










จากผลสำรวจของสมาชิกหอการคาไทยโดยสวนใหญ พบวา กลุมธุรกิจที่เปนรากฐานที่สำคัญขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศไทยกวา 80% เปนลักษณะธุรกิจครอบครัว ซึ่งโครงสรางของรูปแบบการบริหารงานนั้นจะ 
แตกตางจากธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการสืบทอดกิจการจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เพราะเปนศาสตร 
เฉพาะทางที่มีรูปแบบที่หลากหลายและมีวิธีการจัดการที่แตกตางกัน อาทิ การสงมอบธุรกิจใหกับทายาทผูที่จะมา 
สืบทอดที่มีแนวคิดทันสมัยแตกตางจากดำเนินธุรกิจในแบบเดิม ๆ การที่ทายาทจะตองสรางการยอมรับจากพนักงาน 
ภายในองคกร การฝาฟนพิสูจนความสามารถของตนเอง หรือทางเลือกการตัดสินใจของทายาทธุรกิจตองการที่จะ 
ดำเนินตามความฝนของตนเองมากกวาการรับชวงตอกิจการของที่บาน นี่เปนเพียงตัวอยางของประเด็นที่เกิดขึ้น 
ในธุรกิจครอบครัว ซึ่งฉบับนี้ขอแนะนำ 7 ทายาทธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย จากรายการโทรทัศน “Family 
Secrets ไขความลับทายาทธุรกิจ” มานำเสนอเปน Special Report 

นอกจากนี้ Section Strategy ยังนำกรณีศึกษา SMEs ของรานอาหารจากเมืองเพชรบุรี กับแนวคิด 
สรางความแตกตาง “กวยเตี๋ยวเจ็กเมง” กับสโลแกน ‘หนาไมงอ รอไมนาน และยังมีกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวกับ 
ธุรกิจสุริยาหีบศพ กับบริการหลังความตาย อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาบริษัททีวีบูรพา ที่มีแนวคิดธุรกิจสื่อบันเทิงเพื่อ 
สังคม และเรายังมีเนื้อหาที่อัดแนนจากศูนยวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และคณาจารยผูเชี่ยวชาญ 
อาทิ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย กับการพยากรณเศรษฐกิจชวงเทศกาลเปดเทอม และ ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช 
กับขอมูลในการตัดสินใจทำธุรกิจในกัมพูชา ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล กับศาสตรธุรกิจครอบครัว ดร. มานะ 
ตรีรยาภิวัฒน กับ จาก...การคาผาน Social Media สู...นวัตกรรม Media Convergence กับสื่อ Platform เดิม

และฉบับนี้คอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณถึงมุมมองการบริหารงานจากซีอีโอคนรุนใหมจาก 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณธีรนันท ศรีหงส กับพันธกิจขับเคลื่อนธุรกิจการเงินสูภูมิภาค และเรายังได 
รับเกียรติจากทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกกิ่ง ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร รวมเสนอบทความ CP 
โครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัว … ยิ่งใหญ พิสดาร และอีกหนึ่งพันธมิตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทยไดรวมนำเสนอองคความรูเรื่อง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 สุดทายนี้ Thailand 
Economic & Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สื่อกลางในการนำเสนอขอเท็จจริง 
และอัพเดทขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ หวังวาทานจะไดรับแนวคิดใหม ๆ และ เพลิดเพลินไปกับกรณีศึกษา 
SMEs ที่เราไดเพิ่มเขามาในฉบับนี้ พรอมกับสาระทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยังคงความเขมขนเชนเดิม ขอบคุณคะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร

06

EDITOR’S
NOTE





ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, กลินท สารสิน, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ดร. ยาใจ ชูวิชา 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, วินัย ธัญญภูมิ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, 
อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศิลปกรรม: namssss@hotmail.com 
เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชยั รัตนวงษ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, รศ.ดร. วิมุต วาณิชเจริญธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ,
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, ดร. ศศิวิมล วรณุสิริ, อ.มานา คุณธาราภรณ ฯลฯ
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

PEOPLE
ธีรนันท ศรีหงสธีรนันท ศรีหงส
กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย17

จบเทศกาลสงกรานตเขาสู Back to schoolจบเทศกาลสงกรานตเขาสู Back to school
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สถานภาพแรงงานไทยสถานภาพแรงงานไทย
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สำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,200 ตัวอยาง
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โครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัวโครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัว
ยิ่งใหญ พิสดารยิ่งใหญ พิสดาร
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กุญแจสำคัญหลัก ๆ ของ ธนาคารกสิกรไทย คือ
เรายึดหลัก ใหความสำคัญกับลูกคาเปนเรื่องสำคัญ 

ธีรนันท ศรีหงสธีรนันท ศรีหงส
กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกสิกรไทย
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ตามแผนพัฒนา 5 ป ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554-2558) ของจีน 
ซึ่งระบุไววา จีนจะเปลี่ยนแบบจำลองการพัฒนาจาก “โรงงาน 
ของโลก” มาเปน “ตลาดของโลก” จาก “ผูผลิต” มาเปน 
“ผูทำการตลาด” เองและบูรณาการทรัพยากรหลายดานเพื่อ 
ประโยชนสูงสุด  

โครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัวโครงการไกไขผิงกู 3 ลานตัว
ยิ่งใหญ พิสดารยิ่งใหญ พิสดาร

42

“ไมวาผลลัพธจากการลงทุนจะ ออกมารูปแบบไหน 
ทางเราพรอม ปกปองดูแลผลประโยชนใหคุณ ทุกวิถีทาง 
และอยางดีที่สุด” - H.E. Mark Kent, British Ambassador 
to Thailand

Thai-UK Trade and InvestmentThai-UK Trade and Investment
Promotion DialoguePromotion Dialogue

30

ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด  10 ประเทศ กัมพูชามี 
รายไดจากภาคเกษตรกรรมมากที่สุด นั้นหมายความวากัมพูชา 
มีศักยภาพดานเกษตรกรรมคอนขางมากเมื่อเทียบกับประเทศ 
ในกลุม CLMV ดวยกัน

ขอมูลการตัดสินใจขอมูลการตัดสินใจ
ทำธุรกิจในกัมพูชาทำธุรกิจในกัมพูชา

26

กอนป 2015 ประเทศไทยมีจำนวนสินคาที่เสียเปรียบเวียดนาม 
ในการสงออกไปตลาดอาเซียนเพียง 12 รายการตาม H.S. 2 หลัก 
หรือคิดเปน 13%  แตหลังป 2015 คาดวา[คาดการณโดยแบบ 
จำลอง ARIMA และ TREND ตามรหัส H.S ทั้ง 96 รายการ 
ของไทยและเวียดนาม] ไทยมีจำนวนสินคาที่เสียเปรียบ 
เวียดนามในการสงออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มเปน 23 รายการ 
หรือคิดเปน 24%

การคาและการลงทุนเวียดนามการคาและการลงทุนเวียดนาม
หลังป 2015 กับผลกระทบตอประเทศไทยหลังป 2015 กับผลกระทบตอประเทศไทย

23

แนวโนมการขนสงสินคาผานชายแดนไทย กำลังจะทวีบทบาท 
สำคัญมากขึ้นในชวงการเปลี่ยนผานสูการเปนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากผูประกอบการหรือนักธุรกิจ 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของชองทางการคา 
มีความรูเกี่ยวกับกลไกในการจัดสงสินคาชายแดน จะทำให 
สามารถวางแผนปองกันปญหา หรือลดปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในการสงสินคาผานชายแดนไทย ไปยังประเทศ 
เพื่อนบานได

ดานการคาดานการคา
ชายแดนไทย
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UTCC Business Poll
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

สถานภาพแรงงานไทย
กรณีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
สำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,200 ตัวอย่าง วันที่ 17-21 เมษายน 2557
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กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสกรไทย
CEO รุนใหมแหง KBank กับพันธกิจนำองคกรสูระดับภูมิภาค

ธีรนันท ศรีหงส



ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย 
ราษฎร์บูรณะ บ่ายสามโมงตรง 
ตามเวลานัดหมาย วันนี้ Thailand 
Economic & Business Review 
เราได้รับเกียรติจาก CEO คนรุ่นใหม่ 
แห่ง KBank “คุณธีรนันท์ ศรีหงส์” 
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย หรือ 
คุณก้อง ที่ให้เกียรติพูดคุย 
อย่างเป็นกันเอง และพร้อมให้สัมภาษณ์ 
ถึงการนำองค์กร KBank สู่ระดับภูมิภาค 
ด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่น 
ความคล่องแคล่ว และรอยยิ้ม 
ที่เต็มไปด้วยความพร้อมที่จะท้าทายกับ 
โอกาสในอนาคต ที่คุณก้องบอกว่า 
KBank เราตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบ 
ทุกกิจกรรม ทุกวัน ที่เรยีกว่า 
ทางเลือก... ท่ีทำให้เรายิ้มได้กับชีวิต

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â 

¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂÊÙ‹¸¹Ò¤ÒÃªÑ ้¹¹Ó 

ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤

หากถามถึงเปาหมายสู ธนาคาร 
ช้ันนำระดับภูมิภาค ตองเรียนวา “บทบาท 
ช ั ้น เช ิ งของธนาคารกส ิกรไทยใน 
อาเซียน นับวายังไมแข็งแกรงและยัง 
ไมไดร ับการยอมรับเทากับธนาคาร 
สิงคโปร หรือ ธนาคารมาเลเซีย 
เทาใดนัก แตธนาคารกสิกรไทย เรา 
มุงหวังวาจะเปนเลิศในดานของการ
ตอบสนองความต องการล ูกค าท ี ่ 
กำลังมองหาชองทางที่จะขยายการ
ลงทุนการคาในสวนภูมิภาคASEAN+3

เรามุ งหว ังว าจะเปนองคกรที ่ 
ชวยสรางเครือขายการคาและการ 
ลงทุนภายใน ASEAN+3 เรามองวา 
หากเราสามารถท ี ่ จะเป นหน ึ ่ ง ใน 
ธนาคารหลักที ่เปนแหลงรวมตัวของ 
การบร ิหารการค าและการลงท ุน 
ไมวาจะเปนการกูเงิน การปองกัน 
ในรูปแบบความเสี่ยงตาง ๆ และใน 
แงของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน 

