาวิเคราะหลูกคาในธุรกิจ 

คาปลีกผู ประกอบการธุรกิจคาปลีก 
ควรเรียนรูและเขาใจดังนี้ 

See through Customer ใน 
ที ่นี ้คือการมองใหทะลุหรือศึกษาให 
ลึกซึ ้งถึงความตองการที ่แทจริงของ 
ลูกคา โดยการวิเคราะหเจาะลึกลูกคา 
ไดถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับตอไปนี้

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 

·Õ ่à»ÅÕ ่Â¹á»Å§

• อดีตมองลูกคาแบบกวาง ๆ 
ลูกคาสวนใหญเหมือนกันไมแตกตาง  
เปน Mass Customer

• ลำดับตอมามองลูกคาแบบ 

Scan ที่ละจุด ศึกษาพฤติกรรมผู 
บริโภคทั้ง Who What Where 
When How Why How much คน 
หาความตองการ ความสนใจ ที่ลูกคา 
ตองการ และตอบสนองแบงลูกคาแต 
ละกลุมเริ่มแตกตางกัน เปน Niche 
Market

• ลำดับตอมามองลูกคา ศึกษา 
พฤติกรรมผูบริโภค  Consumer 
Behavior   กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
อยางละเอียด Decision making 
Process ที่เรียกวา FMOT และ 
SMOT  เพื่อนำเสนอสินคาและบริการ 
เนนการสรางความแตกตางเพื ่อตอบ
สนองกลุมลูกคา

• ลูกค าม ีพฤติกรรมเช ิงล ึก 
Consumer Insight ผูบริโภค มี 
ความตองการลึก ๆ ในจิตใจ ไมวาจะ 
ทำอะไร ตัดสินใจอะไร จะมาจาก 

เหตุผลลึก ๆ หรืออาจจะเรียกวา นิสัย 
เชิงลึก ของผูบริโภคปจจุบันนี้ ตั้งแตป 
ค.ศ. 2013 เปนตนมา โดยมีลักษณะ 
Consumer Insight ดังนี้ 1. ขอ 
เกาะกระแสไวกอน  2.  เช่ือ “คนอ่ืน” 
และขอแสดงความเห ็นเพ ิ ่ม เต ิม 
(Share) ใหเกิดการตัดสินใจ มากกวา 
สิ่งจูงใจทางการตลาด 3. ไมเคยทนรอ 
4. คนขี้เกียจคิด  หมายถึง คนในยุค 
ปจจุบันหรือพฤติกรรมผูบริโภคลึก ๆ 
เริ่มเปนคนที่ไมตองใชสมองในการคิด
อะไรมาก เนื่องจากมีเทคโนโลยีมา 
รองรับตอกระบวนการคิด การจดจำ 
แทนเกือบทั้งหมด 5. การซื้อสินคา 
บริการโดยไมจำเปนตองไปที่รานคา 
ไมจำเปนตองเห็น สัมผัสสินคากอน 
เพียงแตนั่งหนาจอหรือจะอยูในสถาน
ท่ีใด เดินทางไปท่ีใด ผูบริโภคก็สามารถ 
ตัดสินใจซื้อ เลือกซื้อไดตามตองการ 
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SMEs Competitiveness

ฤทธิ์ ธีระโกเมน
ซอีโอ MK สุกี ้ กับการสอน SMEs วิธีทำเงิน

¨Ø´àÃÔ ่Áμ Œ¹¢Í§ÊØ¡Õ ้ MK 
ตอนที่ผมเปดรานครั้งแรกสองคนกับภรรยา ผมก็ไม 

เคยทำอาหาร ผมเรียนจบวิศวกรไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ 
2 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนาจะไปเปนชางประกอบ 
โทรทัศน ตูเย็น วิทยุที่โตชิบา แตจุดเริ่มตนของความสำเร็จ 
ครั ้งนี ้เกิดขึ ้นจากการที ่ผมไดแตงงานกับภรรยาสุดที ่ร ัก 
ของผม และเราก็รวมกันเปดรานอาหารไทยรานหนึ่งขึ้น 
มา เปาหมายคือ ใหลูกคาที ่เขามาทานอาหารชมวา 
อาหารรานนี้อรอย สะอาด บริการดี รานสวย ตั้งเปา 
ไวแคนี้ แตพอทำไปเรื่อย ๆ เราก็เริ่มมีเงินมากขึ้น จึงเริ่ม 
ทำสุกี ้หมอไฟจากเตาแกสและมองเห็นวามันไมปลอดภัย 
จึงเปล่ียนเปนเตาไฟฟา MK สาขาแรกท่ีผมเปดคือท่ีเซ็นทรัล 
ลาดพราว จากอดีตจนถึงปจจุบัน ผมทำธุรกิจนี้เขาสูปที่ 
29 แลว มีสาขาทั้งหมด 400 สาขาทั่วประเทศ และนำ 
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนที่เรียบรอย

¤Ô´ÍÂ‹Ò§ MK 
ในขณะที่โลกปรับเปลี่ยนไปเร็ว เราจะตองรูวิธีปรับ 

ตามเขา วิธีหนึ่งคือเขาไปเลนกับเขา เมื่อประเทศกำลังจะ 
กาวเขาสู AEC เราตองรูวาเราจะทำอยางไรกับมัน รอบ ๆ 
ตัวเรามีการใชภาษาอังกฤษ แสดงวาเราก็ตองใชภาษาอังกฤษ 
ตอไปทุก ๆ อยางในบริษัทของเราไมวาจะเปนรายงานก็ 
ตองใชภาษาอังกฤษ เพราะไมอยางนั้นเราก็จะคาขายกับ 
ตางประเทศไมได ผมเริ่มเปดสาขาที่ประเทศสิงคโปร 
เวียดนาม อินโดนีเซีย สิ่งแรกที่เขาถามคือ คุณมีเมนูไหม 
ผมก็บอกวามี ถาเราคาขายกับจีนเราก็ตองมีภาษาจีนดวย 
ซึ่งในประเทศสิงคโปรมีภาคบังคับใชภาษาจีนเปนภาษาที่
สำคัญ ทำใหเขาไดเปรียบเราในแงภาษา น่ีคือเร่ืองภายนอก 
ที่เราควรศึกษา

สวนภายในเราตองรู จ ักตนเองและมีแรงบันดาลใจ 
ตองมีสิ่งที่ไมเหมือนใคร มีสูตรลับ เรามีความสามารถที่จะ 
เรียนรูสิ่งใหม ๆ หรือไม เพราะเราตองกาวไปเรียนรูไป  

การสร้างธุรกิจ SMEs ให้เกิดขึ้น เติบโตและเจริญต่อเนื่องได้อย่างไรนั้น เราต้องนิยามได้ว่า 
เรากำลังทำอะไรและกำลังขายอะไร เราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอ 
เหมือนกับการขายน้ำหอมให้กับสุภาพสตรี เราต้องรู้ว่าสุภาพสตรีใส่น้ำหอมไปทำไม 
มันเป็นการ “ขายความมั่นใจ” ให้กับสุภาพสตรี และเมื่อพูดถึงน้ำหอมก็ต้องนึกถึงแบรนด์ 
และแพคเกจจิ้ง กล่าวโดย คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ 
จำกัด หรือ MK สุกี้ ณ งานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน จัดโดยหอการค้าไทย
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SMEs เปนแคกาวแรก การทำอาหารในหลาย ๆ สาขา 
ตองมีความปลอดภัย และลูกนองที่เราจางก็อาจจะไมได 
คิดถึงความสะอาดเหมือนอยางเราหรือมีส ัดสวนผสม 
อาหารที ่เหมือนเรา ดังนั ้นผมจึงจางผู ตรวจสอบความ 
ปลอดภัยเขามาสอนตั้งแตผูจัดการระดับใหญจนถึงระดับ
กลางและตองเรียนทุกคน ตองมีกระบวนการเรียนรูและ 
ทดลอง อยาเบื่อกับการทดลอง มองหาคนที่สนับสนุน 
ไมวาจะเปนการเงินหรือกำลังใจ ในขณะที่ผมเปดสาขา 2 
แมของผมก็บอกวาอยาเปดเลยมันเหนื่อยเห็นกลับบานดึก
ทุกวัน ผมก็บอกแมวา ไมเปนไรแค 2 สาขาเทานั้นเอง 
ยังพอไหว พอเปดไปถึงสาขาที่ 70 แมก็บอกวาอยาเปด 
เลย เปดมาเยอะแลว ผมก็บอกแมวาเปดมาตั้ง 70 สาขา 
แลว “เปดเพิ่มอีก 1 สาขาไมเปนไรหรอก เหนื่อยเพิ่มขึ้น 
อีกนิด” ขณะน้ีผมเปดสาขาท่ีตางประเทศ แมก็บอกวาไมตอง 
เปดหรอก มันเหนื่อย ตองเดินทางไกล ผมก็บอกแมวา 
ลูกนองผมเปนคนทำ ผมคิดวานี่เปนคำเตือนใหผมระมัด 
ระวังตัว ไมไดถือวาเปนสิ่งที่ทำใหเราเสียกำลังใจ

ตัวเองวาเรามีลักษณะนิสัยของการเปน SMEs ไหม ทำงาน 
หนักและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีไหม ถาไมก็ไปเปนลูกจางซะ

เมื่อลูกคาเกิดปญหา เราจะแกปญหาใหเขาอยางไร 
ลูกคาชอบอะไร แลวจะเอาอะไรที่เขาชอบไปใหเขา การ 
จะทำสิ่งเหลานี้ไดตองออกแบบ การออกแบบไมใชแฟชั่น 
แตเปนการทำเพื่อตอบโจทยลูกคา มีหนังสืออยู 1 เลม ที่ 
ผมอานประจำ Design for disabled การออกแบบ 
สำหรับคนพิการ พิการหู พิการแขนขา คนที่ออกแบบ 
สินคาใหสำหรับคนพิการเขาตองคิดมาก ตองรูวาคนตาบอด 
หูหนวกเขาตองทำอยางไร อุปกรณที่เราออกแบบจะตอง 
ทำใหถูกใจเขาที่สุด นี่เปนอีกแนวทางที่ดีที่ทำใหผมไดคิด 
ศึกษา “เวลาคนเราเห็นปญหา ก็มักจะกลัวและถอย” 
กับ “มองปญหาเปนเรื่องเล็กแลวไมแก” เพราะคิดวามัน 
ไมเปนปญหา ปญหาเล็ก ๆ บางเรื่องเปนโอกาส เหมือน 
เราเห็นภูเขาน้ำแข็งที่เรือไททานิคเห็นแตยอดของมัน แต 
กลับมีปญหาใหญอยูภายใต เวลาเราแกปญหาใหแกที่ราก 
ซึ่ง MK ใชแนวคิดนี้มาตลอด “ไมมองขามสิ่งเล็ก ๆ” คน 
ที่ไมมองขาม คือคนที่เปดโอกาส 
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คนเราที่ผมเจอมามีอยู 2 ประเภทที่จะกาวมาทำ 
การคา คือ พวกที่เกง อาจจะเรียนเกง ขยัน สติปญญาดี 
พวกนี้มีโอกาสสำเร็จ แตบางครั้งความสำเร็จอยูแคจุด 
นั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดคือโชค สองมีสายสัมพันธที่ดี 
สนใจคนควา เม่ือมีจัดสัมมนาก็ไปฟง อานหนังสือใหมาก 
อานแลวคิด หากเรามีนิสัยที่เขากับคนอื่นไมได เราก็ตอง 
ไปเขาหลักสูตรพัฒนานิสัย พนักงานทุกคนถูกฝกใหมี 
ลักษณะนิสัยที่นารัก รูจักเอาใจใสดูแล ใหเราลองสำรวจ 

อย่าเบื่อกับการทดลอง 
มองหาคนที่สนับสนุน 
ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือกำลังใจ 
ในขณะที่ผมเปิดสาขา 2 
แม่ของผมก็บอกว่าอย่าเปิดเลยมันเหนื่อย 
เห็นกลับบ้านดึกทุกวัน ผมก็บอกแม่ว่า 
ไม่เป็นไรแค่ 2 สาขาเท่านั้นเอง ยังพอไหว 
พอเปิดไปถึงสาขาที่ 70 
แม่ก็บอกว่าอย่าเปิดเลย เปิดมาเยอะแล้ว 
ผมก็บอกแม่ว่าเปิดมาตั้ง 70 สาขาแล้ว 
“เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาไม่เป็นไรหรอก 
เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิด”  
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สมัยกอนผมใชเตาแกส โดยมีถังแกสอยูใตโตะ คนที่ 
ไปกินก็ไมไดคิดวามันเปนปญหา แตผมเปนชาง เห็นถัง 
แกสอยูในราน ผมคิดวามันอันตราย หากมันรั่วแลวระเบิด 
ขึ้นมาละ ผมจึงเปลี่ยนมาใชไฟฟาทำใหตรงนี้เปนโอกาส 
ขึ้นมา สรางความมั่นใจใหลูกคา 

สวนโตะที่แนนดวยจานมากมายเพราะอาหารมันเยอะ 
ทำใหดูเกะกะ ผมจึงออกแบบภาชนะใหมันซอนกันได 
เพื่อไมใหกินพื้นที่ อาหารเสิรฟชาเพราะอะไร เพราะบิล 
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อานไมออก ลำดับไมถูกสลับกันไปมา ทำใหคนทำอาหาร 
สับสน ผมก็ออกแบบใหเปนแบบฟอรม ซึ่งทำใหงายและ 
รวดเร็วขึ้น 

น้ำจิ้มที่ใสผงชูรสเยอะ บางคนทานแลวแพ ซึ่งอัตรา 
การแพนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากสถิติที่พบ ไมเพียงแค 
ผงชูรสเทานั้นยังมีถั่ว อาหารทะเล ที่ผมเจอแปลกประหลาด 
ที่สุดคือ แพขาวไทย ทำใหเราคิดหาทางศึกษาการแพ 
อาหารของคนอยางจริงจัง มีลูกคาเขามาและถามผมวามี 
อาหารรายการใดบางที่มีสวนผสมของแปงสาลี เราก็ไปไล 
ลำดับทั้งหมดมาวาอาหารชนิดใดบางที่มีสวนผสมของแปง
สาลี เวลาที่ลูกคาเขามาจะไดไมสั่งรายการเหลานี้ เมื่อสิ่ง 
เหลานี้คือปญหาเราก็แกใหเขา สีผสมอาหารทุกวันนี้ที่ใชก็ 
เปนสีจากธรรมชาติ ไมมีสารกันบูด 

ณ ปจจุบันนี้เราหวงใยสุขภาพกันมากขึ้นและพูดถึง 
ออแกนิคที่เปนธรรมชาติมากขึ้น เราจึงพยายามที่จะตอบ 
สนองลูกคาใหมากขึ้น ผักที่มีเคมีตกคาง ทำอยางไรใหเคมี 
ตกคางนอยที่สุดและสะอาด บริการไมสุภาพไมยิ้มแยม 
แจมใสก็ตองมีการอบรมให แมกระทั่งการสบตา เมื่อมอง 
ตากันแลวใหยิ้ม 4 วินาที พูดจาสุภาพ วิธีเดิน วิธีไหว 
ลูกคาอยากบนไมรูวาจะบนกับใคร ปจจุบันเราเปดใหทุก 
ชองทาง เขียนบนโตะหรืออินเทอรเน็ต โซเชียลเน็ตเวิรก 
และนำมาประมวล คนที่อานขอเรียกรองก็จะทราบปญหา 
ทุกชองทาง