เราหวังวาจะเปนธนาคารหลักสำหรับ 
ลูกคาในทุก ๆ สวนที่เกิดขึ้นในชีวิต 
เขา 

ในกลุ มธนาคารในประเทศไทย 
ถาเปรียบเทียบในแนวของขนาดของ
ทรัพยสิน ธนาคารกสิกรไทยจะเปน 
เบอร 4 แตเมื่อเปรียบเทียบในระดับ 
ของความเปนไปได ธนาคารกสิกรไทย 
เราก็เปนเบอร 2 และถาเทียบสัดสวน 
รายไดตอทรัพยสิน (ROA) ธนาคาร 
กสิกรไทยเราเปนเบอร 1 บาง เบอร 2 
บางแลวแตชวงที่ประเมิน ธนาคาร 
กสิกรไทยเราได ให ความสำคัญกับ 
ขนาดของธุรกิจ หากพูดถึงธนาคาร 
ติดอันดับในประเทศไทย ตองมีชื่อ 
‘KBank’ อยูแนนอน
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กุญแจสำคัญหลัก ๆ ของธนาคาร 
กสิกรไทย คือ เรายึดหลักใหความสำคัญ 
กับลูกคาเปนเรื่องสำคัญ ซึ่งสิ่งนี้กวา 
ที่เราจะสรางตรงนี้ได ตองใชเวลานาน 
พอสมควร ซึ่งหากในอดีตวัฒนธรรม 
องคกรของธุรกิจ Banking ทั่วไปจะ 
ยึดหลักคิดออกจากตนเองเปนหลัก 
หากการคิดจากลูกคากลับเขามาเปน
อะไรที่ใชเวลานาน จากหลักคิดตรงนี้ 
เราตองสรางความสามารถในการ 
ทำงานเพิ่มขึ้นในแตละวันอยางตรง 
เปาหมาย ตองมียุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

ธนาคารกสิกรไทย เราตองเขาไป 
อยูในชีวิตของลูกคาในทุก ๆ ดานที่ 
มีอยู และทำทุกอยางที่เปนสินคา 
และบริการที่ตรงใจเขามากที่สุด ซึ่ง 
การดำเนินการหลักๆของธนาคารนั้น 
เนนการทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่ง 
ไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมมากกวา 
การเติบโตรายไดจากดอกเบี้ย นี่คือ 
‘ยุทธศาสตร’ เราไมสนใจใหนำเงิน 
ไปปลอยกู แตเราสนใจใหลูกคาเดิน 
บัญชีกับเรามากที ่สุด ใหลูกคามี 

ประสบการณที ่ด ีในการใชบริการ 
สาขาตองดูแลลูกคาอยางไร ตอง 
ออกแบบผลิตภัณฑแบบไหนออกมา 
ใหตรงกับความตองการ ลูกคา และ 
เครื ่องมืออะไรที ่สนับสนุนธุรกรรม 
ทางการเงินใหสะดวกยิ่งขึ้น 

การดำเนินงานนั้น เราพบปญหา 
อีกมากมาย ทำใหเราตองชัดเจนกับ 
ยุทธศาสตรเราเอง ซ่ึงการมียุทธศาสตร 
ที ่ดี จะถูกกระทำไดดวยทรัพยากร 
ใหญ ๆ 3 สวน 2 สวนแรกเปน 
เรื่องที่สำคัญ สวนสุดทายเปนเรื่องที่ 
เพิ่มเขามาแตไมสำคัญมากนัก ลำดับ 
แรกต องม ี คนท ี ่ เ ก  งและทำงาน 
ภายใตวัฒนธรรมที ่ทำงานรวมกัน 
กับองคกร องคกรถึงจะขยาย เราจะ 
เห็นหลาย ๆ หนวยงานมีการคัดกรอง 
บุคลากรที่ดีที ่จะทำงานไปในทิศทาง 
เดียวกัน อีกสวนหนึ่งของธนาคาร 
คือดำเนินการดวยระบบไอที เรา 
ตองมีระบบไอทีที่ดีมาก ๆ เพราะ 
ยิ่งพอเราบอกวาเราจะเปน main 
operating นั้นเราจะพูดถึงการทำ 
ธุรกรรมทางการเงินเราตองใชไอทีทั้ง
นั้นเลย ดังนั้นเราตองมีโครงสรางที่ดี 
ทั้งสองสวน ตัวสุดทายเปนตัวที่งาย 
ที ่สุด เราตองมีเงินลงทุนและการ 
บริหารเงินลงทุนในลักษณะที่มีความ 
คุมคาตอการลงทุน เพราะวาอีกดาน 
หนึ ่งของธ ุรก ิจเราต องด ูแลต นท ุน 
เราตองมีกระบวนการในทางการเงิน 
มีการจัดสรรเงินไปลงทุน ติดตามผล 
การลงทุนตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยากร 3
อัน หลัก ๆ ที่จะตองเปนปจจัย 
ความสำเร็จ 

ซ ึ ่ งย ุทธศาสตร ของธนาคาร 
กสิกรไทย เราพูดย้ำเรื่องนี้มาได 7-8 
ปแลว ซ่ึงเราพูดย้ำแบบน้ีอยูตลอดเวลา 
เมื่อเราพูดกับนักลงทุนเราก็พูดเชนนี้ 
เราพูดกับคนในองคกร เราก็พูดเชนนี้ 
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ทุก ๆ วัน เราตั้งคำถามกับทีมบริหาร 
เราก็ต้ังคำถามเชนน้ี เพ่ือใหฝงลึกเขาไป 
ในความคิดจริง ๆ ใหผูบริหาร และ 
ลุกขึ้นมาพูดวา “อะไรคือกลยุทธของ 
ธนาคารกสิกรไทย” 

KBank ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§¤¹

‘เกงและดี หาไดที่ไหน’ คงเปน 
คำถามที่อยูในใจของทุกคน สำหรับ 
ผม ‘หาไดครับ’ หนึ่งคือเราตองสราง 
รางวัลในองคกร หากคนเกงไมมีความสุข 
กับเสนทางที ่องคกรกำหนดแนนอน 
วาเขาตองเลือกทางใหม ฉะนั้นองคกร 
ตองมีกิจกรรมที ่ด ีและนาสนใจและ 
เปนสิ่งที ่เกิดประโยชนอยูตลอดเวลา 
และสิ ่งนี ้จะเปนประโยชนตอตัวเอง 
ดวย สุดทายคนเกงจะอยากจะมาเปน 
สวนหนึ่งขององคกร

จุดเริ่มตน คือ เราตองเริ่มตนที่ 
การมีความเขาใจตรงกันถึงวัฒนธรรม 
องคกรกอน โดยมีการวัดคุณสมบัติ 
แตละดาน เพื่อย้ำแนวคิด ทั้งดานของ 
การคิดถึงลูกคากอน ดานธนาคารวา 
เราจะไดประโยชนอะไร พนักงานจะ 
ไดประโยชนและ ทำอยางไรใหลูกคา 
ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาตองการ

ลำดับที่สอง ธนาคารกสิกรไทย 
ตั้งอยูบนความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ 
เราเนนเรื่องความเปนมืออาชีพ และ 
เรื่องของการมีจริยธรรมที่ดี เราทำ 
ธุรกิจแบบมีความเขาใจตรงกันและ 
ยึดม ั ่นในคุณจร ิยธรรมที ่ด ี ทุกคน 
ทำงานเต็มท่ีมีวินัยตัวเอง ดูแลผลประโยชน 
ของทุก ๆ คนไปพรอม ๆ กัน เพราะ 
ฉะนั ้นพนักงานกสิกรไทยทุกคนคือ 
มืออาชีพที่มีมาตรฐานสูงสุด

ลำดับที่สาม คือการทำงานเปน 
ทีม เพราะเราเปนองคกรที่มีขนาด 
ใหญ เม่ือเราทำใหลูกคาเปนศูนยกลาง 
เราจะพบวา 1 โจทยของลูกคาถูก 
จัดการโดยหนวยงานกวา 10 ฝาย 
อาจจะขามสายงานสัก 4 สาย ดังนั้น 
ความเปนน้ำหนึ ่งใจเดียวกัน ความ 
สามารถในการทำงานเป นท ีมจ ึ ง 
สำคัญ เราตองมีการสรางวัฒนธรรม 
ของการทำงานเปนทีม ที ่นี ่เรื ่องนี ้ 
เราแข ็งแรงอยางน าด ีใจ เพราะมี 
วัฒนธรรมแบบนอบนอม วาอะไรเปน 
สิ่งที่ควรทำ อะไรเปนสิ่งไมควรทำ 
ยอมรับความเห็นและความแตกตาง 
ของคนอื่น 

และสุดทายดานที่สี่ ที่ถือเปน 

เครดิตของเรามาโดยตลอด เปนสิ่ง 
ชี้วัดธนาคารกสิกรไทยแตกตาง คือ 
เราเปนคนที่กลาคิด กลาทำ กลา 
นำเสนอใหม ๆ ในร ูปแบบสิ ่งท ี ่ 
นำเสนอใหลูกคาก็ดี หรือวารูปแบบ 
ของการบริหารการจัดการภายในก็ดี 
เร่ิมตนมาต้ังแต CEO เปนคนขับเคล่ือน 
เห็นจากอะไรท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ ในวงการ 
ธนาคาร มักจะอยูแถวหนา เราชอบ 
คนที่กลาทำแลวทำผิดมากกวาคนที่
ไมกลาทำ 
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SMEs

ทุกธุรกิจมีไวเพ่ือจะสรางประโยชน 
ตอสังคม ดังนั้นธุรกิจคือการหยิบยื่น 
สิ่งดี มีคุณภาพ การกระจายสินคา 
และรักษาคุณภาพของสินคาเหลานั้น
ใหตกถึงมือผูบริโภคไดอยางไมมีอะไร
ติดขัดเสียหาย สิ่งนั้นคือคุณคาของ 
ธุรกิจ ซึ่งในโลกที่ซับซอนเชนนี้เปน 
สิ่งที ่สำคัญมากที่ผูประกอบการควร 
จะสื่อสารใหชัดเจนวาตกลงประโยชน 
ของหนวยงานขององคกรเราที่มีตอ
สังคมโดยรวมมันคืออะไร

ถัดมาคือ ธุรกิจทุกธุรกิจตองมี 
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ความแหลมคมในยุทธศาสตร รูวา 
อะไรคือยุทธศาสตรที ่ทำใหเราชนะ 
จุดเดนหลักที่เราใชในการแขงขันอยู
ตรงไหน และจุดเดนเหลานั้นมันถูก 
เสริมสรางอยู ตลอดเวลาดวยกลไก 
อะไร จุดหลักที่ทำใหธุรกิจดำรงอยูได 
คืออะไร จะพัฒนาใหตอเนื่องอยางไร 
ลูกคาของเราคือคนกลุมไหน ลูกคา 
กลุมนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลา 
ตองมีการติดตามและสรางบร ิการ 
เหลานั้นใหได 

เพราะฉะนั้น KBank เราให 
ความสำคัญกับ SMEs เปนอยางมาก 
และเราก็เปนอันดับหนึ่งใน SMEs เรา 
มองวาประเทศไทยตองม ี SMEs ที่ 
เขมแข็ง SMEs ตองมีการวางพันธกิจ 
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนของตนเอง และ 
การปฏิบัต ิการนั ้นตองอาศัยระบบ 
กระบวนการที ่ด ีและบุคลากรที ่ด ีม ี 
คุณภาพ นอกเหนือจากเร่ืองผลตอบแทน” 
สุดทายคุณธีรนันท ไดฝากถึง SMEs 
วา “KBank เราเองไดเปลี่ยนบุคลิก 
จากในอดีต ตอนนี้เราเปนคนที่กลา 
คิด กลาทำ กลานำเสนอใหม ๆ 
เราสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยลูกคา 
เราไมกลัวที ่จะทำผิดพลาด แตเรา 
พรอมที่จะเรียนรู จากความผิดพลาด 
SMEs เชนกัน หากคุณกลาคิด กลาทำ 
กลาทำสิ่งใหม ๆ แนนอนวาคุณจะ 
สำเร็จในแบบที ่คุณอาจจะไมเคยคิด 
มากอน” คุณธีรนันท ศรีหงส กลาว 
ทิ้งทาย
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กุญแจสำคัญหลัก ๆ ของ
ธนาคารกสิกรไทย คือ
เรายึดหลัก ให้ความสำคัญ
กับลูกค้าเป็นเรื ่องสำคัญ 



เทศกาลรื่นเริง จาก 
ช่วงปีใหม่ สู่ตรุษจีน 
วาเลนไทน์และสงกรานต์ 

เข้าสู่เทศกาลแห่งการใช้เงินเพ่ือ 
บุตรหลาน สำหรับผู้ท่ีมีครอบครัว 
น่ันคือเทศกาล Back to school 
ช่วงเปิดเทอม ในปีน้ีเม่ือเทียบกับปี 
2554 ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
หรือ อ.กอล์ฟ ผู้อำนวยการ 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ว่า จะส่งผลกระทบต่อด้าน 

ต่าง ๆ อย่างไร และจะเป็น 
อย่างไรต่อไปเม่ือปัญหาการเมือง 
ไม่สงบ ยังคงยืดเยื้อยาวนาน 
มาจากปลายปี 2554 สู่ปี 
2555 ซึ่งเข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 
ประกอบกับปัญหาชาวนาที่ยัง
ไม ่ ได ้ ร ับ เง ินจำนำข ้ าวจาก 
รัฐบาล จะส่งผลกระทบต่อ 
เม็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอย 
ในช่วงเปิดเทอม ปี 2555 นี้ 
อย่างไร คงต้องติดตามการ 
วิเคราะห์ และพยากรณ์เศรษฐกิจ 
ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

·Ø¡à» �´à·ÍÁÂÑ§ä§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¡ ็ 

μ ŒÍ§ÁÕà§Ô¹ãªŒ¨‹ÒÂà¾× ่ÍºØμÃËÅÒ¹

“อ.กอลฟ” ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ไดสรุปวา จริง ๆ บรรยากาศชวง 
เทศกาลเปดเทอมในชวง 2-3 เดือน 
ที่ผานมา จะมีเงินสะพัดในระบบ 
เศรษฐกิจไมต่ำกวา 40,000 – 50,000 
ลานบาท ในแตละปมีคาเฉลี่ยที่ใกล 
เคียงกัน แตในปนี้การจับจายใชสอย 
จะไมคึกคักเทาปที่ผานมา เนื่องจาก 
การเปดภาคเรียนตาม AEC ของ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเลื่อนจากเดือน 
พฤษภาคมเปนเดือนกรกฎาคม – 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

จบเทศกาลสงกรานต์
เข้าสู่ Back to school
พบเม็ดเงินจับจ่ายยังพอมีผู้ค้าเอาใจจัดโปรโมชั่นแรง



สิงหาคม
ปกติการเปดเทอม ยอมมีการ 

ใชจายอยูแลว โดยผูปกครองจะตอง 
หาเงินมาใชจายใหได เราจะพบกัน 
บอย ๆ วา เมื่อเศรษฐกิจฝดเคือง 
ผู ปกครองก็มักจะใหลูกใชของเกาที ่ 
ยังพอใชไดก็ใหใชไปกอน อาทิ พวก 
เสื้อผา รองเทา กระเปา ในปนี้จะ 
พบลักษณะนี้มากขึ้น การเขาโรงจำนำ 
จะกลับมาเยือนเหมือนเดิม และ 
มากกวาปที่แลว เนื่องจากผลกระทบ 
จากระบบเศรษฐกิจ แตถึงแมเศรษฐกิจ 
จะซึมตัว แตภารกิจการใชในเงินสำหรับ 
ชวงเปดเทอม ไมวาจะเปนคาเทอม 
คาอุปกรณการศึกษา ยังคงเปนคา 
ใชจายบังคับใหผู ปกครองจะตองหา 
ให ได  เพ ื ่อให บ ุตรหลานได เร ียนใน 
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ดี

ช วงเปดเทอมนี ้จะพบกิจกรรม 
การตลาดของ Modern Trade เปน 
การจัดโปรโมชั่นเทศกาล Back to 
School มากขึ้น และการกำหนด 
ราคาสินคาที่ไมแพงมากนัก ทำให 
ผูปกครองประหยัดคาใชจายไดบาง

ÍÑμÃÒ¡ÒÃàμ Ôºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 
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แตความผันผวนที ่มีปญหาจาก 
วิกฤตการณทางการเมืองก็จะยังคง 
อยูตอไป เม็ดเงินสะพัดสำหรับชวง 
ประถม มัธยม จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
โดยสวนหนึ ่งเปนเรื ่องของเม็ดเงินที ่ 
ใชจายคาเทอม คาอุปกรณการศึกษา 
เสื้อผา กระเปา และปญหาแปะเจี๊ยะ 
ที ่กระทรวงศึกษากำลังดูแลเร ื ่องนี ้ 
อยางใกลชิด เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ในชวงเดียวกัน อัตราการเติบโตจะ 
อยูราว 4-5% โดยประมาณ เนื่องจาก 
ผูปกครองจะใชจายดวยความระมัดระวัง 
มากขึ้น สวนเรื่องแปะเจี๊ยะ หรือเงิน 
บำรุงการศึกษา ซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการ 
พยายามด ูแล ไม  ให ทางสถาบ ัน 
การศึกษาเรียกมากจนเกินไป แตก็ยัง 
มีอยู โดยทางโรงเรียนอางวา เพื่อเปน 
เงินบำรุงสมาคมผูปกครอง และบำรุง 
โรงเรียน

บรรยากาศโดยรวมยังคงปกติ 
ที่การใชสอยของผู ปกครองยังไงก็ไม 
ลดลง ถึงเมวาเศรษฐกิจจะซึมยังไง 
พอแม ก ็ต องหาทางนำเง ินออกมา 

ใชจายเพ่ือบุตรหลานท่ีรัก ขณะเดียวกัน 
ตลาดนี้ ก็กลายเปนตลาดของผูซื้อ ถึง 
แมเศรษฐกิจจะซึมแตการใชเงินก็ไม 
ลดลง แมวาคาใชจายทางการศึกษา 
ในแตละป จะไมคอยลดลง แตจะเพิ่ม 
มากกวา ซ่ึงปน้ีจะไปในทิศทางท่ีลดลง 
แตไมมากนัก

ÊÔ ่§·Õ ่¹‹Ò¨ÑºμÒÁÍ§¤×Í 
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ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา  ชาวนา 
อาศัยเงินเลี ้ยงชีพจากรายไดที ่ไดรับ 
จากการทำนา ที่ทางรัฐบาลยังไม 
สามารถเบิกจายชวยเหลือชาวนาได 
ประกอบก ับพ ืชผลทางการเกษตร 
ตกต่ำจากปญหาภัยแลง ยิ่งตอกย้ำ 
ให เง ินไม สะพัดในชวงนี ้ เท าท ี ่ควร 
สำหรับจังหวัดตาง ๆ ของประเทศ 
และตองมาดูกันตอไปวา หากภาค 
ผูซื้อสวนใหญกำลังซื้อตก ในสวน 
ผู ขายสินคาจะวางกลยุทธอยางไรที ่ 
ควักเงินในกระเปาของผู ปกครองให 
ออกมาใชจายใหได และเปนเรื่องที่ 
นาจับตามองเม็ดเงินในชวงเปดเทอม
ของป 2555 นี้ตอไป
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ถึง 43 ชองทาง ชองทางการคาแบบ 
ธรรมชาตินี้ ตอมามักมีการพัฒนา 
ขึ้นเปนชองทางการคาที่เปนทางการ 
ที่สำคัญคือ หากมีการสงมอบสินคา 
ตอกัน ถือวา เปนการดำเนินการที่ 
ไมถูกตองตามกฎหมาย

2. ชองทางการคาท่ีเปนทางการ 
ตามนโยบายของสำนักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ (สมช.) แบงออกเปน 3 
ประเภท1 ดังนี้

1) จุดผานแดนถาวร (Permanent 
Border Checkpoints) หมายถึง 

ธุรกิจและผูประกอบการ 
SMEs ท่ีกำลังสนใจอยาก 
จะทำธุรกิจกับประเทศ 

เพ่ือนบาน อาทิ เมียนมาร ลาว กัมพูชา 
หรือมาเลเซีย โดยผานการคาชายแดน 
นั ้น สิ ่งสำคัญพื ้นฐานที ่ควรจะตอง 
รูจัก คือ “ชองทางการคา” หรือ 
ภาษาชาวบาน เรียกวา “ดานชายแดน” 
ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ที่ใชในการนำสินคา 
ออกจากไทย สงออกไปยังประเทศ 
เพื่อนบาน หรือ นำเขาสินคาจาก 
ประเทศเพื่อนบาน มายังประเทศไทย