ลาสุดผมก็คิดวาลูกคาอยากจะเปนเจาของ MK เรา 
ก็นำเขาตลาดหลักทรัพย ใหลูกคาไดซื้อหุนรวมเปนเจา 
ของได เรื่องพวกนี้ถือวาเปนความคิดสรางสรรคทั้งสิ้น 
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ประเทศไทยตองใชประโยชนของการดีไซนที่ไมเหมือน 
ใครและไมมีใครเหมือน เมื่อเขาสู AEC เราตองเอาความ 
เปนไทยไปขายเขา น้ำหอมเคร่ืองหอมกล่ินไทย ๆ ส่ิงเหลาน้ี 

อยูในดีไซนทั้งสิ้น อีกอยางหนึ่งคือคุณภาพของความเปน 
หนึ่ง ยกตัวอยางเชน เบทาโกรที่เปน S-Pure เลี้ยงหมู 
ไมใชยา ไมใสสารเรงเนื้อแดง สวนรานคาปลีกก็ตองมีทำเล 
ที่ตรงกับความตองการของลูกคา เรื่องของเทคโนโลยีจะ 
นำเทคโนโลยีมาใชอยางไร เปลี่ยนจากโฆษณาในโทรทัศน 
มาโฆษณาทางอินเทอรเน็ตและโมบาย สิ่งเหลานี้เปนการ 
แขงขันทั้งสิ้น และอยาลืมเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
ความรู สูตรลับเปนสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาและสามารถขาย 
ได และสุดทายคือแบรนด เพราะแบรนดเปนสิ่งเดียวที่คน 
จดจำเหมือนเราจำชื่อเพื่อน 

เรามี MK Gold ซึ่งอาหารก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นกวา 
MK ธรรมดา ลูกคาบางคนบอกวาราคาแพง แตเมื่อทาน 
แลวก็ไมกลับไปทาน MK ธรรมดาอีกเลย ที่ภาคใตเปด 
สาขาแลวที่ภูเก็ต ลูกคา 90% เปนชาวตางชาติ ขายดีมาก 
รานดั้งเดิมที่เปด คือรานเลอสยาม เปนรานอาหารไทย 
มีสาขาที่ภูเก็ตและศาลาแดง อีกที่หนึ่งคือสมุยที่เรากำลัง 
จะเปด แลวก็มีรานอาหารญี่ปุน ที่เราเพิ่งเปดมาได 5 ป 
ปจจุบันมี 125 สาขา ขยายเร็วมากปละ 25 สาขา เรา 
ไดเทคโนโลยีมาจากญี่ปุน และที่ญี่ปุนเราก็มีอยู 36 สาขา
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ผมคิดวาการที่เราโตมาไดจากธุรกิจ SMEs ขึ้นมาเปน 
บริษัทระดับกลางและยกระดับขึ้นมาสูตลาดหลักทรัพยได
นั้น เพราะเรายังดำเนินการตามกรอบที่ไดกลาวไปแลว 
หาปญหาของลูกคาแลวแกไข หาความชอบของเขาและ 
สนองตอบใหได สรางสิ่งที่ดี ๆ ทุกอยางสำหรับเขาใน 
อนาคต สิ่งที่สำคัญสำหรับผม คือทำอยางไรใหอาหาร 
มันดีตอสุขภาพในระยะยาว ซึ่งปจจุบันชีวิตคนเราที่เจ็บปวย 
อยูทุกวันนี้ก็เพราะเราทานอาหารที่มีรสหวาน มันและเปน 
พิษ ผมเคยเจอรานอาหารหมอไฟที่เมืองจีน มี 300-400 
สาขาเหมือนกัน แตหมอไฟของเขาเผ็ดและมัน เมื่อเทียบ 
ในแงของมุมมองสุขภาพ ผมเชื่อวาในระยะยาวคนจะกิน 
อาหารหมอไฟที่ปลอดภัยตอสุขภาพ สองเมื่อเราเทียบกับ 
fast food ทุก ๆ fast food อาหารเหลานี้จะถูกโจมตี 
วาไมดีตอสุขภาพ เมื่อเวลาผานไปเด็กรุนใหมเหลานี้ก็จะ 
แกตัวลง เราก็จะไดฐานลูกคามากขึ้น นี่เปนหัวใจสำคัญ 
ในการมองระยะยาว ฉะนั้นเราตองกลับมามองธุรกิจของ 
เราเองวาจะตอบสนองผู บริโภคในอนาคตไดอยางไร 
ในอนาคตเขาจะดำเนินชีวิตอยางไร มีไลฟสไตลอยางไร 
เราก็ดีไซนสินคาและบริการใหตรงกับเขา

เราต้องกลับมามองธุรกิจของเราเอง 
ว่าจะตอบสนองผู้บริโภคใ 
นอนาคตได้อย่างไร 
ในอนาคตเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไร 
มีไลฟ์สไตล์อย่างไร 
เราก็ดีไซน์สินค้าและบริการให้ตรงกับเขา  
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เขาสวนกวาง เปนชื่อไกที่มีชื่อ 
ของ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน เปนไกเนื้อ 
นุม เวลายางหนังจะกรอบ เพราะมัน 
นอย คุณพอเริ่มตนธุรกิจจากการทำ 
ฟารมเลี้ยงไกไข ที่จังหวัดขอนแกน 
เมื่อประมาณ 40 ที่ผานมา ปจจุบัน 
มีจำนวนไกที่สามารถผลิตไขไดถึง 2 
ลานฟองตอวัน จึงเปนฟารมไกที่ใหญ 
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และไดพัฒนา 
ระบบการเลี ้ยงไกจากระบบเปดมา 
เปนระบบปด คือเลี้ยงภายในเลา หรือ 
EVAP การเล้ียงไกดวยระบบคอมพิวเตอร 
และระบบควบคุมโรค Biosecurity 
ทำใหปลอดภัยจากเชื้อโรค ปจจุบัน 
ผล ิต ไข  ไก  ส  ง ในท ั ้ งประ เทศและ 

ศรัณยา ศรีวิโรจน์
ลูกเจี๊ยบสาวแห่งกลุ่ม SF 
Story ไก่เขาสวนกวาง กับตลาดวันนี้ ที่ไม่เล็ก

จากสัมผัสแรกที่ ร้านไก่ย่าง SF
ย่านลาดพร้าว ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง 
เนื้อนุ่มหนังกรอบ ละมุนลิ้นกับน้ำจิ้ม รสแซ่บ 
แบบอีสานดั้งเดิม กับอาหารอีสานนานาชนิด 
และบรรยากาศอีสานโมเดิร์น อาจจะนึกภาพ 
ไม่ออกว่าร้านแห่งนี้เป็นเพียงธุรกิจปลายน้ำ 
ส่วนหนึ่ง ที่หากย้อนขึ้นไปถึงต้นน้ำจะพบ 
วิสัยทัศน์อันเยี่ยมยอดของผู้เป็นบิดา
คุณธีรยุทธ ศรีวิโรจน์ กับการเริ่มต้นจาก 
ฟาร์มเลี้ยงไก่ครบวงจร ขยายและต่อยอด 
ธุรกิจจากธุรกิจต้นน้ำ การ ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ภายใต้ชื่อ SF Farm ไปสู่ธุรกิจต่อเนื่อง 
อีกหลากสาขา และเปน็ธุรกิจใหญ่แห่ง
ภาคอีสาน ซึ่งในวันนี้คอลัมน์ Inspire SMEs 
ได้รับเกียรติจาก คุณศรัณยา ศรีวิโรจน์ 
ผู้จัดการเขตกรุงเทพฯ กลุ่มธุรกิจ ศรีวิโรจน์ 
ทายาทสาวแห่งธุรกิจตระกูลศรีวิโรจน์ 
ผู้นำทางด้านการทำเกษตรไก่ และไข่ที่
ครบวงจร และใหญ่ ท่ีสุดในภาคอีสาน 
นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาเป็น Case study 
ของ SMEs ไทยที่ก้าวไกลสู่อาเซียน
เรียบร้อยแล้ว
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ตางประเทศ ไมเพียงเทานั้น ธุรกิจ 
ของศรีวิโรจนฟารมมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง พรอมแตกไลนตอยอดไปยัง 
ธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย 
ไมว าจะเปนการผลิตเนื ้อไกแปรรูป 

แช แข ็ งส  งขายผ  านช องทางห  า ง 
สรรพส ินค  า ในจ ั งหว ั ดขอนแก น 
รวมถึงรานคาทั่วไปภายใตแบรนด SF 
Food การกอต้ังโรงงานช่ือ SF Poutry 
จำกัด ทำหนาที่ชำแหละและแปรรูป 

ไก และทำเปนอาหารปรุงสุก ไดแก 
ไกยาง ไกตมน้ำปลา และไกตุน ฯลฯ

“ในสวนนี้ดิฉันจะทำหนาที่ดูแล
ในการขยายช องทางการจำหน าย 
อาหารปรุงสุก ไปยังโมเดิรนเทรดคาง ๆ 
อาทิ Tops Supermarket จะสง 
สินคาเขาครัวรอน เพ่ือแปรรูป, Macro 
ในรูปไก Vacuum รวมถึงการดูแล 
รานอาหาร ไกยาง SF ซึ่งอยูภายใต 
บริษัท SF ครัวอีสาน จำกัด”

à¨ÒÐª‹Í§¸ØÃ¡Ô¨ ÃŒÒ¹ä¡‹Â‹Ò§ SF 

Ë¹Ö ่§ã¹¸ØÃ¡Ô¨»ÅÒÂ¹ ้Ó

รานไกยางเขาสวนกวาง เปนอีก 
หนึ ่งธ ุรก ิจท ี ่ เก ิดข ึ ้นเพราะค ุณพอ 
ตองการตอยอดธุรกิจ และสรางมูลคาเพ่ิม 
โดยนำไกซี คือไกตัวผูที่ไมมีประโยชน 
แลว มาแปรรูป ตอมากลับพลิกขึ้นมา 
สรางรายไดดวยการนำไกที่อายุเพียง 
58 วันขนาดน้ำหนัก 78 ขีดนำมาผาน 
กระบวนการหมักดวยสูตรพิเศษดวย
สมุนไพร และเสียบดวยไมไผ กระจาย 
สินคาแบบขายสงใหไปยังหางสรรพสินคา 
ตาง ๆ ตลอดจนรานคารายยอยใน 
จังหวัดขอนแกน และรานคาไกยาง 
SF ที่กรุงเทพฯ

ย้อนรอยกลุ่มธุรกิจ “ศรีวิโรจน์”
ปัจจุบันกลุ่มศรีวิโรจน์ประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่ 

SF ขอนแก่น
(บริษัท ศรีวิโรจน์ ฟาร์ม จำกัด ) ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ 

SF Poultry ดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปไก่ 
SF ครัวอีสาน ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านไก่ย่าง SF 
SF Biz Hotel

ดำเนินธุรกิจโรงแรมไก่ กับ ไข่ เป็นโรงแรม 3 ดาว
ขนาด 150 ห้อง โดยนำคอนเซ็ปต์ของไก่และไข่มาใช้
ในการออกแบบตกแต่ง 

SF โภคภัณฑ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานคัดแยกคุณภาพไข่ไก่ 
ส่งขายในตลาดภาคอีสาน และทั่วประเทศ

SF Fishering จำกัด ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงปลา ฟาร์มปลาดุก 
ปลานิล และปลาสวาย ซึ่งเป็นธุรกิจครบวงจรจากการเลี้ยงไก่ไข่ 
โดยปลาที่ได้จะจำหน่ายให้แก่ร้านอาหาร 
และขายปลีกให้แก่ลูกค้าทั่วไป
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ขอนแกน รวมถึงภาคอีสาน และ 
เสนทางไปยังหัวเมืองหลักทั่วประเทศ 
ซึ่งขณะนี้กำลังวางระบบ และคงเริ่ม 
หลังจากแฟรนไชสรานอาหาร”

à»‡ÒËÁÒÂμ ‹Íä»àμÃÕÂÁºØ¡ 

ÍÒà«ÕÂ¹ÃÑº AEC

นอกจากสาขาใน สปป.ลาว ที่ 
ทาง SF ไกยางไดไปเปดใหบริการแลว 
ขณะนี้ยังไดสงทีมเขาไปศึกษาความ 
เป น ไปได  ในการ เป ดร  านอาหาร 
ลักษณะ Stand alone ในประเทศจีน 
ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีวัฒนธรรมการ
กินอาหารใกลเคียงกัน และชื่นชอบ 
บริโภคไก โดยจะเปนรานไกยาง SF 
สไตลอีสาน แตดัดแปลงน้ำจ้ิมใหรสชาติ 
ถูกปากชาวจีน ขณะนี้ทีมอยูระหวาง 
การสรุปเรื่องทำเล แตคาดวา คงจะ 
เริ่มเร็ว ๆ นี้ จากจีนก็มีแผนขยาย 
สาขาตอไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
เพื่อรองรับชวง AEC ที่ใกลจะถึงนี้ 
ดวย

จะเห็นได ถึงวิสัยทัศนของกลุม 
ธุรกิจไกไข SF จาก SMEs แหง 
เมืองขอนแกน ภาคอีสาน ขยาย 
กวางไกลสู กลุ มธุรกิจที ่ครอบคลุม 

“คุณพอทานจะดูแลธุรกิจที่เปน
ตนน้ำทั้งหมด และสงลูก คือ ดิฉันมา 
ดูธุรกิจปลายน้ำ คือ รานไกยาง SF 
ในนามบริษัท SF ครัวอีสาน ปจจุบัน 
มีรานใหญท่ีเปนลักษณะ Stand alone 
อยูในขอนแกน จำนวน 1 ราน และ 
รานยอยจำนวน 3 ราน ที่กรุงเทพฯ มี 
จำนวน 1 รานที่ลาดพราว และราน 
ขนาดใหญที่เวียงจันทน 1 ราน ใน 
สปป.ลาวใชวัตถุดิบจากฟารมไกของ 
SF Farm ที่ตั้งอยูในสุวรรณเขต”

ÊÙ‹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼‹Ò¹ÃÐººá¿Ã¹äªÊ �

จากความสำเร็จของรานไกยาง 
SF ที่มีทั้งไกยางเขาสวนกวางรสเด็ด 
ดวยไกที่หมักและยางดวยถานจากไม
ท่ีคัดอยางดีแลว ผสานน้ำจ้ิมสูตรพิเศษ 
ที่คงความเปนอีสาน ที่คัดสรรมาให 
ถูกปากชาวกรุงเทพฯ พรอมดวยอาหาร 
อีสานนานาชนิด และการตกแตง 
บรรยากาศแบบอีสานประยุกต พรอม 
มุมถายภาพที่จัดไวใหแขกผู มาเยือน 
ไดถายภาพเปนที่ระลึก รานแหงนี้ 
ได ร ับการตอบร ับอย างด ีจากกล ุ ม 
เปาหมาย 2 กลุมหลัก ไดแก กลุม 
ครอบครัวและกลุมคนทำงาน ดวย 