ชองทางการคา สามารถแบงได 
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 
ชองทางการคาที่ไมเปนทางการ และ 
2) ชองทางการคาที่เปนทางการ

1. ช องทางการค าท ี ่ ไม  เป น 
ทางการ หรือเรียกวา ชองทางการคา 
แบบธรรมชาติ (Natural Pass) 
หมายถึง ชองทางที่ประชาชนของทั้ง 
สองประเทศ มีการเดินทางไปมาหาสู 
มาอยางชานาน เปนเสนทางท่ีเดินทาง 
เขาออกตามธรรมชาติ หากบางแหง 
ภูมิประเทศมีแมน้ำกั้นก็ใชการพายเรือ 
ขับเรือขามฝง เชนขามแมน้ำโขงระหวาง 

นัก

ไทย-ลาว หรือหากแมน้ำไมใหญมาก 
ก็ทำสะพานเชื่อม เพื่อเดินทางไปมา 
หากัน หรือหากภูมิประเทศเปนภูเขา 
มีการเดิน หรือนำรถขามเขา ไปมา 
หากันได โดยไมตองมีเอกสารการ 
เด ินทางหรือมีเจ าหนาที ่ตรวจตรา 
ทั้งนี้อาจมีการนำของปา หรือพืชผล 
ทางการเกษตรที ่ปลูกหรือเก็บหามา 
ได  นำมาขายหร ือแลกเปลี ่ยนกับ 
สินคาอื่น ๆ หรือเมื่อไดเงินก็ซื้อสินคา 
อุปโภคบริโภคที่จำเปนกลับไปหมูบาน 
ตนเอง ตัวอยางเชน จังหวัดกาญจนบุรี 
มีชองทางเขาออกตามธรรมชาติกับ
ประเทศเมียนมาร เปนจำนวนมาก 
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ดร.ผุสดี พลสารัมย

ด่านการค้า
ชายแดนไทย

1. มีการแบงตามชองทางตามกฎหมายศุลกากร คือ ทางอนุมัติ ตามดานพรมแดน และดานศุลกากร ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 

ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๘๐ และ ชองทางอนุมัติเฉพาะคราว ตามมาตรา ๕ ทวิ (ฉบับที่ ๗) แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๘๐



จุดผานแดนที่เปดใหมีการสัญจรไป- 
มาและมีการคาขายระหวางประเทศ 
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยรัฐบาล 
ท้ังสองประเทศตองเห็นชอบ วัตถุประสงค 
เปนทางการ เพ่ือการคาและการสัญจร 
ของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการ 
เด ินทาง เข  า -ออกของบ ุคคลจาก 
ประเทศที ่สาม ทั ้งนี ้ใหเปนไปตาม 
ระบบสากลวาดวยความตกลงในการ
สัญจรขามแดนระหวางไทยกับประเทศ 
เพื่อนบาน สำหรับประเทศไทย ตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
กอน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย ใชอำนาจตามพระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ประกาศจุด 
ผานแดนถาวร บริเวณจุดผานแดน 

ถาวรจะมีดานศุลกากรกำกับดูแลพิธี
การศ ุลกากรเช น เด ียวก ับท า เร ือ 
จุดผานแดนถาวรที่รู จักกันดีในการ 
เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวไทย เชน ดานสะพานมิตรภาพ 
ไทย-สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย 
ดานบานคลองลึก อ. อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว บริเวณใกลเคียงกับ 
ตลาดชายแดนโรงเกลือ ดานสะเดา 
ดานปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา เปนตน 
ดานตาง ๆ เหลานี้จะมีระยะเวลา 
เปด-ปดที่แนนอนทุกวัน เชน7.00 – 
20.00 น. หรือ 6.00 – 18.00 น. ใน 
อนาคต คาดวาหากไทยและประเทศ 
เพื ่อนบานบางประเทศมีความพรอม 
ดานกำลังคน กฎระเบียบที่สอดคลอง 

เทคโนโลยีและอื่น ๆ อาจมีการขยาย 
เวลาเปด-ปดบางดานเปน 24 ชั่วโมง

2) จุดผานแดนช่ัวคราว (Temporary 
Checkpoint) หมายถึง จุดผานแดน 
ที่อำนาจการเปด ปดดาน ขึ้นกับ 
กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค 
ของการเปดดาน เปดเปนการเฉพาะกิจ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเปนเฉพาะ 
ชั ่วคราวเทานั ้น ไมเกี ่ยวของกับ 
เศรษฐกิจหรือการคา และในบริเวณ 
นั้นหรือบริเวณใกลเคียงไมมีจุดผาน 
แดนประเภทอื่น หรือมี แตไมสามารถ 
ใช หรือไมเหมาะสมกับการใชดวย 
เหตุผลตาง ๆ ใหมีการสัญจรไปมา 
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ของบุคคล และหรือ/ยานพาหนะใน 
ชวงเวลาที่แนนอน ชองทางนี้มักเกิด 
จากการที่กิจการใด ๆ ขออนุมัติการ 
นำเขา หรือสงออกสินคาเฉพาะอยาง 
เมื ่อเสร็จแลวภารกิจก็จะปดชองทาง
การนำเขา เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ 
แนนอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
การเปดจุดผานแดนชั่วคราวนี้จะตอง
คำนึงถึงผลกระทบดานความมั่นคงดวย 
โดยจะตองมีการนำเสนอเรื ่องเขาสู  
การพ ิ จ า รณา เห ็ นชอบของคณะ 
อนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผาน
แดนชั่วคราวของสำนักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติกอน
3) จุดผอนปรนทางการคา (Check 
Points for Border Trade) หมายถึง 
จุดที่กระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจ
ให ผ ู ว าราชการจ ังหว ัดชายแดน 
ผอนปรนใหมีการคาขายบริเวณชายแดน 
วัตถุประสงค เพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในการติดตอคาขายของประชาชน 
ในพื้นที่ชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย 
แลกเปลี่ยนสินคาอุปโภค บริโภค ที่ 
จำเปนในชีวิตประจำวันของทั้งสอง
ประเทศ นอกจากนี้หากจุดผอนปรน 
ใด เชื ่อมโยงกับแหลงทองเที ่ยวที ่มี 
ศักยภาพ ก็ใหมีการเขา-ออกเพื่อการ 
ทองเที่ยว ณ จุดผอนปรนนั้นดวย 
การเปดจุดผอนปรนทางการคานี้ ตอง 
ไดร ับการเห็นชอบในระดับทองถิ ่น 
จากหนวยงานปกครองของทั ้งสอง 
ประเทศเชนกัน เห็นไดวาวัตถุประสงค 
ของประเทศไทย ที่เปดจุดผอนปรน 
ทางการคา เพื่อชวยเหลือประเทศ 
เพื่อนบานดานมนุษยธรรมและสงเสริม 
ความสัมพันธของประชาชนในระดับ
ทองถิ่น รัฐมนตรีมหาดไทยเปนผูมี 
อำนาจประกาศเปด โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และใหอยูในความ 

ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ศุลกากร ตชด. 
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอย 
ตามลำน้ำโขง (นรข) กรณีที่ติดกับ 
ชายแดนฝงลาว ปศุสัตว สถานีตำรวจ 
ภูธร (สภ.) และฝายปกครอง เปน 
หนวยรวมปฏิบัติในการควบคุมไมให
ประชาชนจากประเทศเพื่อนบาน ที่ 
เขามายังจุดผอนปรนหลบหนีออกไป
นอกเขตจุดผอนปรน ซึ่งการเปดจุด 
ผอนปรนน้ีจะมีการทบทวนสถานการณ 
เปนระยะเพื่อดูผลกระทบตาง ๆ   
รวมทั ้งการพิจารณาเร ื ่องการเมือง 
ระหวางประเทศนั้น ๆ ประกอบ
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ขอคิดที่ขอฝากไวใหกับนักธุรกิจ
และผูประกอบการ SMEs ไทยคือ 
แนวโนมการขนสงสินคาผานชายแดน
ไทยกำลังจะทวีบทบาทสำคัญมากขึ้น
ในช วงการเปล ี ่ยนผ านส ู การเป น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
หากผู ประกอบการหรือนักธ ุรก ิจมี 
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท 
ของชองทางการคา มีความรูเกี่ยวกับ 
กลไกในการจ ัดส งส ินค าชายแดน 
จะทำให สามารถวางแผนป องก ัน 
ปญหาหรือลดปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ ้นในการสงสินคาผานชายแดน 
ไทยไปย ั งประ เทศเพ ื ่ อนบ  านได    
ผ ู  ท ี ่ ส น ใจส ามา รถ เข  า ไ ปศ ึ กษา 
รายละเอ ียดจ ุดผ านแดนในแต ละ 
จังหวัด วาอยูในตำบล อำเภอใดใน 
ฝ งไทยและตรงข ามก ับพื ้นท ี ่ ใดใน 
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเวลาเปด 
-ปดดาน ไดที่ website ของกอง 
การตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย http://103.28.101.10/ 
bordercross

แนวโน้มการขนส่งสินค้า
ผ่านชายแดนไทย 

กำลังจะทวีบทบาทสำคัญ
มากขึ้นในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
หากผู้ประกอบการหรือ 

นักธุรกิจมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประเภทของช่องทาง 

การค้า มีความรู้เกี่ยวกับ 
กลไกในการจัดส่งสินค้า 
ชายแดน จะทำให้สามารถ 
วางแผนป้องกันปัญหา 
หรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่ 
อาจจะเกิดขึ้นในการส่ง 
สินค้า ผ่านชายแดนไทย 
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้
ควบคุมของผูวาราชการจังหวัด ใน 
การพิจาณาหลักเกณฑ วิธีการ วัน 
เวลา ประเภทและสินค าของการ 
ผอนปรนทางการคา เชน บริเวณ 
ชายแดนไทยดานเหนือ มีการกำหนด 
เวลาเปด ปด เชน ทุกวันจันทร พุธ 
ศุกร ระหวางเวลา 8.00 – 13.00 น. 
หรือ ทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน 
ระหวางเวลา 8.00 – 16.00 น. 
นอกจากนี้ ทางจังหวัด โดยผูวา 
ราชการจังหวัดอาจมีการกำหนดวา 
บริเวณจุดผ อนปรนทางการคาน ั ้น 
ใหมีหนวยงานตาง ๆ อาทิ เจาหนาที่ 
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ป 2015 อะไรจะเกิดขึ้น 
ไทยจะเปนตอเวียดนาม 
หรือไม...

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
หรือเวียดนาม เปนประเทศหนึ่งที่ 
กำลังไดรับความสนใจจากประเทศ 
ตาง ๆ  ทั่วโลก เนื่องจากเปนประเทศ 
ท่ีมีเสถียรภาพทางการเมือง มีประชากร 
เพิ่มขึ้นมากกวา 1 ลานคนตอป 
กำลังซื้อของคนเวียดนามมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติยังคง 
ความอุดมสมบูรณ และคาจางแรงงาน 
อยูในระดับต่ำกวาหลาย ๆ ประเทศ 
ในอาเซียน สำหรับอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐก ิจของเว ียดนามแม  
ปจจุบันจะมีแนวโนมการเติบโตที ่ 
ชะลอตัวลง แตคาดวาจะขยายตัว 
ไดไมต่ำกวา 5% ตอป [คาดการณ 
โดย IMF] ซึ่งยังคงสูงกวาอัตราการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ที ่คาดวาสามารถขยายตัวไดเพียง 
3-4% ตอป ประกอบกับหลังป 
2015 ประเทศเวียดนามจะเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยาง 
เต็มตัว ซึ่งจะทำใหการคาและการ 
ลงทุนระหวางเวียดนามและประเทศ 
อื่น ๆ ในกลุมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
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เวียดนามเปนประเทศหนึ ่งที ่ม ี 
การพ ึ ่ งพาว ัตถ ุด ิบและส ินค าจาก 
ตางประเทศในระดับที่มาก ดังเห็นได 
จากมูลคาการนำเขาของเวียดนามที่ 
สูงกวามูลคาสงออกในชวงหลายปที ่ 
ผานมา ยกเวนในป 2012 ที่ 
เวียดนามเกินดุลการคาครั้งแรกในรอบ 
20ป โดยมีมูลคาเกินดุลเทากับ 749 
ลานดอลลารสหรัฐ จากมาตรการลด 

หลัง
การนำเขาของรัฐบาล โดยจำกัดสินเช่ือ 
ธุรกิจ ซ่ึงสงผลใหธุรกิจขาดเงินหมุนเวียน 
และต  อ งป  ดก ิ จ ก า รจำนวนมาก 
ทำให  เช ื ่ อ ได ว  า ในอนาคตร ัฐบาล 
เ ว ี ย ดนามจำ เป  นต  อ ง ผ  อนปรน 
มาตรการดังกลาว ซึ่งจะสงผลให 
เว ียดนามยังคงมีปญหาการขาดดุล 
การคาตอไป โดยเฉพาะกับประเทศ 
จีน เกาหลี ไทย และสิงคโปร สำหรับ 
การคาของเวียดนามหลังป 2015 
คาดวา จะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
[คาดการณโดยแบบจำลอง ARIMA 
และ TREND] โดยคาดวาการสงออก 
จะขยายตัวได 7.9% ตอป ซึ่ง 
ตลาดสงออกท่ีสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน จีน และอาเซียน และคาดวา 
การนำเขาจะขยายตัวได 8.4% ตอป 
ซึ่งแหลงนำเขาที่สำคัญ คือ จีน 
อาเซียน เกาหลี และญี่ปุน
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การคาระหวางไทยกับเวียดนาม
ในปจจุบันนั้น ประเทศไทยเปนตลาด 
สงออกอันดับ 10 ของเวียดนาม โดย 
มีมูลคาการสงออกเทากับ 3,006 
ลานดอลลารสหรัฐ สวนการนำเขา 
ประเทศไทยเปนแหลงนำเขาอันดับ
ที่ 6 ของเวียดนาม โดยมีมูลคาการ 
นำเขาเทากับ 6,450 ลานดอลลาร 
สหรัฐ สงผลใหปจจุบันเวียดนามอยู 
ในสถานะขาดดุลการคากับประเทศ 
ไทย สำหรับการคาระหวางไทยกับ 
เวียดนามหลังป 2015 คาดวา 
[คาดการณโดยแบบจำลอง ARIMA 
และ TREND ] การคาระหวางกันจะ 
ขยายตัวมากขึ ้น[คาดการณโดยแบบ 
จำลอง ARIMA และ TREND] 
โดยคาดว  าม ู ลค  าการส  งออกจะ 

ขยายตัวไดเฉลี่ย 13.4% ตอป ซึ่งมี 
สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องจักร 
น้ำมันสำเร็จรูป และเม็ดพลาสติก 
สวนการนำเขาคาดวาจะขยายตัวได 
เฉลี่ย 13.8% ตอป โดยสินคานำเขา 
สินคาสำคัญ ไดแก เคร่ืองใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส น้ำมันดิบ และโลหะ 
สำหรับสาเหตุที ่ทำใหคาดวาการคา 
ระหวางไทยกับเวียดนามจะเพิ ่มขึ ้น 
หลังป 2015 เนื่องจากการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็ม
รูปแบบ ทำใหเวียดนามตองปรับลด 
ภาษีเปน 0 ทุกรายการ ประกอบกับ 
ไทยและเวียดนามมีความรวมมือทาง
ดานเศรษฐกิจระหวางกัน โดยมี 
เจตนารมณท ี ่จะเพ ิ ่มม ูลค าการค า 
ระหวางกัน 20% ตอป โดยจะ 
สงเสริมการคาของทั ้งสองฝายใหถึง 
15,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 
ค.ศ.2020 
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แม  ว  าประ เทศไทยจะได  ร ั บ 
ประโยชน จากการค าก ับประเทศ 
เวียดนามที่เพิ่มขึ้นหลังป 2015 แต 
เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบการคาของ
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
กับตลาดอาเซียน พบวากอนป 2015 
ประเทศไทยมีจำนวนสินคาท่ีเสียเปรียบ 
เว ี ยดนามในการส  งออกไปตลาด 
อาเซียนเพียง 12 รายการตาม H.S. 2 
หลัก หรือคิดเปน 13% แตหลังป 
2015 คาดวา[คาดการณโดยแบบจำลอง 
ARIMA และ TREND ตามรหัส H.S 
ทั้ง 96 รายการของไทยและเวียดนาม] 
ไทยม ีจำนวนส ินค าท ี ่ เส ีย เปร ียบ 
เวียดนามในการสงออกไปตลาดอาเซียน 
เพิ่มเปน 23 รายการ หรือคิดเปน 
24% และมีสินคาที่มีความไดเปรียบ 
ลดลง 6 รายการ [สินคาที่ไดเปรียบ 
ลดลง 6 รายการคือสินคารหัส H.S 07 
48 54 59 85 และ93] หรือคิดเปน 
6% ดังภาพที่1

สำหรับสินคาที ่ไทยเสียเปรียบ 
เว ียดนามในตลาดอาเซียนตามรหัส 
H.S. 2 หลัก เปรียบเทียบกอนและ 
หลัง ป 2015 มีรายละเอียดตาม 
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

การค้าและการลงทุนเวียดนาม
หลังปี 2015 กับผลกระทบต่อประเทศไทย



ประโยชนการลงทุนเฉพาะบริษัทกอตั้ง 
ใหม ซึ่งไมรวมธุรกิจที่ขยายกิจการ 
ส  ง ผล ให  ก า รลงท ุ น โดยตรงจาก 
ตางประเทศในชวง 2009-2012 หดตัว 
เฉลี่ย 2% ตอป 

อยางไรก็ตาม เวียดนามยังคงมี 
ม ู ล ค  า ก า ร ล ง ท ุ น โ ด ย ต ร ง จ า ก 
ตางประเทศเปนอันดับ 5 ของ 
ประเทศในกลุม ASEAN โดยป 
2012 เวียดนามมีจำนวนโครงการ 
ลงทุนใหมจากตางประเทศเทากับ 
1,287 โครงการ มีมูลคาทุนจดทะเบียน 
เทากับ 16,348 ลานดอลลาร แตมี 
มูลคาเงินลงทุนเบิกจายเพื่อมาลงทุน 
เทากับ 10,460 ลานดอลลาร หรือคิด 
เปนรอยละ 64.0 ของมูลคาทุน 
จดทะเบียน และเมื่อพิจารณามูลคา 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
สะสมตั้งแตป 1988 – 2012 พบวา 
กิจกรรมทีม ีม ูลค าการลงทุนสะสม 
มากที่สุดคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
การแปรรูปอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 
การลงทุนคิดเปน 50.3% ของมูลคา 
การลงทุนรวม รองลงมาคือ ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย โรงแรมและภัตตาคาร 
และกอสราง เปนตน สวนประเทศ 
ท ี ่ ม ีม ูลค  าการลงท ุนโดยตรงจาก 
ต  า งประ เทศสะสมมากท ี ่ ส ุ ดค ื อ 
ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีมูลคาการลงทุน 
คิดเปน 34.2% ของมูลคาการลงทุน 
รวม รองลงมาคือ ประเทศไตหวัน 
และสิงคโปร เปนตน

ก่อนปี 2015 
ประเทศไทยมีจำนวนสินค้าที่เสียเปรียบเวียดนามใน
การส่งออกไปตลาดอาเซียนเพียง 12 รายการตาม 
H.S. 2 หลัก หรือคิดเป็น 13%  แต่หลังปี 2015 
คาดว่า [คาดการณ์โดยแบบจำลอง ARIMA และ 
TREND ตามรหัส H.S ทั้ง 96 รายการของไทย 
และเวียดนาม] ไทยมีจำนวนสินค้าที่เสียเปรียบ 

เวียดนามในการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มเป็น 23 
รายการ หรือคิดเป็น 24%