จุดขายคือ ไกยางที่มี Story หมายถึง 
ค ุณภาพไก ท ี ่ เล ี ้ ยงผ  านระบบปด 
ในหองแอร ทำใหไดเน้ือไกคุณภาพ ดี 
ปจจ ุบ ันนอกจากจะขายเองท ี ่ร าน 
ยังมีชองทางการขายสงใหแกลูกคา 
ทั้งรานไกยางรายยอยและรานไกยาง 
รายใหญชื่อดังในกรุงเทพฯ หลายแหง 
โดยผานศูนยกระจายสินคาในกรุงเทพฯ 
ตอวันตกไมต่ำกวา 20,000 ตัว

“จากการตอบรับที ่ดีของธุรกิจ 
คาสง และคาปลีกไกยาง นอกจากเรา 
จะวางแผนที ่จะเริ ่มธุรกิจแฟรนไชส 

รานอาหารจากเดิม 6 สาขาในปนี้แลว 
ยังมีการริเริ่มทำไกยาง SF ในรูปแบบ 
Kiosk ขายทั้งไกยาง น้ำจิ้มแจว และ 
ขาวเหนียว ตำรับอีสาน เพื่อกระจาย 
ไปยังท่ัวประเทศ ในลักษณะแฟรนไชส 
เชนกัน แตจะขอเริ่มตนที่บานเกิด ที่ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ 
เปนตัวอยางใหแกการดำเนินธุรกิจ 
SMEs ที่มีแนวคิดกวางไกลตอยอด 
และขยายไลนภายในกลุมอยางครบ
วงจร และนาจับตาดูเสนทางในการ 
ขยายธุรกิจตอไปในอนาคต
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จากภาคตะวันออกลัดฟ้ามาภาคเหนือ เพื่อจะแนะนำประธาน YEC คนเก่ง แห่งเมืองรถม้า หรือ ลำปาง 
ใช่แล้วเธอคือ สาวสวย คนเก่ง อัจกลับ จังเกษม หรือ “โบนัส” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทายาทเจ้าของ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่ือดัง บริษัทจิตต์อารีย์วิลล์ จำกัด แห่งจังหวัดลำปาง ถึงเวลาของการแนะนำ
ประธาน YEC คนถัดไป ซึ่งในคราวนี้มาแปลกแตกต่าง เพราะมีการปรับชื่อเล็กน้อย จาก YEC – 
Young Entrepreneur Chamber of Commerce เป็น YES  หรือ Young Entrepreneur 
Society ที่ยังคงเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ท่ีให้ความสำคัญกับการรวมตัวของ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่พร้อม อุทิศเพื่อสังคม จนได้รับรางวัลจากหอการค้าไทยมาแล้ว กับโปรเจ็กต์ 
Marketing Plan ของท่านประธานสาว คนเก่ง คนนี้ และอกีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจ 
เรามาทำความรู้จักกับเธอ ในมิติต่าง ๆ ที่เธอยินดีแชร์ ข้อมูลดังนี้
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อัจกลับ จังเกษม
ดีเวลล็อปเปอร์สาวเก่ง กับตำแหน่ง
ประธานเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่
หอการค้าไทย จังหวัดลำปาง

เราต้องการทำประโยชน์
ให้แก่จังหวัดของเรา นั ่นคือ 
เราต้องการจะพัฒนา
องค์กร YES 
ให้เติบโตขึ้น



¨Ø´àÃÔ ่Áμ Œ¹ªÕÇÔμ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ 

¤ÃÍº¤ÃÑÇ¹Ñ¡ÇÒ§á¼¹

เนื ่องจากคุณแมมองการณไกล 
จึงวางแผนสำหรับลูกทั้ง 4 คนใหมา 
ดูแลโครงการอสังหาร ิมทร ัพย ของ 
ครอบครัวในดานตาง ๆ ดิฉันเปนลูก 
คนโต คุณแมวางแผนใหเปนนักตกแตง 
ภายใน นักการตลาด สวนนองชาย ก็ 
ให  เร ียนทางด านว ิศวกรรมศาสตร  
เพื่อจบมาเปนวิศวกร และนองสาว 
ฝาแฝดใหเรียนทางดานบัญชี และการ 
ตลาด เพื่อมาเปนกำลังทางธุรกิจ การ 
ศึกษาสูงสุดของดิฉันจบปริญญาโท 2 
แหงที่ประเทศออสเตรเลีย จาก RMIT 
University เรียนทางดาน Interior 
Design และ Deakin University ทาง 
ดาน MBA Marketing หลังจากเรียน 
จบได กล ับมาทำงานให ธ ุรก ิจของ 
ครอบครัว รับผิดชอบตำแหนงผูจัดการ 
ดูแลดานการตลาด การโปรโมชั่น 
ประกอบดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ 
โครงการผานส่ือ การจัดกิจกรรมสงเสริม 
การขาย และการดูแลควบคุมการ 
ออกแบบตกแตงภายในของโครงการ
ทั้งหมด 

¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ YES áÅÐä´ŒÃÑº 

¤Ñ´àÅ×Í¡ãËŒà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤¹·Õ ่ 4

“นองชาย และ นองสาว ไดเขามา 
เปนสมาชิก YES กอนหนาน้ี และดิฉัน 
ตามมาทีหลัง เพราะกลับจากตางประเทศ 
หลังนองชายและนองสาว ดิฉันภาคภูมิใจ 
ที่ไดรับเกียรติใหเปน 1 ใน 3 ผูเขารับ 
การคัดเลือก และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YES คนที่ 4 ของจังหวัดลำปาง โดย 
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 68 
คน ซึ่งสมาชิกมาจากนักธุรกิจรุนใหม 
ภายในจังหวัดทั้งสิ้น”

á¹Ð¹ÓÀÒÃ¡Ô¨ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹ 

YES ÅÓ»Ò§

กิจกรรมที่ YES ลำปางจัดขึ้น 
จะเปนกิจกรรมตอเน่ือง และเปนประโยชน 
ตอสังคม อาทิ โครงการ Marketing 
Plan เปนโครงการที่เปดโอกาสให 
เยาวชนคนรุนใหม ที่เรียนระดับ ปวช. 
ปวส. เขารวมแขงขันประกวดการวางแผน 
การตลาดผลิตภัณฑทองถิ่นของลำปาง 
อาทิ ขาวแตน เซรามิก ฯลฯ เพื่อ 
ตอยอดและสรางความยั ่งย ืนใหแก 
ผลิตภัณฑ ตลอดจนความมั่นคงใหแก 
อาชีพของชาวบาน ซึ่งแตละปจะมี 
การกำหนดโจทยที่แตกตางกันไป ปนี้ 
โครงการ Marketing Plan กาวสูปที่ 
4 และเปนโครงการที่ไดรับรางวัลจาก 
หอการคาไทย ในเชิงความคิดสรางสรรค 
เพื่อสังคม และอีกโครงการคือกิจกรรม 
คอนเสิรตเพื่อหารายไดบริจาคใหแก 
โรงพยาบาล โดยในปนี้กำหนดจะจัด 
ประมาณปลายป จากเดิมที่กำหนดไว 
ตนป เนื่องจากตองหลีกทางใหแกการ 
เลือกตั้ง

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ � 

»ÃÐâÂª¹ �ãËŒá¡‹ÅÓ»Ò§

เราตองการทำประโยชนใหแก 
จังหวัดของเรา นั่นคือ เราตองการจะ 
พัฒนาองคกร YES ใหเติบโตขึ้น  โดย 
เรามีแผนที่จะทำ Education Fair 
โดยรวมกับหอการคาจังหวัดลำปาง 
เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใหความ
รูในการทำธุรกิจ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ 
มาจะใหคำปรึกษาแก SMEs สวน 
คอนเสิรตในปนี ้จะจัดใหใหญขึ ้นกวา
ปที่ผาน ๆ มา ขณะนี้อยูระหวางการ 
วางแผนกำหนดรูปแบบงานและศิลปน 
โดยคงตองดูสถานการณบานเมืองใน
ขณะนั้นประกอบดวย แลวจึงจะสรุป 
ไดวารูปแบบจะเปนอยางไร สำหรับ 

รายไดจากการจัดงานจะนำไปมอบให
แกโรงพยาบาล ประจำอำเภอหางฉัตร

ÊÁÒªÔ¡ YES 

ä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹ �ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

นอกจากการเช่ือมโยงกันทางดาน 
ธุรกิจแลว ส่ิงท่ีนาสนใจคือเร่ือง Connection 
ไดเพ ื ่อนรวมธุรก ิจจากหลากหลาย 
อาชีพ ในวัยท่ีใกลเคียงกัน การชวยเหลือ 
เกื ้อกูลกันจากกิจกรรมสันทนาการที่ 
เราทำรวมกันก็สามารถนำไปสู ธุรกิจ 
ได ในชวงที่ “คุณโบนัส” เขามารับ 
ตำแหนงประธาน นอกจากการทำงาน 
เพ่ือจังหวัดลำปางแลว ยังไดรวมเผยแพร 
ช่ือเสียงและภารกิจของ YEC ประเทศไทย 
ใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
ยังมีอีกมากที่ยังไมรูจักวา YEC คือ 
อะไร และมีประโยชนอยางไร โดย 
คุณโบนัสไดร ับเชิญไปบรรยายเรื ่อง 
YEC ในหลายจังหวัดทั่วประเทศที่ยัง 
ไมไดเขารวมกับ YEC สำหรับในภาค 
เหนือทุกจังหวัดมีครบ สวนภาคใต 
และภาคตะวันตก เรายังตองการดึง 
ใหมีสวนรวมเพิ่มขึ้น

·Ô ้§·ŒÒÂ

“YES ลำปาง ถึงเราจะเปนเมือง 
เล็ก ๆ แตเราก็สนิทกันทุกคน สนิทกัน 
แบบเพื ่อนพี ่น องมากกวาจะคิดถึง 
เรื่องธุรกิจ อยากฝากใหพวกเรา YEC 
ชวยกันรักษาสมาชิกใหมีความรักใคร 
แนนแฟน บริหารคนใหเปน ทั้งการ 
เพิ่มสมาชิกใหม และดูแลสมาชิกเกา 
ดวยความเทาเทียมกัน”

ฉบับนี้ทานผูอานไดทำความรูจัก 
กับสาวสวยคนเกงสมาชิก YEC ภาค 
เหนือ จ.ลำปาง แลว ฉบับหนาจะได 
พบกับประธานของจ ังหว ัดไหนอีก 
โปรดติดตาม
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อาจารย ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

แม International Organization for Standardization 
หรือ ISO จะไมใชเรื่องใหมสำหรับผูประกอบการในไทยไมวา 
จะรายยอยหรือรายใหญก็ตาม แตสำหรับ ISO 26000: Social 
Responsibility ซึ่งวาดวยเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมนั้น 
ยังถือเปนเรื่องคอนขางใหม อีกทั้งเรื่องมาตรฐานของ ISO 
26000 ก็แตกตางกับมาตรฐานที่มีใน ISO 9000 หรือ ISO 
14001 ที่ผูประกอบการทั้งหลายคุนเคยกัน เนื่องจาก ISO 
26000 นั้นเปนมาตรฐานเชิงแนะนำ (Guidance Standard) 
มิใชมาตรฐานเชิงกฎเกณฑ แบบของ ISO 9000 และ ISO 
14001 ที่ไดกลาวไปขางตน 

หากมีคำถามหรือขอสงสัยที่วา ทำไมองคกรจะตองมีการ 
ยกระดับ ISO เปน 26000 นั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากกระแส 
ความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการตื่นตัวขึ้นมาก รวมถึงการ 
ตอตานการคอรรัปชั่นซึ ่งองคกรตางๆถือวาเปนเรื ่องที่สำคัญ  

ดังนั้นจึงไดมีการผลักดันมาตรฐานเหลานี้ใหเกิดขึ้น โดยการ 
ปฏิบัติตาม ISO 26000 นั้น มิใชเปนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
เปนขอ ๆ หากแตเปนเนื้อหาหรือแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติ 
หรือประยุกตใชไดตามสมัครใจ ขึ้นอยูกับความแตกตางของ 
ขนาดหรือรูปแบบธุรกิจนั้น ๆ เพราะแมจะเปนธุรกิจขนาด 
กลางหรือขนาดเล็ก รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็อาจมีความ 
ประสงคที่จะทำ Project ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอ 
สังคมเชนกัน โดย ISO26000 อาจสามารถเปนแนวทางที่ดีใน 
การชวยในมุมมองการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง 
ISO26000 ประกอบดวย 7 หัวขอหลักหรือ 7 core subjects 
ที่ประกอบดวย

1. ธรรมาภิบาล (Organizational Governance) 
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. ปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices)

ทำไมองค์กรจะต้องมีการยกระดับ ISO เป็น 26000 นั้นสาเหตุก็เนื่อง 
มาจากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการตื่นตัวขึ้นมาก รวมถึงการ 
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งองค์กรต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ  
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4. สิ่งแวดลอม (Environment)
5. ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนกลาง (Fair Operating 

Practices)
6. ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues)
7. การพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน (Community 

Involvement and Development)

¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ (Organizational Governance)

ในหัวขอหลักนี ้ เกี่ยวของกับการกำกับบริษัทไปในทิศทาง 
เดียวกัน และทิศทางนั้นจะตองเปนจุดมุงหมายของบริษัท โดย 
ยึดพื้นฐานของการดำเนินงานที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ซึ่งสามารถจะนำความรับผิดชอบตอสังคม มา 
สอดแทรกในดานดำเนินงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
และอาจจะมีการใช Concept ของ Triple Bottom Line 
ซึ่งจะตองมีการคำนึงถึง กำไร คน และสภาพแวดลอม (Profit, 
People, and Planet) ควบคูกันไปดวย

ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ (Human Rights)

ในหัวขอนี้พื้นฐานมาจากจุดประสงคหลักของสหประชาต ิ
วาดวยสิทธิมนุษยชนในปค.ศ.1948 เพราะการประกอบธุรกิจ 
ตาง ๆ ตองมีการเคารพสิทธิผูอื่น ไมประกอบธุรกิจและกระทบ 
กับสิทธิผูอ่ืนโดยยึดหลักพ้ืนฐานของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder 
ของ Freeman) และหลายธุรกิจมักจะคำนึงเพียงคูคาหรือผูมี 
สวนทางธุรกิจเทานั้น เชน ลูกคา ซัพพลายเออร และลูกจาง 
เทานั้น แตแทจริงแลวตองคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูมีสวน 
ไดเสียทุกฝาย ไมวาทางตรงหรือทางออมจึงควรพึงระวังหรือ 
ตัดความคิดที่จะสนใจเพียงคูคาออกไป

โดยสิทธิมนุษยชนก็อาจจะเปน
- เสรีในการตอรองและไมผูกขาดสินคาหรือแรงงาน
- ยกเลิกหรือปองกันการกดขี่ทางแรงงาน
- ใหโอกาสกับแรงงานอยางเทาเทียม รวมทั้งไมแบง 

เชื้อชาติหรือชนชั้น
- ยกเลิกหรือปองกันการใชแรงงานเด็ก

»¯ÔºÑμ Ô´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ (Labor Practices)