ตารางที่ 1 และ 2
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2015

1. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ในเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเปนประเทศ 
หนึ่งที ่นักลงทุนทั่วโลกใหความสนใจ 
และมองหาโอกาสในการเขามาลงทุน 
เนื ่องจากเวียดนามเปนประเทศที ่ม ี 
อัตราคาจางแรงงานที่ต่ำ มีแนวโนม 
ของกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น มีทรัพยากร 
ที่อุดมสมบูรณ และมีการเมืองที่มี 
เสถียรภาพ ปจจุบันการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศในเวียดนามมีแนวโนม 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป 2008 เปน 
ป ท ี ่ เว ียดนามม ีม ูลค าการลงท ุน 
โดยตรงจากตางประเทศมากที ่ส ุด 
เนื ่องจากรัฐบาลไดมีการปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยการลงทุนของชาว 
ตางชาติในเวียดนามเพื่ออำนวยความ 
สะดวกแกนักลงทุนมากขึ้น อีกทั้ง 
คุณภาพของแรงงานเวียดนามมีการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานดีขึ้น ซึ่งปจจัยบวก 
เหลานี ้ด ึงดูดใหการลงทุนหลั ่งไหล 
เขามาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตามหลังจากป 2008 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน 
เว ียดนามเร ิ ่มชะลอตัวลงเนื ่องจาก 
ผลกระทบของวิกฤติการเงินโลก และ 
การปรับกฎหมายการลงทุนที่ใหสิทธิ
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สวนประเทศไทยมีมูลคาการลง
ทุนอยูในลำดับที่ 11 สาขาการลงทุน 
ที่สำคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต 
และแปรรูป อสังหาริมทรัพย การ 
ทองเที่ยว การกอสรางโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการเกษตร เคมีภัณฑ 
กระดาษ พลาสติก อาหารสัตว และ 
ชิ้นสวนรถจักรยานยนต

สำหรับการลงทุนโดยตรงจาก 
ต างประเทศในเว ียดนามหล ังป  
2015 คาดวา [คาดการณโดยแบบ 
จำลอง ARIMA และ TREND] 
เว ี ยดนามจะม ีม ู ลค  าการลงท ุน 
โดยตรงจากตางประเทศเพิ ่มสูงขึ ้น 
โดยคาดวาจะขยายตัวไดเฉลี ่ยปละ 
10% เน่ืองจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลก การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน และการปรับแกไขกฎหมาย 
ตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคลที่ครอบคลุมถึงโครงการขยาย 
กิจการ และการใหสิทธิและประโยชน 
แก ผ ู ประกอบธ ุรก ิจท ี ่ ต ั ้ ง ในน ิคม 
อุตสาหกรรม โดยยกเวนภาษี 2 ป 
และลดหยอนกึ่งหนึ่งอีก 4 ป เปนตน 
รวมทั ้งกระทรวงการคลังเว ียดนาม 
กำล ั ง เตร ียมลดอ ัตราภาษ ี เง ินได  
นิติบุคคลจาก 25% เหลือ 23% ในป 
2557 และลดลงอีกเหลือ 20% ในป 
2559 สำหรับแนวโนมการลงทุน 
โดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม 
ในชวงเวลาตาง ๆ มีรายละเอียดดัง 
ภาพที่ 2

2. เปรียบเทียบมูลคาการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศในไทย และเวียดนาม 
หลังป 2015

จากรายละเอียดในขางตนเห็น 
ไดวา เวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่มี 
ความตองการเงินลงทุนโดยตรงจาก 
ตางประเทศ โดยมีการปรับกฎหมาย 
กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิด 
การลงทุนในเวียดนาม ในขณะที่ 
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่ม ี 
ความตองการเงินลงทุนโดนตรงจาก 
ตางประเทศเชนเดียวกับเว ียดนาม 
ดังนั้นจึงจำเปนตองเปรียบเทียบมูลคา 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
ไทย และเวียดนามวาประเทศใดมี 
โอกาสร ับ เง ินลงท ุน โดยตรงจาก 
ตางประเทศมากกวากัน โดยจากการ 
ศึกษาพบวาในป 2012 ไทยมีมูลคา 
เง ินลงท ุนจากต างประเทศสะสม 
(1988 – 2012 ) มากกวาเวียดนาม 
33,235 ลานดอลลารสหรัฐฯ แต 
หลังจากป 2015 คาดวา [คาดการณ 
โดยแบบจำลอง ARIMA และ TREND] 
มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ในเวียดนามจะขยายตัวมากขึ้นทำให 
สวนตางระหวางมูลคาเงินลงทุนจาก 
ต  างประ เทศสะสมของไทยและ 
เว ี ยดนามลดลงอย  า งต  อ เน ื ่ อ ง 
จนกระทั่งในป 2020 คาดวามูลคา 
เงินลงทุนจากตางประเทศสะสมของ
ไทยจะสูงกวาเวียดนามเปนปแรก 
โดยเวียดนามจะมีมูลคาเงินลงทุนจาก
ตางประเทศสะสม (1988 – 2012 ) 
มากกวา 5,541 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ดังแสดงในภาพที่ 3

สำหรับปจจัยที ่ส งผลใหมูลคา 
เงินลงทุนจากตางประเทศสะสมของ 
ไทยมีโอกาสนอยกวาเวียดนามในป 
2020 เกิดจากเวียดนามมีระบบการ 
เม ืองท ี ่ม ี เสถ ียรภาพมากกว าไทย 
มีทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ 
ในขณะที่ไทยเริ่มขาดแคลนหรือมีราคา 
สูง คาจางแรงงานมีอัตราที่ต่ำกวา 
ของไทย เวียดนามยังมีแรงงานเพียงพอ 
ตอความตองการ ขณะที่ไทยกำลังมี 
ปญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ 
ในภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมการ 
ลงทุนของร ัฐเว ียดนาม ที ่ เน นให  
สิทธิประโยชนดานภาษี เชน ยกเวน 
หรือลดภาษีนิติบุคคล ยกเวนอากร 
ขาเข  าว ัตถ ุด ิบของส ินค  าส  งออก 
เปนตน และความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ทองถิ่นในเวียดนาม เชน คาเชาที่ดิน 
ราคาถูก

สำหรับสินคาที่คาดวาไทยจะถูก
แยงเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ไป ไดแก อุตสาหกรรมที่เนนใช 
แรงงาน เชน สิ่งทอ เสื้อผา สำเร็จรูป 
รองเทา เคร่ืองหนัง อุตสาหกรรม แปรรูป 
สินคาเกษตร เชน ขาวสาร น้ำตาล ชา 

กาแฟ ผักผลไมแปรรูป ยาพารา 
อาหารสัตว อุตสาหกรรม เกี่ยวกับ 
ประมง และประมงแปรรูป อุตสาหกรรม 
ยานยนตและ ชิ้นสวนยานยนต และ 
จักรยานยนต อุตสาหกรรม อุปกรณ 
ส่ือสาร และคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม 
เหล็ก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรม 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรม 
แปรรูปไม และอุตสาหกรรมกระดาษ 
สวนธุรกิจบริการที่คาดวาไทยจะถูก 
แยงเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ไป ไดแก ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจ 
กอสราง ธุรกิจดานสาธารณูปโภค ธุรกิจ 
คาปลีก และ ธุรกิจดานสิ่งแวดลอม 
เชน ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

จากรายละเอียดที่กลาวในขางตน 
จะเห็นไดวาการคาและการลงทุนของ
เวียดนามหลังป 2015 มีแนวโนมที่ 
เติบโตมากขึ้น ซึ่งการเติบโตดังกลาว 
ยอมสงผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
ออมตอการคาและการลงทุนของไทย
ทั้งในประเด็นเรื่องการคาที่ไทยมีสินคา 
ท ี ่ม ี โอกาสเส ียส  วนแบ  งตลาดให  
เวียดนามมากขึ้น และการลงทุนโดย 
ตรงจากต  างประเทศท ี ่ น ั กลงท ุน 
เปลี ่ยนไปลงทุนในเวียดนามมากขึ ้น 
ด ังน ั ้นจ ึง เป นโจทย สำค ัญของท ั ้ ง 
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการ
วางแผนกลยุทธ และนโยบายในการ 
สงเสริมและรักษาสวนแบงทางการ 
ตลาด เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
และความสามารถในการแขงขันของ 
ไทยในตลาดอาเซียนใหอยูอยางยั่งยืน
ตอไป โดยมีการดำเนินการตาง ๆ เชน 
เรงแกปญหาความขัดแยงทางการเมือง 
มีมาตรการสงเสริมความสามารถใน 
การแขงขัน เชน เงินทุนเพื่อเปลี่ยน 
เครื่องจักรใหทันสมัย ควบคุมหรือลด 
ตนทุนการผลิตโดยหาแหลงวัตถุดิบ 
ราคาถูก หรือขยายฐานการผลิตไป 
ประเทศที ่ม ีต นทุนการผลิตต่ำกว า 
และออกนโยบายสงเสริมการลงทุนที่
จูงใจนักลงทุนมากขึ้น เปนตน
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ได ม ี โอกาสน ั ่ งประช ุม 
รวมกับ นาย Suon 
Sophal รองผูอำนวยการ 

กรมการส  ง เ สร ิ มการลงท ุ นและ 
ประชาส ัมพ ันธ ของคณะกรรมการ 
สงเสร ิมการลงทุน (Cambodian 
Investment Board : CIB) ซึ่ง 
สังกัดคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนา 
กัมพูชา (Council for the Development 
of Cambodia : CDC) เราประชุมรวม 
ก ั บข  า ร าชการ ไทยและก ั มพ ู ช า 
ทานรองผ ู อำนวยการได กร ุณาให  
ขอมูลที่เปนประโยชนมาก โดยเฉพาะ 
ภาพรวม เศ รษฐก ิ จ ขอ งก ั มพ ู ช า 
ทานรองฯ บอกวากัมพูชาเปนประเทศ 
ในอาเซียนที ่ม ีอ ัตราการขยายตัว 
เศรษฐกิจที ่คอนขางสูงมากในชวง 
4-5 ปที่ผานมา โดยระหวางป 2004 
-2007 มีอัตราการขยายตัวของ GDP 
รอยละ 10 และมีการคาดการณวา 
ในป 2013 กัมพูชาจะมีอัตราการ 
ขยายตัวถึงรอยละ 7 ขนาดเศรษฐกิจ 
กัมพูชาวัดจาก GDP เทากับ  12,829 
ลานเหรียญ ในป 2011 

เม ื ่ อแบ  งตามก ิ จกรรมทาง 
เศรษฐกิจแลวพบวารอยละ 37% 

ผม
ของ GDP เปนของกิจกรรมดานเกษตร 
ประมงและปาไม รองลงมาคือภาค 
บริการรอยละ 35 ที่เหลือเปน 
สัดสวนของ GDP ดานอุตสาหกรรม 
เมื ่อเปรียบเทียบสัดสวนของกัมพูชา 
แลว พบวาในบรรดาประเทศอาเซียน 
ทั้งหมด 10 ประเทศ กัมพูชามีรายได 
จากภาคเกษตรกรรมมากที่สุด นั่น 
หมายความวากัมพูชามีศักยภาพดาน
เกษตรกรรมคอนขางมากเมื่อเทียบกับ 
ประเทศในกลุม CLMV ดวยกัน  
ในขณะที่ของประเทศไทยในปจจุบัน
สัดสวนของ GDP ภาคเกษตรกรรม 
อยูที่รอยละ 10 เทานั้น หากมองลึก 
ล ง ไ ป ใ น ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ภ า ค 
อุตสาหกรรม ตัวเลขสะทอนใหเห็น 
วากลุ มอุตสาหกรรมที ่สรางรายได 
ใหแกกัมพูชามากที่สุดคือ เสื้อผา 
และรองเทา นอกจากนี้ระหวางป 
2007 ถึง 2011 มูลการการลงทุน 
ตางชาติในกัมพูชาเพิ่มจาก 2,656 
ลานเหรียญ เปน 7,012 ลานเหรียญ 
โดยป 2012 ประเทศที่มีการลงทุน 
ในกัมพูชามากคือประเทศจีน เกาหลีใต 
และมาเลเซีย ในขณะที่นักลงทุนไทย 
ยังลงทุนในกัมพูชาไมมากนัก 

นาย Suon Sophal ไดชี้ใหเห็น 
วาประเทศกัมพูชาเปนประเทศที ่นา 
ลงทุนดวยปจจัยหลาย ๆ ดาน ทั้ง 
ความไดเปรียบดานตนทุนในการผลิต 
คาจางแรงงาน สิทธิประโยชน GSP 
มีเขตอุตสาหกรรมมาก และที่สำคัญ 
คือมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม
ทำใหเก ิดความตองการส ินค าจาก 
กัมพูชาเพื ่อสงไปขายเวียดนามแลว 
สงตอไปยังประเทศจีน มีขอมูลหลายตัว 
ท่ีสำคัญ ผมเลยตองไปหาขอมูลเพ่ิมเติม 
วาในแตละประเด็นเปนอยางไรบาง 
ขอเร ิ ่ มจากเขตอ ุตสาหกรรมของ 
กัมพูชาซึ ่งเร ียกวา “เขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (Special Economic Zone 
: SEZ)” ซึ่งปจจุบันกัมพูชามี SEZ 
จำนวน 25 เขตอุตสาหกรรม และ 
ที่มีมูลคาการลงทุนและโรงงานมาก
สวนใหญอยู ท ี ่เขตอุตสาหกรรมใน 
จังหวัดพนมเปญ (Phnom Penh 
SEZ) ท่ีต้ังอยูในจังหวัดกันดาล (Kandal) 
หางจากพนมเปญ 18 กม. มีบริษัท 
อยูในขณะนี้ 25 บริษัท สวนใหญ 
ไดแก บริษัทผลิตเส้ือผา น้ำด่ืม รองเทา 
พลาสติก ช้ินสวนยานยนต และเส้ือผา 
นักกีฬา สวนเขตอุตสาหกรรมสีหนุวิล 
(Sihanouville SEZ)  มีอยู 2 SEZ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

ข้อมูลการตัดสินใจ
ทำธุรกิจในกัมพูชา



คาเชาที่ดินในเขตอุตสาหกรรมสีหนุวิล 
ราคาสูงสุดอยูที ่24,000 บาทตอตาราง 
เมตร ต่ำสุดอยูที่ 6,000 บาทเทานั้น 
สวนท่ีดินวางเปลา 150 บาทตอตารางเมตร 
แตถาเปนคาเชาสำนักงานในตัวเมือง
อยูที่ 450 ถึง 750 บาทตอตารางเมตร 
ตอเดือน ที่ในทำเลไมดีราคาก็ถูกลง 
มาอีก ในขณะท่ีคาเชาโรงงานสำเร็จรูป 
ราคาอยูท่ี 40 – 50 บาทตอตารางเมตร 
ตอเดือน สำหรับคาเชาคลังสินคาราคา 
อยูที่ 30-60 บาทตอตารางเมตรตอ 
เดือน  

เราพอจะเห็นขอมูลเบื้องตนเพื่อ 
ประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ 
แตยังไมใชทั้งหมดครับ ยังอีกหลาย 
ประเภท เรารูตนทุนของแตละประเทศ 
ยังไมพอ เราตองสามารถท่ีจะเปรียบเทียบ 
ใหไดวาตนทุนเชิงเปรียบเทียบระหวาง 
2 ประเทศ อะไรที่ถูกกวา และในหนึ่ง 
ธุรกิจเดียวกัน เราจะลงทุนที่ไหนดีที่ 
จะทำใหเราได ประโยชน และเส ีย 
คาใชจายในการทำธุรกิจท่ีต่ำท่ีสุดครับ

นั้นกัมพูชาไดรับ GSP จำนวน 5,690 
รายการ ตลาดสหรัฐฯ จำนวน 4,800 
รายการ และตลาดยุโรป 6,300 รายการ 
ซึ่งถือวามากทีเดียว สำหรับตนทุนใน 
การทำธุรกิจนั้น จุดเดนอันแรกของ 
กัมพูชาคือการมีคาจางรายวันที่ถูกมาก 
ผมค ิ ด ว  า ถ ู กกว  าพม  า ในขณะน ี ้ 
แรงงานทั ่วไปมีรายไดตอวันต่ำกวา 
100 บาท คาจางในโรงงานเสื้อผา 
หรือโรงงานอื่น ๆ ก็ไมเกิน 120 บาท 
ตอวัน 

แต SEZ ที่ใหญนั้นจะอยูหาง  จาก 
ทาเรือสีหนุวิล เพียง 12 กม. มีบริษัท 
25 บริษัท ไดแก บริษัทเส้ือผา จักรยาน 
พลาสติก และผลิตภัณฑหนัง และใน 
จังหวัดสวายเรียง (Svay Rieng)  ที่ 
มี SEZ จำนวน 3 SEZ ไดแก Manhattan 
SEZ ซึ่งนาจะใหญสุด มีบริษัท 27 
บริษ ัทสวนใหญเป นโรงงานเสื ้อผ า 
รองเทา กลองบรรจุภัณฑ ผลิตรม 
และจักรยาน เปนตน เขต Tai Seng 

ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด  10 ประเทศ 
กัมพูชามีรายได้จากภาคเกษตรกรรมมากที่สุด 

นั้นหมายความว่ากัมพูชามีศักยภาพด้าน 
เกษตรกรรมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ 

ประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วยกัน

Bavet SEZ หางจากชายแดน เวียดนาม 
(Moc Bai) มีบริษัททั้งหมด 18 บริษัท 
สวนใหญผลิต จักรยาน รองเทา ถุงมือ 
เส้ือผาเด็ก พลาสติก และกลองบรรจุภัณฑ 
เขต D&M Bavet SEZ ขณะนี้ยังไมมี 
โรงงานตั้งอยู 

สวนเขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ นั้นมี 
การลงทุนเชนกันแตไม “คึกคัก” 
มากนักเมื่อเทียบกับ SEZ ขางตน 
ที่นาสนใจมากของการทำลงทุนและ
ธุรกิจในกัมพูชาก็คือ การที่กัมพูชา 
ไดรับสิทธิภาษีเปนศูนย ตามระบบ 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ 
“GSP (Generalized System of 
Preference)” จากประเทศญี่ปุน 
สหรัฐฯ และยุโรป  โดยในตลาดญี่ปุน 

สวนคาเชาท่ีดินในเขตอุตสาหกรรม 
เอาเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมใหญ ๆ 
คือ เขตอุตสาหกรรมพนมเปญ เสียมเรียบ 
และสีหนุวิล พบวาคาเชาที่ดินในเขต 
อุตสาหกรรมพนมเปญถือไดวามีอัตรา 
คาเชาแพงที่สุด โดยมีการแบงออก 
เปน 3 ประเภทของที่ดิน ไดแก ที่ดิน 
เชิงพาณิชย ที่ดินที่อยูอาศัย และที่ดิน 
วางเปลา อัตราคาเชาของที่ดินเชิง 
พาณิชยอยูที่ 4,000-6,000 ดอลลาร 
ตอตารางเมตร หรือ 120,000 – 
180,000 บาทตอตารางเมตร ราคาต่ำ 
สุดก็ 30,000 บาทตอตารางเมตร 
สวนที ่ด ินที ่อย ู อาศ ัยราคาสูงอยู ท ี ่ 
75,000 บาท ต่ำสุดที่ 1,500 บาท 
ตอตารางเมตร ในขณะท่ีท่ีดินวางเปลา 
ราคา 450 บาทตอตารางเมตร สวน 
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เปนความบังเอ ิญที ่ใน 
ระยะหล ัง ผมม ักถ ูก 
สอบถามอยูบอย ๆ ถึง 

ความเคลื่อนไหวของกิจการของไทย
ที่เขามาประกอบการในจีนวามีมาก
นอยเพียงใด เพิ่มขึ้นหรือลดลง อยู 
ในธ ุรก ิจอะไรก ันบาง บางรายก็ 
ตองการเจาะลึกถึงความสำเร็จและ
ความลมเหลวของกิจการไทยที่เขา
มาประกอบการในจีน บางก็ใหประเมิน 
เปนสัดสวนรอยละ โดยมิไดบอกวา 
ใชอะไรเปนตัวตัดสินถึงความสำเร็จ 
หรือลมเหลวก็มี บางก็ยิงคำถามนำ 
ทำนองวากิจการขนาดใหญของไทยดู
จะไมสำเร็จนัก ขณะที่กิจการขนาด 
เล็กมักไปไมรอดในตลาดจีน แตท่ีนาสนใจ 

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

โครงการไก่ไข่ผิงกู่
3 ล้านตัว
ยิ่งใหญ่ พิสดาร

ก็คือ คำถามถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลัง 
ความสำเร็จหรือความลมเหลวของ
กิจการไทยในจีนเหลานั้น

จากคำถามดังกลาวก็เลยทำให 
ผมอดนึกถึงโครงการลงทุนใหญสุด 
พ ิศดารของก ิจการในเคร ือ เจร ิญ 
โภคภัณฑที่ผมและทีมงานเคยมีโอกาส 
แวะไปเยี ่ยมชมดูงานและพูดคุยกับ 
ทีมผูบริหารโครงการไมได ผมขอเรียก 
โครงการนี้วาโครงการ “เลี้ยงไกไข 3 
ลานตัว” ซึ่งอาจไมใชโครงการใหม 
เอี่ยมอองแตอยางใด หากใครติดตาม 
ขาวตามหนาหนังสือพิมพในชวง 1-2 
ปที่ผานมาก็จะพบวา ผูบริหารระดับ 
สูงของกลุมธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ 
ซึ่งเปนเจาของโครงการ ไดใหสัมภาษณ 
และเปดเผยถึงขอมูลโครงการนี้มาเปน 
ระยะ

¢ŒÍÁÙÅ·Ñ ่Çä»¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ... 