ในหัวขอนี้ ISO 26000 จะมีการมุงเนนไปที่สหภาพ 
แรงงานวามีการใหความสำคัญเพียงใดโดยนำระเบียบของ ILO 
(International Labor Organization) หรือสหภาพแรงงาน 
สากลมาเปนพื้นฐานโดยบริษัทควรคำนึงถึงคือ 

- การจาง การเลื่อนขั้น การไลออก และการยายตาง ๆ 
ของพนักงานหรือแรงงาน

- การฝกอบรมและการพัฒนาฝมือแรงงานตาง ๆ
- การปองกันหรือความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพอนามัย 

ของแรงงาน
- เงินเดือนและการจายเงินลวงหนา
จากการปฏิบัติดานแรงงานอาจเปนหัวขอที่ปฏิบัติตาม 

งายที่สุด เพราะเกือบทุกบริษัทมีการทำสิ่งเหลานี้อยูแลว แต 
การที่จะเขียนออกมาเปนกฎบริษัทอยางชัดเจน รวมถึงการทำ 
เปนลายลักษณอักษรก็นาจะชวยใหการประเมินงายขึ้นรวมถึง
การเขาใจที่เหมือนกันของทุกฝาย

ÊÔ ่§áÇ´ÅŒÍÁ (Environment)

ในหัวขอนี้แยกเปนหัวขอหลัก ๆ ที่มีการพูดถึงไดแก
- ความรับผิดชอบตอสิ ่งแวดลอมและสภาพแวดลอม 

ซึ ่งหมายถึงสภาพแวดลอมที่เกี ่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 
หรือชวยใหธุรกิจดำรงอยู ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของบริษัท 
อาทิเชน ถามีโรงงานอยูในซอยตองผานชุมชน การที่ทำความ 
สะอาดถนนหรือปลูกตนไมตรงชุมชนกอนทางเขาโรงงานก็ถือ
วาเพื่อดูแลสภาพแวดลอม และทำใหธุรกิจดำรงอยูคือ ไมมี 
ปญหาและไมกอใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนขางเคียง เปนตน 

- ใชหลักการปองกันในการคำนึงถึงสิ่งแวดลอม โดย 
ไมนำเอาผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมที่เกิดขึ ้นเปนตัวตั ้งในการ 
พิจารณา เพราะบางสิ่งอาจไมเห็นผลในวันนี้ แตจะพบปญหา 
ในอนาคต จึงควรปองกันสิ่งแวดลอมโดยคำนึงระยะยาวเปน 
หลัก และอยาเอาแตผัดวันประกันพรุงวายังไมถึงเวลา แต 
ควรปฏิบัติทันที

- มีการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม โดยควร 
ประยุกตใชในลักษณะการนำการจัดการความเสี่ยงหรือบริหาร
ความเสี่ยงที่มีหลักสากลมาใชกับสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบ 
ตอบริษัท

- บริษัทควรมีความรับผิดชอบตอคาใชจายที ่อาจจะ 
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทเปนผูตองรับผิดชอบตอผล 
กระทบที่เกิดจากการทำกิจกรรมใดของบริษัท และบริษัทอาจ 
มีการทำคาใชจายของผลกระทบที่เกิดแกสิ ่งแวดลอมหรือมี 
การคิดคำนวณไวเพื ่อจะไดมุ งไปสู การปองกันแทนการแกไข 
ตอไปในอนาคต

»¯ÔºÑμ ÔÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁáÅÐà»š¹¡ÅÒ§ (Fair Oper-

ating Practices)

ในหัวขอนี้จะมุงประเด็นไปในสวนของการมีธรรมะและ 
จริยธรรมทางธุรกิจในการประกอบกิจการกับผู มีสวนไดเสีย 
โดยมีประเด็นที่เดน ๆ ดังนี้

- แนวทางการปองกันทุจริต โดยการวางแนวทางใน 
การปองกันการทุจริตและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมถึง 
พึงระวังความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นหรืออาจเปนผลจากการ 
ทุจริต โดยผูบริหารระดับสูงควรที่จะแสดงเปนตัวอยาง และ 
ออกเปนกฎเกณฑของบริษัทในเรื่องนี้อยางชัดเจน อีกทั้งควรมี 
การจัดอบรมและฝกฝนพนักงานเพื่อรูจักการปองกันหรือตอกร 
กับการทุจริต ซึ่งแนวทางที่ไดกลาวมานั้น ถือวาเปนเรื่อง 
ที่ปฏิเสธไมได เนื่องจากการปองกันการทุจริตในปจจุบันมีการ 
พูดถึงและไดรับความสนใจในวงกวาง ไมใชเรื่องนาอายที่ควร 
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จะปกปดหรือเปนเรื่องไกลตัวอีกตอไป
- การเกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเมือง โดยการให 

การศึกษาแกทุกคนในองคกรในการเกี่ยวของหรือของแวะกับ
การเมืองไมวาจะระดับชาติหรือระดับทองถิ่น โดยที่กิจกรรมที่ 
เกี่ยวของดังกลาว ยกตัวอยางเชนเงินบริจาค จะตองมีความ 
โปรงใสและตรวจสอบได

- มีการแขงขันอยางเปนธรรม โดยการแขงขันกันทาง 
การคาอยางเปนธรรม โดยการแขงกันทางการคาอยางเปน 
ธรรมนั้นตองเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ไมใช 
ขอไดเปรียบในเชิงทุจริต หรือการกระทำผิดเพื่อเอาผลประโยชน 
ทางการคา หรือเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะในการแขงขันการคา 
เพราะการแขงขันนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม ไมใช 
ใสรายปายสีคูแขงโดยใชความเท็จหรือสรางบางส่ิงบางอยางขึ้นมา 
(เชน กุขาวลือ เปนตน)

- มีการยกระดับหรือแสดงความเขาใจเกี ่ยวกับการ 
รับผิดชอบตอสังคมผานหวงโซคุณคา เพราะหวงโซคุณคาคือ 
การที่ทำใหสวนที่เกี่ยวของทางธุรกิจหรือหุนสวนทางธุรกิจได
รับความเขาใจในการมีจริยธรรม ความเปนธรรม และการรับผิดชอบ 
ตอสังคม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดความโปรงใส 
และเช่ือใจซ่ึงกันและกัน จึงอาจสงผลใหมีการตอรองราคาระหวาง 
กันไดดีขึ้น การสงมอบสินคาและบริการไดตรงเวลา สุดทาย 
ไดเปนคูคาและหุนสวนทางธุรกิจในระยะยาว

- เคารพสิทธิและลิขสิทธิ์ โดยมีการยกระดับการใช 
สินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองไมวาจะเปน Software คอมพิวเตอร 
และอื่น ๆ อีกทั้งบริษัทตองไมลอกเลียนแบบสินคาหรือลิขสิทธิ ์
ของบริษัทอื่น และควรเคารพถึงการใหเกียรติตอสิทธิบัตรตาง ๆ 
ที่ไมใชของตน

อยางที่ไดเกริ่นมากอนหนานี้วา “ISO 26000 นั้นปฏิบัติ 
ไดทั้งบริษัทหรือองคกรที่มีขนาดใหญจวบจนขนาดกลางหรือ 
ขนาดยอมเลยทีเดียว เพราะการรับผิดชอบตอสังคมและการ 
ตอบแทนสังคมเปนสิ่งที่ทุกองคกรควรใหความสำคัญ”

»ÃÐà´ ็¹´ŒÒ¹¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Consumer Issues)

หัวขอหลักของประเด็นนี้ก็คือ “ทำอยางไรใหสินคาหรือ 
บริการมีความเสี่ยงตอผูบริโภคนอยที่สุด” เพราะการประกอบ 
กิจการจะตองคำนึงถึงผูบริโภคเปนสำคัญ ซึ่งการเขียนอธิบาย 
ใหความรูสินคาเกี่ยวกับสินคาและบริการของตน เปนสิ่งที่ทุก 
บริษัทควรตองม ีและทีมการตลาดหรือฝายการตลาดขององคกร 
ตองไมทำการตลาดแบบหลอกลวงหรือใชคำพูดบิดเบือนจาก 
ความจริง ควรคำนึงถึงความโปรงใสและเปนธรรมกับทุก ๆ 
ฝายรวมถึงผูบริโภค

ISO 26000 มีการแนะนำบริษัทเพื่อใหความมั่นใจแก 
ผูบริโภคคือ

- ควรคำนึงถ ึงความปลอดภัยในการใช ส ินค าหร ือ 

บริการเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงการใหขอมูลการใชงาน รวมถึง 
คูมือความปลอดภัย

- ควรอธ ิบายให ผ ู บร ิ โภคทราบถ ึงผลกระทบต อ 
สิ่งแวดลอมโดยสินคาหรือบริการเปนตัวที่ทำใหเกิดขึ้น รวมทั้ง 
อธิบายหวงโซคุณคาของสินคาหรือบริการนั้น

- ควรจะรับฟงความคิดเห็นของผูบริโภคไมวาจะเปน 
การติชม รวมถึงควรทำใหสินคาและบริการไดมาตรฐานสากล 
ISO กอน

โดยจะเห็นไดชัดเจนวาอยางนอยที่สุดหรือเปนสิ่งแรกที่
ควรทำหรือพึงจะตองทำใหไดก็คือการที่ทำใหผูบริโภคปลอดภัย 
ที่สุดในการใชสินคาหรือบริการจากทางบริษัท

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹ (Community 

Involvement and Development)

คงเปนหัวขอที่คนคิดถึง CSR แลวชอบพูดถึงหรือนึกถึง 
มากที่สุดโดย ISO26000 ใหคำจำกัดความไววา “การพัฒนา 
และการมีสวนรวมของชุมชนนั้นคือการชวยพัฒนาความยั่งยืน” 
และการเปนสวนหนึ่งของชุมชน คือการเพิ่มมูลคาใหแกทั้ง 
ชุมชนและตัวองคกรควบคูกันไป เราจะสังเกตไดงาย ๆ วา 
ความเจริญของชุมชนนั้นมักจะแผขยายไปตามสถานที่ตั ้งของ
องคกรใหญ ๆ และกอใหเกิดชุมชนใหม อาทิ เชน สนามบิน 
สุวรรณภูมิ เปนตน

การมีสวนรวมกับสังคมหรือชุมชนบริษัทจะตองมั่นใจวา 
ไดสรางผลกระทบเชิงลบกับชุมชนหรือสังคมนอยที ่สุดและ 
เพิ่มผลกระทบเชิงบวกใหกับสังคมหรือชุมชนมากที่สุด โดย 
บางครั้งการมีสวนรวมกับสังคม อาจเพิ่มการ เพิ่มงาน, เพิ่ม 
รายได, มีการฝกอบรมตาง ๆ หรือกระทั่งการใหความสำคัญ 
หรือคำนึงถึงงานที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน

และสุดทาย องคกรจะตองมีการจายภาษีที่ถูกตอง อีกทั้ง 
ตองคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของพนักงานและคนในสังคม โดยอยา 
ใหสินคาหรือบริการ รวมถึงกระบวนการผลิตนั้น มีผลกระทบ 
ตอสุขภาพของบุคคลเหลานั้น

โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาหัวขอหลักทั้ง 7 ขอเพื่อ ISO 
26000 นั้น เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในทาง 
ตรงและทางออม และหลาย ๆ สวนที่ไดกลาวไปนั้น ก็เปน 
กิจกรรมที่บริษัทหรือองคกรไดมีการดำเนินการอยู กอนแลว 
สวนหนึ่ง จึงอาจจะไมยากเกินความสามารถในการปฏิบัติตาม 
หลักการใหถูกตองครบถวน และตองอยาลืมวาการสรางปญหา 
หรือความเดือดรอนใหผูอื่นอาจเกิดขึ้นได ไมวาทานจะตั้งใจ 
หรือไมก็ตาม และหากพิจารณาจากหลักที่วา "เอาใจเขามาใส 
ใจเรา" แลวนั้น หากไมอยากใหปญหาหรือความเดือดรอนนั้น 
เกิดกับองคกรของทาน ทานก็ควรระมัดระวังและควบคุมการ 
ปฏิบัติงานของทานกอน โดยปฏิบัติใหถูกตอง โปรงใส ตาม 
หลักของจริยธรรมที่ดีในการทำธุรกิจคงจะเปนการดีที่สุด



สวัสดีครับ ตอนน้ีผมขอเปนตอน 
จบของเร ื ่องกระบวนการสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว ซึ่งเรื่องการสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวนี้ถือเปนประเด็นที่มี
ความทาทายและเปนบททดสอบที ่ 
ทุกครอบครัวตองขามผานไปใหได 
ซ ึ ่ ง เป นการพ ิส ูจน ว  าธ ุ รก ิจของ 
ครอบครัวนั้น ๆ จะดำรงอยูอยาง 
ยั่งยืนไดหรือไม

จากรายงานการสำรวจธ ุรก ิจ 
ครอบครัวในป 2010/2011 โดย 
สถาบัน Price Water House Coopers 
ซึ ่งทำการสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูบริหารระดับสูงจำนวน 1,600 บริษัท 
จาก 35 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับแผน 
การดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปขางหนา 
โดยมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
สืบทอดธุรกิจครอบครัว ผลการสำรวจ 
พบวาผูบริหารระดับสูงมีความคิดเห็น 
ตรงกันเกี่ยวกับแผนการสืบทอดธุรกิจ
วาเปนประเด็นสำคัญที่ธุรกิจครอบครัว 
ควรคำนึงถ ึงเพ ื ่อความอยู รอดของ 
ธุรกิจ แตธุรกิจครอบครัวดังกลาว 
ประมาณรอยละ 47 กลับยังไมมีการ 
วางแผนและกำหนดกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจอยางเปนทางการ เมื่อ 
ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการอยูรอด 
ของธุรกิจครอบครัว (Survival Rates) 
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และ 

จีน ไดพบวามีธุรกิจครอบครัวประมาณ 
1 ใน 3 เทานั้นที่สามารถสงตอ 
ธุรกิจไปยังทายาทรุนที่สองไดและอีก
เพียงหนึ ่งในสามที ่สงตอไปสู ทายาท 
รุนที่สามได 

การบริหารธุรกิจครอบครัวจึง 
ตองเผชิญกับความเสี ่ยงไมเพียงใน 
การแขงขันและการวางแผนสืบทอด 
ทางธุรกิจเทานั้น แตยังตองเผชิญกับ 
การ เปล ี ่ ยนแปลงในท ุกช  ว งของ 
ครอบครัว ซึ่งเกี่ยวของกับทั้งสามสวน 
ในแบบจำลองทฤษฎ ีระบบธ ุรก ิจ 
ครอบครัว (The Three Circle 
Model of Family Business) 
ที่เคยนำเสนอในบทกอนหนานี้

á¹Ç·Ò §¡ÒÃÊ × º·Í´¸ Ø Ã¡ Ô ¨ 
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ตอนที่แลวไดเลาถึงหลักการใน 
การสืบทอดธุรกิจครอบครัวทางตะวันออก 

นั ้นอาจจะมีแนวทางที ่แตกตางจาก 
ครอบครัวทางตะวันตก เพราะปจจัย 
ดานวัฒนธรรมท่ีตางกัน เชน ครอบครัว 
ตะวันออกมีความเคารพในอาวุโส  ให 
ความสำคัญกับครอบคร ัวมากกว า 
ธุรกิจ และชอบทำอะไรเปนกลุมมากกวา 
ลำพัง เปนตน หลักการสืบทอดจึง 
ควรใชแนวทางที่สอดคลองกับสภาพ
และความเชื่อของครอบครัวตะวันออก 
มีหลัก 5 ประการที่ประยุกตมาจาก 
แนวพุทธ

หลักขอที่ 1 เลาใหฟง 
หลักขอที่ 2 ทำใหดู 
หลักขอที่ 3 สอนใหเปน 
หลักขอที่ 4 อยูใหเห็น 
หลักขอที่ 5 เย็นใหสัมผัส 
ตอนท ี ่ แล ว ได  เล  าถ ึ งตระก ูล 

จิราธิวัฒนเปนกรณีศึกษา ฉบับนี้ขอ 
นำกรณีศึกษาจากตระกูลเจียรวนนท 
ถึงกระบวนการสืบทอดธุรกิจ
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CASE STUDY: ตระกูลเจียรวนนท์
แบรนด์ ซี.พี. เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรระดับโลก โดยมีธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจพื้นฐาน คือการเกษตร 

ดั้งเดิม อุตสาหกรรมการเกษตร ค้าปลีก โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
โดยในปี 2556 ฟอร์บ ได้จัดอันดับให้เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ติดอันดับเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศไทยด้วย 
มูลค่าทรัพย์สินกว่า 429,000 ล้านบาท ตระกูลเจียรวนนท์เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นตระกูลนักธุรกิจที่ 
ยิ่งใหญ่ 1 ใน 6 ของเอเชีย 
สำหรับผู้นำตระกูลเจียรวนนท์ รุ่นที่ 2 นั้น ได้เป็นแบบอย่างในการพิทักษ์รักษา “อาณาจักรธุรกิจการค้า 

ซี.พี.” และมีหลักการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองหรือเติบใหญ่ นับตั้งแต่บุกเบิกกิจการร้านเจียไต๋ 
ในปี 2464 ตราบทุกวันนี้เป็นเวลายาวนานกว่า 90 ปี ปัจจุบันตระกูลเจียรวนนท์อยู่ในรุ่นที่ 3 สำหรับ 
แนวทางในการสร้างทายาทสืบสานมรดกแสนล้านของตระกูลเจียรวนนท์ ผู้นำตระกูลรุ่นที่ 2 คือ ธนินท์ 
เจียรวนนท์ มีวิธีในการสืบทอดรวมถึงการวางรากฐานทางธุรกิจและครอบครัวไว้เป็นอย่างดี ดังบทความที่ 
ปรากฏในหนังสือ “ตระกูล มหาเศรษฐีโลก” โดยอาจารย์ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
ได้สรุปไว้ดังนี้
ประการที่ 1 ผู้นำตระกูลเจียรวนนท์ให้ความสำคัญในการจัดสรรบุคลากร ด้วยการมุ่งสรรหาและพัฒนา 

บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารในบริษัทต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 300 บริษัท ด้วยการวางแผนให้องค์กร 
ซี.พี. มีบุคลากรที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน 4 ช่วง นั่นคือช่วงวัย 50 ปี ช่วงวัย 40 ปี ช่วงวัย 30 ปี 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องก้าวขึ้นมาแทนคนรุ่นก่อน
ประการที่ 2 ผู้นำตระกูลเจียรวนนท์ รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ แม้จะไม่ใช่เครือญาติก็ตาม 

แสดงฝีไม้ลายมือในการบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์หรือพัฒนาองค์กร ซี.พี.ให้เติบใหญ่ 
ยั่งยืน และมีมรรควิธีในการดึงดูดให้ผู้บริหารทุกระดับร่วมงานกับเครือ ซี.พี. ให้ยาวนานที่สุด
ประการที่ 3 สำหรับธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จแล้ว จะไม่เปิดโอกาสให้บุตรหลานเข้ามาเป็น 

ผู้บริหารระดับสูง ด้วยเหตุผลประการแรกก็คือ หากบรรดาบุตรหลานเหล่านั้นไม่มีฝีมือ ก็จะไม่ได้รับการ 
ยอมรับนับถือ จากบุคลากรในองค์กรอย่างจริงใจ ส่วนอีกประการหนึ่ง หากเขาบริหารกิจการแล้ว องค์กรหรือ 
บริษัทที่ตนบริหารประสบวิกฤติหรือขาดทุน หรือล้มเหลว ก็อาจเป็นไปได้ที่จะกระทบถึงภาพลักษณ์ของผู้นำ 
ตระกูลรุ่นที่ 2 สำหรับบุตรหลานที่มีฝีไม้ลายมือหรือมีความสามารถ แต่หากเข้าสู่องค์กร ซี.พี. อย่างฉับพลัน 
และมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงเด่น ก็อาจถูกเพ่งมองได้ว่าที่ได้มีตำแหน่งหน้าที่สูงเนือ่งจากเพราะเป็น 
คนในตระกูลเจียรวนนท ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ร่วมงานและอาจทำให้การบริหารประสบ 
ปัญหาได้ 
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานหรือเครือญาติเข้ามามีตำแหน่งสำคัญก็เพื่อเปิดโอกาส 

ให้บุตรหลานได้สร้างธุรกิจใหม่ ๆ อีกทั้งเพื่อให้แสดงความสามารถและเพื่อให้มีการฝึกฝน ตลอดถึงให้มีการ 
สั่งสมบทเรียนและประสบการณ์ กระทั่งมีความสันทัดจัดเจนในการบริหารองค์กรธุรกิจ จนผู้บริหารบุคคล 
หรือพนักงาน ซี.พี. ให้การยอมรับ ถึงจะถูกเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมงาน ซึ่งการก้าวเข้ามาในลักษณะดังกล่าว 
นับว่าเป็นเกียรติและสง่างามยิ่ง
ประการที่ 4 สำหรับบุตรสาวและสะใภ้ของสมาชิกตระกูลเจียรวนนท์นั้น ไม่ได้สิทธิในการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัว หรือไม่มีตำแหน่งในการบริหารใน ซี.พี. ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจเกิดปัญหาในการบริหารและมี 
ปัญหาในการปกครองได้ รวมทั้งอาจเกิดปัญหาด้านการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นในหมู่พนักงานขององค์กร 
ได้
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ประการที่ 5 ผู้นำตระกูลซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง มีแนวความคิดว่าการช่วยให้เครือ ซี.พี. มี 
ความมั่นคงอย่างยาวนานคือ ต้องเกษียณตัวเองเมื่อถึงเวลาอันสมควร เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่หรือ 
ทายาทเข้ามาทำหน้าที่แทน
รูปธรรมในการเกษียณก่อนกำหนดของผู้นำตระกูลเจียรวนนท์ เช่น การวางมือของพี่ชายทั้งสอง คือเจ้าสัว 

จรัญ และเจ้าสัวมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องชายคือ เจ้าสัวธนินท์ ได้เข้ามาบริหารงาน ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้พี่ชาย 
ทั้งสองและสมาชิกในตระกูลเจียรวนนท์อื่น ๆ ผิดหวังแม้แต่น้อย
แน่นอนมิจำเพาะผู้นำตระกูลเจียรวนนท์ รุ่นที่ 2 เท่านั้นที่ซึมซับเอามรรควิธีบริหารและแนวคิด รวมทั้ง 

คำสอนของผู้นำตระกูลรุ่นที่ 1 มาเป็นแบบอย่างในการสร้างอาณาจักรธุรกิจครอบครัวสู่ความเติบใหญ่
ทว่าเจ้าสัวศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้สืบทอดตระกูลเจียรวนนท์รุ่นที่ 3 ก็ซึมซับคำสอนของเจ้าสัวธนินท์ ผู้เป็นบิดา 

มาเป็นแนวทางในการบริหารเช่นกัน ดังคำสัมภาษณ์ของเขาที่ปรากฏในหนังสือ “ศุภชัย เจียรวนนท์ เรียลลิตี้ 
CEO ล่าฝัน ปั้นTRUE” โดยพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์และดิษนีย์ นาคเจริญ ตอนหนึ่งว่า “คำสอนของท่าน 
(เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์) ที่ผมจำได้เป็นอย่างดีก็คือ ท่านสอนว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า 
ประโยชน์ ถ้าวันนี้เอาเวลาไปเที่ยวเล่น พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็เหมือนฝันไป มีแค่ความทรงจำ แต่ถ้าวันนี้ใช้เวลา 
ปลูกต้นไม้สักต้น พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาต้นไม้อาจผลิดอกออกผล 
และท่านสอนอีกว่า ทุกคนเป็นอาจารย์ของเรา อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นรึเปล่าเท่านั้น ถ้าเรามองจุดแข็งเขา 

ออก เราก็จะมีครูเยอะแยะ มีคนที่รักเราเยอะ ถ้ามองไม่ออก เราก็จะไม่เกิดการเรียนรู้อะไรและสู้ใครไม่ได้ 
หรือกับเมื่อทำอะไรสำเร็จให้ดีใจได้แค่หนึ่งวัน เพราะวันนี้จะมีความท้าทายใหม่ ๆ เข้ามา 
ทำอะไรต้องมีความรับผิดชอบ รู้จักรับผิดและรับชอบ ทำอะไรต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่าง 

เต็มที่ ผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด และแก้ไข คนส่วนใหญ่จะเอาแต่ความชอบถ้ารับผิดชอบจะเติมเต็มหน้าที่ของ 
ตนเองได้ ท่านยังมีคำสั่งสอนที่น่าสนใจอีกมากมาย
คุณพ่อ(เจ้าสัวธนินท์) ท่านยังรู้จักแสวงหาคนเก่ง ๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ รู้ว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับคนเก่ง ๆ ที่ 

ไหน  ท่านบอกด้วยว่าถ้าเราคบหาแต่คนเก่ง ๆ เราจะมีแต่ความรู้ คุณสมบัติพิเศษของท่านที่แตกต่างจาก 
คนอื่น ๆ คือ นอกจากจะเป็นคนฉลาดมากแล้ว ท่านยังเป็นคนติดดินมากด้วย ในเมืองไทยคนฉลาด ๆ อย่าง 
ท่านมีเยอะ แต่เก่งด้วย เท้าติดดินด้วยคงมีไม่มากนัก”
กล่าวถึงที่สุดแล้ว กลยุทธ์ “แนวทางการรักษาและพัฒนาธุรกิจครอบครัววิธีการสร้างทายาทสืบสานมรดก 

แสนล้าน” ก็คือ ผู้นำตระกูลทุกคนในรุ่น ต้องมีศิลปะในการมอบหมายภารกิจ ในการบริหารกิจการของตระกูล 
หรือของครอบครัวให้แก่ทายาท ทั้งที่เป็นบุคคลในตระกูลหรือในครอบครัว หรือแม้จะเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
ที่เป็นบุคคลภายนอกตระกูล
เหนืออื่นใด ผู้นำตระกูลทุกตระกูลต้องมีการตระเตรียมทายาทสืบทอดธุรกิจไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ผู้นำตระกูลรุ่น 

ปัจจุบันจำต้องวางมือในการบริหารธุรกิจครอบครัว หรือก่อนที่จะล้มหายตายจากไป ดังที่ในวันนี้ครอบครัว 
ตระกูลเจ้าสัวแสนล้านนาม “เจียรวนนท์” วางรากฐานการสืบสานธุรกิจครอบครัวตระกูลไว้เป็นอย่างดีแล้ว
แน่นอนตระกูลหรือครอบครวใด สามารถมอบหมายภารกิจแก่ทายาทหรือผู้สืบสานธุรกิจครอบครัวที่มี 

ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม เฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือในการบริหารกิจการ และไม่เกิดปัญหาศึก 
สายเลือด ก็ย่อมทำให้กิจการทั้งปวงของตระกูลสามารถที่จะดำรงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาพรอย่าง 
ไม่ต้องสงสัย
ตรงกันข้ามหากผู้นำตระกูลใด ไม่อาจที่จะมีทายาทสืบตระกูลหรือมีทายาทสืบตระกูล แต่หาทายาทไม่มี 
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ฉบ ับหน าผมจะนำ เร ื ่ องการ 
สื่อสารในธุรกิจครอบครัว  หลาย ๆ 
ท านอาจจะประสบป ญหาในการ 
สื ่อสาร และเราเองก็พบวาปญหา 
ความขัดแยงที ่พบในธุรกิจครอบครัว 
สวนสำคัญหนึ ่งมีสาเหตุมาจากการ 
สื่อสารในครอบครัวที่มีการสื่อสารกัน
นอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ 
เพราะคิดว าคนในครอบครัวร ักกัน 
รูใจกัน ไมจำเปนตองพูดคุยกันมาก 
ซึ ่งผมจะเลาวาเราจะวิธ ีการสื ่อสาร 
และแนวทางปฏิบัติภายในครอบครัว 
ไดอยางไร  ติดตามไดในฉบับหนาครับ

ความรู้ ปราศจากความสามารถในการนำพาธุรกิจครอบครัว ก็จะทำให้กิจการหรือธุรกิจนั้น ๆ ต้องประสบกับ 
การล่มสลาย หรือไม่อาจเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง ดังคำกล่าวของชาวจีนรุ่นเก่าที่ว่า ธุรกิจครอบครัวอาจอยู่ได้ 
ไม่เกิน 3 รุ่น คืออาจล่มสลายในรุ่นที่ 4 หรือรุ่นที่ 5 ก็เป็นได้
ปัญหาที่ควรบันทึกไว้เป็นบทเรียนและกรณีศึกษา เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาและพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้ 

ยั่งยืนสถาพรก็คือ ไม่ควรขยายอาณาจักรธุรกิจครอบครัวรวดเร็วเกินตัว และต้องสร้างความมั่นคงก่อนที่จะ 
ขยายกิจการใหม่ หรือไม่ควรต่อฐานธุรกิจเดิมให้กว้างขวางต่อไป หากไม่พร้อมทางด้านทุนรอน บุคลากร และ 
ภาวการณ์ทางธุรกิจการค้าไม่เอื้ออำนวย 
ที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้มุ่งหวังดำเนินธุรกิจครอบครัวให้รุ่งเรืองและมั่นคง ต้องศึกษาและเรียนรู้ทั้ง “ศิลป์” และ 

“ศาสตร์” ในการพิทักษ์รักษาและพัฒนาองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ในนาม “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ธุรกิจการค้า 
ข้ามชาติยุคธุรกิจไร้พรมแดน เฉพาะอย่างยิ่งต้องศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเคล็ดลับในการบริหาร 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ของตระกูลเจียรวนนท์
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หลายธุรกิจที่เจริญเติบโตและยั่งยืน แม้จะผ่านกาลเวลามาหลายช่วงอายุคนแต่ก็ยังคง 
อยู่ได้อย่างมั่นคง และคงปฎิเสธไม่ได้ว่าส่วนสำคัญมาจากบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
ที่มีความมุ่งมั่นและอุตสาหะ ส่วนอีกปัจจัยหลักที่สำคัญไม่แพ้กันคือการอบรมบ่มเพาะ 
ทายาททางธุรกิจ 

สันติภาพ – ภราดร
กิตติรัตนาภินันท์ 
แฝดหนุ่ม หน้าเกาหลี ฝีมือจัดจ้านแห่ง SHERMAN
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ธุรกิจของครอบครัว กิตติรัตนาภินันท 
ผูที ่คร่ำหวอดอยูในธุรกิจเครื ่องเสียง 
มานับหลายสิบป จากรานขายเล็ก ๆ 
เปนตึกแถวขายเครื่องเสียงยานวังหลัง 
จนป จจ ุบ ันขยายใหญ  โตม ี ธ ุ รก ิ จ 
เครื่องเสียง และโรงงาน ตลอดจน 
Warehouse ถึง 3 บริษัท โดยมี 
ทายาทหนุมฝาแฝด หนุมหลอ หนา 
เด็ก ในวัย 29 ปทั้งคู คุณสันติภาพ 
“บิ๊ก” แฝดพี่ และ คุณภราดร “เบิรด” 
แฝดนอง แหงตระกูลกิตติรัตนาภินันท 
มาทำหนาที ่ส ืบทอดดูแลธุรกิจของ 
ครอบครัว จากการปลูกฝงมาตั้งแต 
ยังเด็กของคุณพอ สมชัย กิตติรัตนาภินันท 
จนมาถึงการศึกษา ที่ทั้งสองหนุมเลือก 
เอง ดวยความเต็มใจกับการรับหนาที่ 
ดูแลธุรกิจของครอบครัวนี้ ที่นาสนใจ 
คือ ใบหนา ทาทางที่ออนเยาว แตมี 
มันสมอง และฝมือจัดจาน ตรงกันขาม 
กับภาพภายนอก ทั้ง 2 สามารถ 
เอาชนะปญหาอุปสรรคที่ทาทาย จน 
ได ร ับการยอมร ับในฐานะหน ึ ่ ง ใน 
ผูบริหารอยางไร ขอบอกวานาสนใจ 
มาก

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃμ Ñ´ÊÔ¹ã¨ 
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ครอบครัวมีพี่นองทั้งหมด 3 คน 
คุณพอจะวางไวใหทุกคนมีบริษัทที่แต
ละคนตองดูแล ถึงแมวา ตอนนี้ทาน 
ยังคงเปนที่ปรึกษา และยังไมวางมือ 
ซะทีเดียว แตทานก็จะคอยชวยให 
คำปรึกษา จากประสบการณคร่ำหวอด 
ในวงการเคร่ืองเสียงมานับเปนสิบ ๆ ป 
ตั้งแตเล็ก ๆ พอจะผลัดกันพา พี่แฝด 
คุณสันติภาพ หรือ คุณภราดร ไปดู 
งานที่ราน จนพวกเขาทั้งสองคน เริ่ม 
ซึมซับมาตั้งแตเด็ก และคิดวาถาเติบโต 

ข้ึนก็ต้ังใจท่ีเขามาสืบทอดธุรกิจโดยแฝด
พี่ คุณสันติภาพ เลือกเรียนปริญญา 
ตรี ทางดานการตลาด จากประเทศ 
Australia ที่ Raffles College of 
Design and Commerce และตอ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเดียวกัน ใน 
ประเทศสิงคโปร ทันทีที่กลับมาก็เขา 
ไปเริ่มงานเลยตั้งแตอายุ 24 ป โดย 
มีความมุงมั่นและทาทายที่จะเริ่มงาน 
ด  วยการ เป น เจ  าของก ิจการของ 
ครอบครัวที ่เขามองเห็นอนาคตของ 
ธุรกิจอยูตรงหนา

¡Ñº§Ò¹·Õ ่ÃÑº¼Ô´ªÍº 
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และเคาก็ไมผิดหวัง เพราะการ 
เริ่มธุรกิจกับครอบครัว ในบทบาท 
ของเจ าของธ ุรก ิจทำให ได  เร ียนร ู  
และพบผูคนมากมายมากประสบการณ 
ที่มาแชรกันอยางกวางขวาง เรียกวา 
เปนการ Learning by Doing แต 
หากตัดสินใจวา จะเริ่มจากการเปน 
ลูกจาง แนนอนวา งานที่รับผิดชอบ 
จะอยูเพียงเฉพาะตำแหนงที่รับผิดชอบ 
ถึงแมจะสถานะจะเปนลูกเจาของ แต 
คุณสันติภาพ ไดรับมอบหมายใหดูแล 
ไลนการผลิต สตอก โลจิสติกส และ 
การติดตอกับตางประเทศที่เกี ่ยวกับ 
การผลิต

“คุณพอวางแผนไวแลว วาตองการ 
ใหผมดูแลดานน้ี ทานบอกวา ท่ีโรงงาน 
อยูในชวงวิกฤตตองการคนชวย ซึ่งผม 
มองวานาจะเปนกุศโลบายที่ทานอยาก 

ใหผมมาดูแลงานผลิตของโรงงานก็ 
เปนได” 

á¹Ð¹Ó 3 ¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡ 
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นอกจากธุรกิจเคร่ืองเสียง ภายใต 
ชื่อ Sherman ที่อยูคูประเทศไทยมา 
นับเปนสิบปแลว ปจจุบันมีการขยาย 
ธุรกิจออกไปถึง 3 บริษัท คือ KR Inter 
Co.,Ltd. โรงงานผลิต และนำเขา 
เครื่องเสียง ภายใตแบรนด Sherman 
และเครื่องใชไฟฟา แบรนด Konion 
จากประเทศจีน 2. Nicon Thai Sales 
and Services Co.,Ltd. ผูจัด 
จำหนายผลิตภัณฑ เครื่องเสียง และ 
เครื่องใชไฟฟา 3. Konion Thai 
Co.,Ltd. ผูจัดจำหนายเครื่องใชไฟฟา 
แบรนด Konion จากประเทศจีน และ 
ผลิตภัณฑ Home Appliance จาก 
ประเทศเกาหลี อาทิ กระทะ Happy 
Call ฯลฯ สวนการแบงความรับผิดชอบ 
ในการดุแลธุรกิจทั้ง 3 แหง คุณพอ 
อยูในฐานะที่ปรึกษา และใหทุกคน 
ดูแลทั้ง 3 บริษัท แตแบงความ 
รับผิดชอบแตละดาน ใหพี่ชายคนโต 
ดูแลงานดาน Direct Sales และ 
Department Store สำหรับคุณสันติภาพ 
ดูแลงานโรงงานการผลิต การขาย 
ธุรกิจออนไลน (การขายสินคาผาน 
ทางเว็บไซต และออนไลนชอปปง) 
ออนแอร (การขายผานรายการทีวี 
ประเภท Home shopping ) และ Big 
Box (บริษัทคาวัสดุกอสราง อาทิ 
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ตลาด จาก Korean Trend กระแส 
นิยมสินคาเกาหลี เจาะกลุมเปาหมาย 
ในตลาดระดับกลาง และเนนชองทาง 
การขายใหม ๆ โดยผานรายการ 
Home Shopping ชื่อ O shopping 
และประสบความสำเร็จดวยยอดขาย
ตอเดือนคอนขางสูง นอกจากนี้ยัง 
วางขายสินคาผานทางออนไลนชื่อดัง
ตาง ๆ อีกดวย

สิ่งที่ทั้ง 2 ไดเรียนรูจากคุณพอ 
ทั้งคุณสันติภาพ และคุณภราดร

“ผมไดเรียนรูการทำงานของคุณ
พอ ทานทำอะไร ทำจริง และมุงม่ันต้ังใจ 
ไมยอมแพตออุปสรรคงาย ๆ คุณพอ 
เปนนักคิด และเปน Idol ของลูก 
เสมอ และชอบวิธีคิดของทาน ที่วา 
ลูกนองคือ คนในครอบครัวของเรา 
ลูกชายและลูกสาวของลูกนองก็คือ 
คนในครอบครัวของเรา เวลาเคา 
ไมสบายก็ควรไปเยี่ยมเยียน คุณพอ 
ทำใหเราเห็นเปนตัวอยางที ่ด ีใหเรา 
ทำตาม และเปนแบบอยางในการเอา 
ชนะใจคน อยางลูกคา ทานจะบอก 
เสมอวา ใหคิดเสมอวา ลูกคาคือ 
เพื่อน แลวเมื่อนั้นความสัมพันธจะ 
นำพามาสูธุรกิจเอง”

·Ô ้§·ŒÒÂ¡Ñº¤ÇÒÁË¹ŒÒà´ ็¡ ¢Í§ 
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“ถึงผมสองคนจะดูหนาเด็ก แต 
ผมอายุ 29 ปแลว ใครคิดวา โชคดีที่ 
เกิดมาหนาเด็ก แตบางทีก็เปนอุปสรรค 
ที ่ท าทายความนาเช ื ่อถ ือจากผู  ใต  
บังคับบัญชา และคูคา ในชวงเริ่มตน 
แตถึงตอนนี้ผมวา กาลเวลาไดพิสูจน 
ใหเห็นวา ผมทำได จากยอดขายใน 
ปจจุบันของธุรกิจที่กาวสูหลักพันลาน” 
คุณสันติภาพ และคุณภราดร ตัวอยาง 
ของนักธุรกิจรุ นใหมไดกลาวทิ ้งทาย 
ไวอยางนาสนใจ

บุญถาวร โฮมโปร เปนตน) สวนคุณ 
ภราดร แฝดนอง ดูงานดานการขาย 
การตลาด ดูแลผูแทนจำหนาย หรือ 
ดีลเลอร ท้ังในประเทศ และตางประเทศ

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡á½´¹ŒÍ§ 
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คุณเบิรด หรือ คุณภราดร 
กิติรัตนาภินันท เกิดหางจากคุณบิ๊ก 
สันติภาพ เพียง 5 นาที ถึงจะใช 
ชีวิตเริ่มตนดวยกันมาตลอด แตเรื่อง 
การเรียนเคาเลือกเอง โดยแยกมา 
เรียนปริญญาตรีในประเทศ ที่ ABAC 
ทางดาน General Management 
และไปศึกษาตอปริญญาโท ที่ประเทศ 
อังกฤษ ทางดาน International 
Business Management ที่ Brunel 
University คุณภราดรแอบบอกความ 
ในใจวา “จริง ๆ อยากเปนนักดนตรี 
แตคุณพอมองวา อาชีพนี้ดูแลเราไมได 
ตลอด เลยไมอนุญาตใหไปเรียนทาง 
ดานดนตรีอยางที่อยากไป แตกลับ 
ปลูกฝงใหเรียนรู เสนทางธุรกิจแบบ 
คอยเปนคอยไป เริ่มตั้งแตอายุ 10-11 
ป ก็จะพาลูกคูแฝดผลัดกันไปทำงาน 
ไปดูงานกับคุณพอ บางทีก็เบื่อ แต 
ตอนนี้เริ่มเขาใจแลววา เพราะอะไร?”

ÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ Sherman ÃØ‹¹¾‹Í 

ÊÙ‹ÂØ¤ IT ÃØ‹¹ÅÙ¡

ในความร ับผ ิดชอบทางด  าน 
มารเก็ตติ้ง และการขาย คุณภราดร 

ไดเลาใหฟงวา ธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ 
ที่กำลังเติบโต ไดแก กลุมเครื่องเสียง 
หรือ AV มี Sherman เปนสินคาหลัก 
ประกอบดวย ลำโพง เครื่องเลน DVD, 
Home Theatre ถึงแมวา เครื่องเสียง 
Sherman จะอยูมานานถึง 16 ป 
แตก็มีการปรับสินคาเพื ่อใหตรงกับ 
ความตองการของลูกคาในแตละยุค 
สมัย เชนปจจุบันเรานำมา IT มา 
ประยุกตใชกับเครื่องเสียง มีการเพิ่ม 
ระบบ Bluetooth โดยผูฟงสามารถ 
นำโทรศัพทไปตอกับลำโพงก็สามารถ
รับฟงไดเลย โดยเราเจาะตลาด Discount 
Store หรือ Modern Trade เปนหลัก 
เนนสินคาราคาไมสูง และมุงเปาการ 
เปนอันดับ 1 ในตลาดนี้ เหนือคูแขง 
AJ, Soken 

¡ÒÃ¹ÓÊÔ¹¤ŒÒà¤Ã× ่Í§ãªŒä¿¿‡Ò 
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เครื่องใชไฟฟา ประเภท HA : 
Home Appliance ภายใต แบรนด 
Konion ประกอบดวยเครื่องซักผา 
พัดลมไอเย็น ตูแช กระติก กระทะ 
โดยกลุมเครื่องใชไฟฟา มีการขยาย 
ไลนเปนกลุมสินคาเคร่ืองครัว Kitchenware 
โดยไดนำเขาผลิตภัณฑกระทะไฟฟา 
จากเกาหลี ชื่อ Happy Call เรา 
กำลังวางแผนในการสราง Brand 
Positioning ของ Konion ใหสูงขึ้น 
โดยนำ Happy Call เขามาสราง 
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“กสิกรแข็งขันเปนกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะ 
เรืองอำนาจเพราะไทยเปนชาติกสิกรรม” สรอยเพลง 
รำวงกสิกรไทย เพลงในตำนานที่นึกขึ้นมาทันทีหลังจาก 
ไดไปสัมภาษณคุณกานตและคุณฝน เจาของบริษัท มี 
ฟารมสุข (ไม) จำกัด ที่หันเหชีวิตจากนักธุรกิจนอก 
กลับมาสูอาชีพชาวนาไทย เพื่อคนหาความสุขที่แทจริง 
ของชีวิต การเริ่มตนมาทำนาเนื่องจากตอนเด็ก ๆ คุณฝน 
ไดอยูใกลชิดกับคุณยาย ซึ่งคุณยายมักจะเลาเรื่องราวการ 
ทำนาใหฟงดวยรอยยิ้ม สีหนาทาทางที่มีความสุข จาก 
จุดนี้จึงทำใหทั ้งสองหันมาศึกษาหาความรู เกี ่ยวกับการ 
ทำนาดวยตนเอง จากการผสมผสานระหวางวิชาความรูตาง  ๆ
วิธีการทำนาแบบอินทรีย และนำเทคโนโลยีมาดัดแปลง 
ประยุกตใชในการทำนาตามวิถีของตัวเอง การลองผิด 
ลองถูกตาง ๆ นานาถูกพิสูจนฝมือบนพื้นที่นา 12 ไร ใน 
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ที่พวกเขาซื้อไว จน 
สามารถไดผลผลิตขาวแบบปลอดสารเคมีไวกินเอง ถา 
เหลือก็นำไปขายใหโรงสี แตประสบการณที่เจอกับตัวเอง 
และชาวนาคนอื่น ๆ ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสี จึง 
ตัดสินใจนำความรูที่มีมาชวยพี่นองชาวนาทั้งเรื่องการปลูก 
ขาวแบบปลอดสารเคมีและรับซื้อขาวจากพวกเขาในราคา 
ยุติธรรม และเปนที่มาของโรงสี มีฟารมสุข (ไม) จำกัด 
ที่นำขาวที่ตัวเองปลูกและรับซื้อขาวจากชาวนาไปจำหนาย 
เองในช่ือ “ขาวหอมคุณยาย” ผลิตโดย บริษัท มีฟารมสุข 
(ไม) จำกัด เพื่อมุงเปนทางเลือกใหชาวนาสารมารถพึ่งพา 
ตนเองได

“ชาวนามีความสุข เรามีความสุข ผูบริโภคมี 
ความสุขท่ีไดกินขาวคุณภาพดี” เหมือนพันธกิจของบริษัท 

ที่มุ งหวังใหทุกคนรอบขางที ่มีสวนเกี ่ยวของมีความสุข 
ซ่ึงทุกข้ันตอนการผลิตขาวของคุณกานตและคุณฝนสามารถ
สรางความสุขได โดยเริ่มจากการปลูกขาว โดยไมใช 
สารพิษ มีตนทุนที่ต่ำและขายขาวไดในราคาที่เปนธรรม 
ชาวนาที่ปลูกขาว ก็จะสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
เมื่อซื้อขาวจากชาวนา มาผานกระบวนการผลิตที่ดี ได 
ขาวกลองที่มีคุณภาพ นำมาจำหนายในราคาที่เหมาะสม 
ก็สามารถดำเนินการไดอยางมีความสุข ลูกคาไดบริโภค 
ขาวกลองที่ผานกระบวนการผลิตที่ดี มีสุขภาพดี ลูกคาก็ 
มีความสุข และสามารถที่จะแบงปนความสุขนี้ไปใหกับ 
คนรอบขางไดดวย

สรางกระแสความสุขนิยมและธรรมนิยม แมวา 
ตอนนี้ในบริษัทจะมีคนทำงานไมกี่คน แตทุกคนสามารถ 
ทำตามเปาหมายที่วางไวตั้งแตเริ่มตน โดยทุกคนยึดหลัก 
ธรรมเปนที่ตั้งในการทำงานรวมกัน จึงตั้งใจนำหลักธรรม 
มาเปนนโยบายหลักของบริษัท เริ่มจากการตั้งเกณฑให 
พนักงานใหมท ุกคนตองเข าปฏิบ ัต ิธรรมเพื ่อใหร ู สต ิ 
อารมณ และจิตใจตนเอง และสงเสริมพระพุทธศาสนา 
โดยให ท ุกว ันพระเป นว ันหย ุดเพ ิ ่มเต ิมจากว ันเสาร  

-อาทิตย และใครที่ไปปฏิบัติธรรมหรือไปเปนอาสาสมัคร 
ในสถานธรรมก็อนุญาตใหไปโดยไมนับเปนวันลา เพื่อ 
ฝกจิตใหพนักงานมีสมาธิ ฝกสติ ทำจิตใจใหสงบและเปน 
สุข เพื่อเปนตนแบบและฟนเฟองเล็ก ๆ ในการสราง 
กระแสสุขนิยมและธรรมนิยมใหเกิดขึ้นในชุมชน แลวจึง 
ขยายไปสูสังคมตอไป

ความสุขเริ่มตนไดดวยการรูจักพอเพียง คุณกานต 
และคุณฝนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
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ในหลวงมาใหในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ดวยหลัก 3 
หวง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และ 
ภูมิคุมกัน บนพื้นฐานการมีความรูคูคุณธรรม  เมื่อมีหลัก 
พอเพียง ยึดมั่นอยูในใจแลว จึงไมจำเปนจะตองไปดิ้นรน 
แขงขัน ทำธุรกิจเพื่อใหไดเงิน ไดกำไรเยอะ ๆ การทำตาม 
กำลังท่ีเราสามารถจะทำได ทำใหไมรูสึกกดดันในการทำงาน 
การจะขยายก็จะทำแบบคอยเปนคอยไป ไมบังคับหรือ 
กำหนดหรือตั้งเปาหมายไววาเดือนนี ้ปนี้จะตองมีเครือขาย 
ชาวนา มีกลุมลูกคา มีตัวแทนจำหนายเพ่ิมข้ึนก่ีเปอรเซ็นต 
เพราะเชื่อวา ทำเยอะ ทำใหญ ทำเกินกำลัง ...ธุรกิจก็จะ 
ไมมีความสุข 

กระจายความสุขทั้งผูใหและผูรับ  ตอนนี้คุณกานต 
และคุณฝนมีเครือขายชาวนาประมาณ 70 ไร มีผูใหญ 
หนึ่งเปนแกนหลักในการปลูกขาวสงใหและมีลูกนองอยู 
หนึ่งครอบครัว (พี่วิเชียร พี่นอย นองบอย) ทำในโรงสี 
และชวยแพ็คขาว ทั้งสองกลุมนี้อยูกับบริษัทมา 2 ปกวา 

ไดแลว พวกเขามีความสุขที่ไดอยูกับครอบครัว และได 
กลับมาทำงานที่บาน ไมตองไปหางานตางถิ่น และทุกคน 
ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรายลอมอยูกับธรรมชาติ อยูกับ 
สิ่งแวดลอมที่ไมเปนพิษ ไมสงผลตอรางกาย เพราะ 
พวกเขาปลูกขาวแบบปลอดสารเคมี จึงทำใหพวกเขาอยู 
อยางมีความสุข นอกจากนี้บริษัทจะใหความสุขแกลูกนอง 
ดวยกันเองแลว ยังสงตอไปถึงโรงเรียนในชุมชน ชวยสราง 
รายไดเขาโรงเรียนและหาคาขนมใหกับเด็กนักเรียนโดย 

การใหชวยพับถุงกระดาษเพื่อแพ็คขาว วิธีนี้นอกจากชวย 
เราลดตนทุนการผลิตโดยการไมตองเสียคาจางจางคนงาน 
มาก แลวยังชวยสรางรายไดสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 
บริษัทกับคนชุมชนอีกดวย และตอไปก็คิดที่จะขยายไป 
ชวยโรงพยาบาล และวัดในชุมชน ซึ่งทั้งสามสวนที่บริษัท 
ชวยนี ้ เพราะเชื ่อว าการศึกษาหลักธรรมคำสอนของ 
พระพุทธเจา และการดูแลรักษาสุขภาพ เปนปจจัย 
พื้นฐานใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ทั้งนี้ คุณกานตและคุณฝน ยังอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมดั้งเดิมการปลูกขาว อยางเชน การทำขวัญขาว 
เปนตน เพื่อรักษาความเปนไทย วิถีชาวนาดั้งเดิมของ 
การปลูกขาว ใหสืบทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลาน 

พรอมท่ีจะมีและแบงปนความสุข “บริษัท มีฟารมสุข 
(ไม) จำกัด ไมเคยคิดวาเราเปนธุรกิจที่ใหญจนจัดเปน 

SMEs ได เราแคกลุมคนเล็ก ๆ ไมถึงสิบคน ที่อยากจะ 
ใชชีวิตใหมีความสุข ชวยเหลือคนอื่นและสังคมที่เราอยู 
ตามกำลังที่เรามี ใหความสำคัญกับการเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาอยางเต็มที่ ใชธรรมะของพระพุทธเจาเปนกฎของ 
บริษัท ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน 
การดำเนินงานของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะทำขาวให 
ดีที่สุดที่ชาวนาคนหนึ่งจะทำได และจะเปนคนกลางใน 
การสงผานความสุขไปใหผู ม ีส วนไดส วนเสียทุกคนที ่ 
เกี่ยวของกับธุรกิจของเราอยางเทาเทียมกัน เรายอมรับ 
และไมขวางกระแสทุนนิยม แตในขณะเดียวกันเราก็มั่นใจ 
วากระแสสุขนิยมและธรรมนิยมตองอยู ร วมกันไดดวย 
เทานั้นเองจริง ๆ” คำพูดของคุณกานตและคุณฝน ที่ 
แสดงแววตาและรอยยิ ้มอันอิ ่มเอมไปดวยความสุขและ 
ความภาคภูมิใจที่ไดเปนชาวนา ผูปลูกสุขใหเกิดแกคน 
รอบขาง
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ท่ามกลางความมืดยังมีแสงสว่าง ถึงประเทศ 
ไทยจะยังมีหมอกควันปกคลุมจากปัญหาการเมือง 
รุมเร้า แต่ยังมีแสงสว่าง ท่ีฉายจ้าจากการท่ีประเทศไทย 
จะก้าวสู่ยุคทีวีดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ 
ที่ทีวีหลายช่องต่างทุ่มเม็ดเงินประมูลกันมาได้นับเป็น 
พันล้านจะเริ ่มทยอยทดลองออกอากาศ ก่อนที่จะ 
เริ ่มอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที ่จะถึงนี ้  
จับตามองคอนเท้นท์ (CONTENT) หรือรูปแบบ 
รายการให้ดี จะเป็นตัวแปรสำคัญในการดึงเม็ดเงิน 
จากลูกค้า ส่วนทีวีดาวเทียมจะยังคงฉลุยดึงเม็ดเงิน 
ได้ไม่ขาดหากรักษาคุณภาพรายการไม่เฉียดเรื่องผิด 
ศีลธรรม ส่วนรูปแบบการวัดเรทติ้งประกอบการขาย 
เวลา AC Nielsen ยังเหนื่อย เพราะวิธีการวัดจะ 
เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่วัดจำนวนผู้ชม แต่เป็นเรื่องลึกไปถึง 
คุณภาพและคุณธรรมของรายการด้วย ฉบับนี้ อ.มานะ 
พร้อมแล้วกับการอัพเดทเกาะติดสถานการณ์ทีว ี 
ดิจิตอล ความหวังของประเทศไทย            

ÍÑ¾à´·¡ÒÃàμÃÕÂÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ¼Å§Ò¹ 
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หลังจากหลายสื่อ ที่ไมใชเพียงสื่อทีวีเทานั้นที่ไดประมูล 
ทีวีดิจิตอล ทำใหในวงการส่ือเกิดปรากฎการณการดึงตัว ซ้ือ 
ตัวบุคลากรในวงการผลิตรายการทีวีขามชองกันอยางมาก
มาย ในชวงครึ่งปแรกนี้จะเกิดการเตรียมพรอมกระบวนทัพ 
โดยการฝกอบรมทีมงานทั้งหนาใหม และหนาเกา สวน 
รูปแบบการนำเสนอก็ตองมีการพัฒนาการเลาเรื่องใหมาก
ขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับประสิทธิภาพของทีวีดิจิตอลที่ทำ 
อะไรไดมากมายกวาทีวีระบบอนาล็อก
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ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน

“ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล 
ไม่ห่วงเรื่องเทคโนโลยี 
แต่ห่วงเรื่องคอนเท้นท์ 
ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ต้องมีการพัฒนา ซึ่งท้าทาย 
กับผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ค่อนข้างมาก  



“เทาที่คุยกับคนรุนใหม เคาจะสัมพันธกับสื่อ Social 
Media ผานทางจอ Second Screen และ Third Screen 
นอกเหนือจากจอ TV Screen ดังนั้นกลยุทธในการผลิต 
รายการจะเปนการดึงโฆษณาเขามาเกี ่ยวกับรูปแบบการ 
นำเสนอ เชน ชุดเสื้อผาพิธีกร ที่ผูชมสามารถสั่งซื้อได 
ในขณะที่ชม ดังนั้นรูปแบบจะเขาใกลวิธีการนำเสนอของ 
TV Direct ที่ผูชมจะสามารถปฏิสัมพันธไดงายขึ้น”

¨ÑºμÒª‹Ç§áÃ¡·ÕÇÕ´Ô¨ÔμÍÅ¨Ðä»·Ò§äË¹

เปนไปไดที่ชวง 3-6 เดือนหลังจากการทดลอง 
ออกอากาศทีวีเปนระบบดิจิตอล บรรดา Media Planner 
และเจาของสินคาจะตองจับตามองรูปแบบ คุณภาพ และ 
กลุมเปาหมายของรายการ ซึ่งการกำหนด rating อาจจะ 
มาจากการสรางความนาสนใจ ผานทาง Social Media 
เพื่อกระตุนใหผูชม ไปชมรายการยอนหลังผานทางออนไลน 
กอนจะยอนกลับมาดูที่ทีวี

เจาของชองทีวีหลายชอง พัฒนาคุณภาพการผลิตมาก 
ขึ้น เพราะถาไมปรับ ระยะยาวมีปญหาแนนอน ที่ผูชมยอม 

หันไปหาชองที่มีคุณภาพมากกวา เพราะชองทีวีมีใหเลือก 
มากมาย ปจจุบันทีวีหลายชองยังคงออกอากาศทั้งระบบ 
อนาล็อกและดิจิตอล เชน ชอง 3 และ 7  ซึ่งทาง กสทช. 
เองก็ตองการให อสมท. ลดระยะเวลาสัมปทานเพื่อใหทั้ง 
สองชองใหความสำคัญกับการเผยแพรผานทางระบบดิจิตอล 
เต็มตัว แตก็เขาใจไดวา ทั้งสองชองก็พยายามที่จะรักษา 
ฐานลูกคาเดิมไวกอน ดังนั้นจึงเห็นไดวา ในชวงแรกทั้ง 2 
ชองยังคงออกอากาศทั้ง 2 ระบบในเวลาเดียวกัน

à»ÅÕ ่Â¹ÊÙ‹´Ô¨ÔμÍÅ 
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“ชวงการเปล่ียนผานสูทีวีดิจิตอล ไมหวงเร่ืองเทคโนโลยี 
แตหวงเรื่องคอนเทนท ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ตองมีการพัฒนา ซึ่งทาทายกับผูผลิตรายใหม ๆ คอนขาง 
มาก อาทิ การนำเสนอขาว หลายชองจะเนนการผลิต 

ขาวเจาะ ในเชิงสืบสวนสอบสวนมากขึ้น โดยจะหันไปซื้อ 
ขาว Routine จากสำนักขาว อสมท. แทน ซ่ึงท้ังน้ีตองข้ึนกับ 
กลยุทธของแตละชองวา จะเนนบันเทิง วาไรตี้ หรือละคร 
มากขึ้น สวนการพัฒนาคุณภาพจะออกมาในรูปแบบไหน 
สวนการหาโฆษณาของสื่อทีวีแตละชอง จะใชวิธีการขาม 
สื่อมากขึ้นในลักษณะ integrated media อาทิ สื่อทีวี 
สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน เปนตน

ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨¨ÐàÅ×Í¡«× ้ÍÊ× ่Íª‹Í§äË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ

ภาคธุรกิจที่จะเลือกซื้อสื่อเขาจะดูจากอะไร เพราะใน 
ชวงแรกทุกชองคงยังไมมีเรทติ้ง ซึ่งตรงนี้ อ.มานะแนะนำ 
วา ควรดูรูปแบบรายการ การนำเสนอไปกอน กลุมที่ 
ไดเปรียบคือชองดาวเทียม หรือชองอนาล็อก ซึ่งใน 
ชวงแรกคงตองหวานไปกอนเพื ่อดูกลุ มผู ชมวาเปนกลุ ม 
ลูกคาที่สินคานั้น ๆ ตองการหรือไม  ในชวง 3-4 เดือน 
หลังจากนี้ก็คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทีวีดาวเทียมไดเปรียบ 
ที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหจำนวนผูชมยังมีกลุมเดิม 
อยู แตกลุมนี้ก็จะหันมาทำลดแลกแจกแถมมาขึ้น ราคาขาย 
เวลาจะถูกลง แตก็มีขอจำกัดท่ีรายการบางรายการก็หม่ินเหม 

ในเรื่องศีลธรรมจริยธรรม ไมวาจะเปนสินคาพวกยาตาง ๆ 
ซึ่งอยูระหวางที่ กสทช. จับตามอง

àÃ·μ Ô ้§ÃÒÂ¡ÒÃª‹Í§´Ô¨ÔμÍÅ ËÅÒÂª‹Í§μ ŒÍ§àÃÔ ่ÁãËÁ‹ 
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จากการเปลี่ยนผานจากทีวีชองอนาล็อกสูชองดิจิตอล 
ทำใหเกิดการเริ่มตนใหม แนนอนตอนนี้เรทติ้งเริ่มตนจาก 0 
แนนอน ซึ่งขณะนี้ทาง AC Nielsen อยูระหวางการ 
พัฒนาการตรวจวัดเรื่องเรทติ้ง รวมดวยทาง กสทช. หรือ 
ชองทีวีเองก็หันมาสรางทางเลือกดวยการพัฒนาระบบการ
ตรวจวัดเรทติ้งมากขึ้น โดยการวัดจะวัดลงไปละเอียดมากขึ้น 
ทั้งดานคุณภาพ และคุณธรรมของรายการ ไมใชเพียงแค 
การวัดจำนวนผูชมเทานั้น ดังนั้นเรื่องการวิธีการวัดเรทติ้ง 
เปนอีกเรื่องที่นาสนใจ และจะมีการติดตามเพื่อจะนำมา 
อัพเดทกันตอไป อ.มานะ ไดกลาวทิ้งทาย
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ความสำเร ็จ เป นท ี ่ ต องการ 
สำหรับคนทุกคน แตจะทำอยางไรให 
ทุกคนสามารถเข าถ ึงการประสบ 
ความสำเร ็จได ในแบบที ่ เป นค ุณ 
และเปนไปได กับศาสตร NLP หรือ 
Neuro Linguistic Program การ 
โปรแกรมสมองดวยการออกคำสั ่ง 
นำไปสู การกระทำดวยจิตใตสำนึก 
ดวยวิธีนี ้สามารถนำไปใชไดกับทุก 
มุมของชีวิตแมแตการทำธุรกิจ แปว 
ไดมีโอกาสไปเรียนรูกับ Anthony 
(Tony) Robbins นัก NLP ชื่อ 
กองโลก ชาวอเมริกัน กับศาสตร 
NLP  และยินดีถายทอดประสบการณ 
นี้เพื่อเปนประโยชนแกนักธุรกิจ

NLP ¤×ÍÍÐäÃ

เคยมีการทำวิจัยกันวา ทำไมคน 
ถึงลมเหลวซ้ำ ๆ หรือ ประสบความ 
สำเร็จซ้ำ ๆ บางคนคาขายเจงแลว 
เจงอีกทำแลวไมสำเร็จ บางคนสงออก 
ยังไงก็กำไร บางคนสงออกยังไงก็ขาดทุน 
มีนักวิทยาศาสตรไดเคยไปไขความลับ
นี้จากสมองมนุษย ศึกษากันมาหลาย 
สิบป จนพบวาในสมองมนุษยมี นิวรอน 
(neuron) เปนลักษณะเหมือนโครง 
ขายใยแมงมุมมีแขน เรียกวา Axon  
นิวรอนอยูในสมองมนุษยเปนลาน ๆ 
เซลส แขนขายื่นออกมามหาศาล เพื่อ 

มาเชื ่อมตอระหวางนิวรอนดวยกัน 
ดวยการติดประจุไฟฟา เวลาสมอง 
เครียด กังวล ผิดหวัง สมหวัง มันจะ 
สงกระแสไฟฟาระหวางกันในสมอง 
เมื่อเราคิดดานลบ เครียดจากการ 
คาขายเจงตลอด มันก็จะสงกระแสลบ 
คือ เซลสที่ออกมาเปนเซลสที่รับรูวา 
เศรา เครียดผิดหวัง แตละตัวจะตอ 
กันเปนหลาย ๆ ลานเซลส ยิ่งคิดลบ 
ผิดหวัง ซ้ำ ๆ คิดเปนวัน จากวันเปน 
เดือน เปนป นิวรอนจะใหญขึ้นจับตัว 
กันเปนโครงขายแข็งแรง สงผลคนคน 
นั้นจะมีลักษณะเครียดงาย เศรางาย 
คิดอะไรก็ไมสำเร็จ เพราะสมองคิดวา 
ทำอะไรไมสำเร็จ น่ีคือท่ีมาท่ีนักจิตวิทยา 
นักพฤติกรรมศาสตร คนพบวาทำไม 
คนถึงลมเหลวซ้ำ ๆ เพราะเกิดจาก 
กระแสประสาทที ่เกาะเกี ่ยวกันแนน 
หนา จนเกิดเปนพฤติกรรม

á¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ ´ŒÇÂÈÒÊμÃ � 

NLP

เวลาเราจะทำธุรกิจ ควรเลือกทำ 
ในส่ิงท่ีใชกอน หลายคนลมเหลว เพราะ 
ไมเคยตั้งคำถามกับตนเองวาอยากทำ
หรือไม บางคนทำธุรกิจแบบไมชอบ 
ไมเต็มใจ ทำไปงั้น ๆ ทำเทาไหรก็ไม 
รุง เทากับคนที่รักที่ชอบ และทำมัน 
ดวยความรัก ยกตัวอยาง มีนักธุรกิจ 

คนหน่ึงทำโรงงานอุตสาหกรรมการเมนท 
ในพมา แตไมสำเร็จตองตั้งหลักใหม 
เขามาเรียนเร่ือง NLP เพ่ือคนหาตนเอง 
ใหม พบวาเคาตองรับผิดชอบธุรกิจ 
ครอบครัว และดวยศาสตร NLP ยัง 
พบอีกวาธุรกิจรานกาแฟตางหากที ่ 
เคาสนใจ ประกอบการท่ีเคาเปนอาจารย 
ดวย เลยไดศึกษาเรื่องการทำกาแฟมา 
อยางชัดเจน

ในศาสตร NLP กับการทำธุรกิจ 
ตองกำหนดกอนวาตนเองตองการ 
อะไร  การกำหนดความตองการ เรา 
เรียกวา การล็อคเปา (Lock Target) 
เคาจะสอนวา ใหอยูนิ่ง ๆ ใชวิธี 
สั่งสมองใหทำงาน ใหคิดวา ถาเรา 
เปนเจาของธุรกิจนั้นแลว เขาสูภาวะ 
นั้น แลวเรารูสึกอยางไร สมองจะทำ 
การคิดเปนฉาก ๆ จากวิธีการ ไหลไป 
สูแรงบันดาลใจ จะกระตือรือรนมาก 
ในที่สุดจะเห็นโครงสรางงอกขึ้นมาใน
สมอง นั่นคือการนำทางไปสูการทำ 
ธุรกิจอยางเปนขั้นเปนตอน

จากประสบการณ ผูบริหารโครงการ 
ขนาดใหญ ตัวเคาทำงานเปนลูกจาง 
ตัวตนแลวเปนคนรักดนตรี แตพอแม 
ไมสนับสนุน เคาตองเดินตามทางที่ 
พอแมเลือกให จนตอมาไดเล่ือนตำแหนง 
เปนผูบริหารระดับสูง มีทุกอยางที่ 
ตองการ แตปจจุบันนาแปลกไหมที่ 
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“แปว” พัทรวี บุญประเสริฐ





ปลายทางแลว เคากลับเลือกที่จะทำ 
ธุรกิจรานขายอุปกรณดนตรี เคาพบ 
ความสงบ ความสุข และยังไดทำ 
ธุรกิจในสิ่งที่รักอีกดวย

NLP ¡Ñº§Ò¹·Õ ่ªÍº áÅÐãª‹

NLP สอนใหเราทำงานที่ชอบ 
และมีความสุข แตถาไมชอบ แตตอง 
ทำเพ่ือพอแม สามารถทำได โปรแกรม 
สมองใหม ใหเปนอะไรก็ได  คนคน 
นั้นตองรักในสิ่งนั้น จากสิ่งที่รัก จะ 
เคลื่อนไปสูธุรกิจ 

หากธุรก ิจประสบความสำเร ็จ 
แตความสุขคืออะไร ตองตอบโจทย 
หัวใจตัวเองกอน วิธีที่จะทำใหมีความ 
สุขในการทำงาน คือการทำงานดวย 
ความรัก แลวความสำเร็จ ความ 
มั่งคั่งจะตามมา  อายุไมใชขอจำกัด 
ในการเริ่มตน กับ NLP เรากำลังพุง 
เปาเขาสูชะตาตัวเรา และศาสตรแหง 
ความมั่งคั่ง คือการทำในสิ่งที่รัก พุง 
ไปสูความชำนาญ และการเปน The 
One ในสิ่งที่รัก

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡ÒÃãËŒ¤ÓÊÑ ่§ÊÁÍ§ 

(Programming)

1. ชวงที่คนหาสิ่งที่รัก สมอง 
ตองปลอดโปรง สงบ ตัดสินใจวา จะ 
หาส่ิงท่ีรักใหเจอ สมองจะส่ังการคนหา 
และจะขึ้นมาเปนระยะ ตองผอนคลาย 
ใหมากที่สุด ระบบจะผุดขึ้นมาเอง 
แรงบันดาลใจจะดีดเปนระยะ ๆ ถา 
มีคำวา “แต” จะไมใช มันจะใชเวลา 
1-2 วัน หรือมากกวานั้น บางคน 
ใชเวลา 3 วัน 3 คืน แผนการถึง 
จะตามมา ระบบจะบอกไดดวยความ 
รูสึก นั่นคือสัญญาณวาไดคำตอบแลว

2. ใหสรางภาพวาเรายืนอยู ใน 
ตำแหนงนั้นแลว เชน ตัวเองยืนอยูใน 
ชุด CEO ยืนบนเวที ในงานประชุม 
ขนาดใหญ ไฟสองเต็ม จินตนาการให 
ชัดเจนที่สุด จากนั้นปลอยทำใจใหวาง 
แลวจะเกิดเรื่องที่ตองทำมากมายเพื่อ
ใหไปถึงจุดนั้นเอง เปนการออกคำสั่ง 
ใหสมองทำงานแบบงายที่สุด

3. การสอนเสริมเมื ่อคำสั ่งมา 
แลว ตองทำตอเนื่อง เจอปญหาก็จะ 
ไมหยุด กฎคือ สิ่งหนึ่งจะนำไปสูสิ่ง 
หนึ่งเสมอ ตามกฎของ NLP เราจะ 
เห็นตัวเองกาวเขาไปอยู ในจุดจุดนั ้น 
ในที่สุด

นักธุรกิจชาวไทย และตางชาติ 
ท ี ่ ป ร ะ สบคว ามสำ เร ็ จ ม าแล  ว
Richard Bandler นัก NLP ชาว 
อังกฤษที่มีชื่อเสียงอีกคน ที่เดินทาง 
ท่ัวโลก เพ่ือบรรยายศาสตรน้ีแกผูสนใจ 
ทั่วไป ซึ่งศาสตรนี้มีมากวา 60 ป 
และม ีผ ู ท ี ่ประสบความสำเร ็จแล ว 
มากมาย ผูที่เปนคนไทย อาทิ คุณ 
บัณฑิต อึ้งรังสี นักวาทยากรที่มี 
ชื ่อเส ียงระดับโลกก็ใช ศาสตรน ี ้จน 
ประสบความสำเร ็จมาแล วเช นก ัน 
และนักธุรกิจอีกหลายคนที่เคลื่อนตัว 
เองดวยศาสตรนี้ แตอาจจะทำโดยไม 
รูตัว ชาวตางชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ 
Waltz Disney ที่มองเห็นภาพตัวเอง 
เปนผูสรางการตูน ตั้งแตกอนประสบ 
ความสำเร็จ คนรอบขางมองเคาวา  
เพอ แตผลลัพธคือการขับเคลื่อน 
ตัวเองจนกลายเปนผูคายการตูนยักษ
ใหญระดับโลก

แลวคุณละ ไดทำธุรกิจแบบที่ 
ใช และชอบหรือยัง ถายังลองคนหา 
คำตอบ มาสั่งสมองคุณเอง ใหเคา 
ทำงานคนหาสิ ่งท ี ่จะทำใหค ุณทำ 
ธุรกิจดวยความมั่งคั่งและมีความสุข
ตลอดไป
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
อยูที่ 99.50 ปรับตัวลดลงเล็กนอย และยังคงอยูต่ำกวา 
เสนมาตรฐาน  ยังไมมีสัญญาณการฟนตัวของการสงออก 
เนื่องจากปจจัยในประเทศยังกดดันตอการสงออกไทย 
โดยอัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจ 
ระยะส้ันและดัชนีตลาดหลักทรัพย สงสัญญาณหดตัวตอเน่ือง 
ในขณะที่ Global PMI สงสัญญาณการชะลอตัวเล็กนอย

Export Warning System (EXWA) 
ระบบ EXWA ยังสงสัญญาณซบเซาตอเนื่องคาดวา 
การสงออกไทยเดือนเมษายน 2557 จะยังคงอยูใน 
ภาวะซบเซา ทั้งนี้พบวา ตัวแปรชี้นำการสงออกใน 
สวนของปจจัยในประเทศสวนใหญยังคงสงสัญญาณ 
ลบเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา อัตรา 
การใชกำลังการผลิตลดลงตอเนื่องรอยละ 9.1 การ 
นำเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 16.9 เนื่องจากการลดลง 
ของการนำเขาสินคาในกลุมชิ้นสวนอากาศยาน เรือ 
รถไฟ และกลุมเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม 
ในขณะที่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจหดตัวรอยละ 0.6 นอกจากนี้ 
เมื ่อพิจารณาถึงปจจัยตางประเทศดานการผลิตโลก 
โดยพิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) 
พบวาอยูที ่ระดับ 52.9 จาก 53.0 ในเดือนกอนหนา

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนเมษายน 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนเมษายน 2557 คาดวายังอยูในภาวะซบเซา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปจจัยในประเทศที่ยังสงสัญญาณลบ โดยพบวาดัชนี 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น รวมถึงการนำเขาสินคาทุนของไทย สงสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปที่แลว โดยการหดตัวลงของสินคาทุนเปนผลจากการลดลงของการนำเขาสินคาในกลุมชิ้นสวนอากาศยาน เรือ รถไฟ และกลุมเครื่องจักร 
อุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังพบวาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสงสัญญาณลบเชนกัน โดยเกิดจากปจจัยการเมืองในประเทศท่ียังไมแนนอน 
การปรับลดมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯ และแรงกดดันจากความกังวลตอภาวการณชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน รวมทั้ง 
ความผันผวนของคาเงินในประเทศตลาดเกิดใหม อยางไรก็ตามในภาพรวมปจจัยตางประเทศสงผลบวกตอการสงออกไทย โดยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ 
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 9 และเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งสะทอนมาจากความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจบริการและ 
การคาปลีกของกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญของเขตยูโรโซน เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และอิตาลีมีการปรับตัวดีขึ้น และเปนสัญญาณที่บงชี้วากิจกรรม 
ทางธุรกิจนาจะขยายตัวไดดีในเดือนตอไป ดานดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) ซึ่งสะทอนภาพการผลิตโลกปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา แตทั้งนี้หากเทียบกับเดือนกอนหนาพบวาปรับตัวลดลงเล็กนอยเนื่องจาก การชะลอตัวของการผลิต คำสั่งซื้อสินคาใหม การจางงาน และราคา 
วัตถุดิบ

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