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂÃÑ°

ความ เป นมาของ โครงการ 
ภายหลังการโดนโจมตีกรณี “อาหาร 
ไมปลอดภัย” รัฐบาลจีนไดหันมาให 
ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพ 
อาหารอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่
ผานมา และตอมาไดกำหนดเปนนโยบาย 
“ความม่ันคง” และ “ความปลอดภัย” 
ดานอาหาร (Food Security and 
Safety) โดยพยายามทุกวิถีทางที่จะ 
พลิกโฉมการพัฒนาภาคการเกษตร 
ผานนโยบาย “เกษตรสมัยใหม” ซึ่ง 
เปนการทำเกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยี 
และการจ ัดการสม ัยใหม  เพ ื ่อเพ ิ ่ม 
ประสิทธิภาพในการผลิตใหได ทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามแผน 
พัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554-
2558) ของจีนซึ่งระบุไววา จีนจะ 
เปล ี ่ยนแบบจำลองการพัฒนาจาก 
“โรงงานของโลก” มาเปน “ตลาด 
ของโลก” จาก “ผูผลิต” มาเปน “ผู 
ทำการตลาด” เอง และบูรณาการ 
ทรัพยากรหลายดานเพ่ือประโยชนสูงสุด

ทานธนินท เจียรวนนท ประธาน 
กรรมการบริหารและซีอีโอของกลุ ม 
ธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ ผู ซ ึ ่งมี 
วิสัยทัศนกวางไกลและไวตอโอกาส 
ทางธ ุ รก ิ จจ ึ งค ิดค นและนำเสนอ 
โครงการ “หมูบานเกษตรกรรมทันสมัย” 
หรือที ่ร ู จ ักกันในชื ่อโครงการ “ซิน 
หนงชุน” (Xinnongchun Project) 
ข้ึน โดยพยายามทวีกำลังจากทรัพยากร 
ที่ผู ที ่เกี ่ยวของมีอยูและแกไขจุดออน
ของกันและกัน เชน รัฐบาลจีนกำหนด 
นโยบายเกษตรสมัยใหม รัฐบาลทองถ่ิน 
ตองการมีผลงาน (ดึงการลงทุน สราง 
รายไดใหเกษตรกร เพิ่มเม็ดเงินภาษี 

อาจ
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ด ังกล าวในหลายโครงการย อยใน 
หลายเมือง อาทิ โครงการเลี้ยงไกเนื้อ 
100 ลานตัว ไกไข 3 ลานตัว และสุกร 
1 ลานตัวตอป ณ เมืองเตอฮุย 
(Dehui) มณฑลจ๋ีหลิน (Jilin) โครงการ 
เลี้ยงไกเนื้อ 100 ลานตัว และสุกร 1 
ลานตัวตอป รวมทั้งการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ำ ณ เมืองจานเจียง (Zhanjiang) 
มณฑลกวางตุง (Guangdong) และ 
โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน (ขาว 
และผัก) เลี้ยงไกและจระเข ณ เมือง 
สือซี (Cixi) มณฑลเจอเจียง (Zhejiang) 

สถานที ่ตั ้งและขนาดโครงการ 
ในป 2552 ซีพีไดลงนามความรวมมือ 
กับรัฐบาลจีนจัดทำโครงการหมูบาน 
เกษตรกรรมทันสมัยเพื ่อก อสร าง 
และบร ิหารจ ัดการฟาร มเล ี ้ยงไก  
ทันสมัยขนาดใหญ ในบริเวณหมูบาน 
สือฟานเกอจวง (Xifan Gezhuang) 
ตำบลหยูโคว (Yukou) เขตผิงกู 
(Pinggu) ชานเมืองกรุงปกก่ิง (Beijing) 
แตกวาที่โครงการนี้จะเริ่มเปดดำเนิน
โครงการอยางจริงจังก็ปาเขาไปชวง 

กลางป 2556 หากทานขับรถจาก 
ใจกลางกรุงปกก่ิง และแยกข้ึนทางดวน 
ปกกิ ่งส ู ด านทิศตะวันออกของกรุง 
ปกกิ ่งมุ งตรงไปยังพื ้นที ่โครงการนี ้ก็ 
จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง อัน 
ที่จริง กอนหนานี้ทานผูอานอาจรูจัก 
เขตผิงกู จากชื ่อเสียงแหลงเพาะปลูก 
ลูกทอรสเลิศของปกกิ่ง แตอนาคต 
ทานอาจร ู จ ักเม ืองนี ้ผ านโครงการ 
ฟารมเลี้ยงไกนี้ก็เปนได

ในเชิงของขนาดพื้นที่ โครงการ 
น้ีต้ังอยูบนเน้ือท่ีราว 320 ไร ประกอบ 
ไปดวยโรงผสมอาหารสัตว ซ่ึงมีกำลัง 
การผลิตสูงถึง 180,000 ตันตอป 
โดยอาศัยการรวบรวมขาวโพดซึ่งเปน
ส วนผสมหลักของอาหารส ัตว จาก 
ฟาร มเพาะปล ูกข  าวโพดท ี ่ อย ู  ใน 
บริเวณใกลเคียง ภายในโครงการยัง 
มีสวนของพื้นที่ฟารมเลี้ยงไกไขถึง 18 
เลา และพื้นที่คัดแยกไขไกและแปรรูป 
เบื้องตนในบริเวณเดียวกัน รวมทั้ง 
ยังมีระบบการจัดการเพื่อนำเอามูลไก
ไปทำปุ ยแปลงเพาะปลูกล ูกท อใน 

เขากระเปารัฐ พัฒนาพื้นที่ และอื่น ๆ ) 
และมีเงินทุนมากมาย แตตระหนักดี 
วาจีนยังขาดเทคโนโลยีและระบบการ
จัดการดานการเกษตรที่ทันสมัย ขณะ 
เดียวกัน เกษตรกรจีนก็มีขอจำกัดใน 
การเขาหาแหลงเงินทุน เพราะไมอาจ 
อาศัยสิทธิ์ในการใชประโยชนในที่ดิน
ที ่ถือครองอยู ในการค้ำประกันเงินกู  
จากสถาบันการเงินได ขณะที่ธนาคาร 
พาณิชยจีนมีเงินทุนกองอยู มากมาย 
แตไมกลาปลอยสินเชื ่อที ่แฝงไวซ ึ ่ง 
ความเสี่ยงสูงได 

โครงการดังกลาวดำเนินการใน 
รูปแบบ “ส่ีประสาน” (4-in-1 Model) 
กลาวคือเปนโครงการที ่ร วมมือกัน 
ของ 4 องคกร ไดแก ภาครัฐ กิจการ 
เอกชน ธนาคาร และเกษตรกร ดวย 
รูปแบบดังกลาว จึงนับวาซีพีไดปรับตัว 
ให สอดคลองก ับสภาพแวดลอมใน 
ทองถิ่นไดเปนอยางดี ซึ่งมาถึงวันนี้ 
ซีพีไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลจีน
ในการพัฒนาความรวมมือเพื่อดำเนิน
โครงการหมูบานเกษตรกรรมทันสมัย

33

China focus



พื้นที่ใกลเคียง และเปลือกไขไปยอย 
ทำวัตถุดิบอาหารสัตวอีกดวย

เมื่อโครงการนี้พัฒนาจนเต็มรูป 
จะเลี้ยงไกพรอมกันถึง 4 ลานตัว 
โดยจำแนกเปนแมไกที ่พรอมออกไข 
จำนวน 3 ลานตัว และอีก 1 
ลานตัวเปนไกรุนที่เลี้ยงเพื่อนำเขามา
ทดแทนแมไก ช ุดเกาที ่ถ ึงเวลาปลด 
ออกและสอดคลองกับการผลิตอยาง
ตอเนื่อง นี่อาจเปนเหตุผลวาทำไม 
ซีพีจ ึงตองวางแผนกอสรางโรงผสม 
อาหารสัตวที่มีขนาดใหญดังกลาว

¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ... 
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โครงการนี้นับไดวาเปน “ฟารม 
เลี ้ยงไกครบวงจรแหงแรกของโลก” 
และจากขอมูลของซีพีระบุวา ฟารม 
แหงน้ีมี “ขนาดใหญและใชเทคโนโลยี 
ทันสมัยที่สุดในเอเซีย” โดยมีลักษณะ 
เปนระบบโรงเรือนแบบปดที่ใชระบบ
คอมพิวเตอร ในการควบคุมท้ังโครงการ 
โดยที ่แทบไมมีการสัมผัสของมนุษย 
ตั้งแตการจัดเตรียมอาหารสัตว การ 
ใหอาหาร น้ำและยา การลำเลียงไขไก 
(ทางสายพาน) การคัดแยกไข การ 
จัดเรียงไขตามขนาดมาตรฐานไปจน 
ถึงการนำแมไกรุนใหมเขาสูฟารมเลี้ยง 
ดังนั้น การติดเชื้อจากภายนอกและ 

แพรกระจายเชื้อจากภายในจึงเปนสิ่ง
ที่ยากจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เปลือกไข 
ซากสัตว มูลไก และอื่น ๆ ก็ถูกนำไป 
ใชประโยชนแทบทั้งสิ้น จึงกลาวไดวา 
โครงการน้ีนับวาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แทบทุกอณู

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ 
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โครงการฟารมเลี ้ยงไกไข น ี ้ใช  
เงินลงทุนรวมราว 100 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ โดยเกษตรกรจีนรวมตัวกันใน 
รูปสหกรณที่มีรัฐบาลจีนสงเสริมและ
สนับสนุนเงินทุนประมาณรอยละ 15 
ของมูลคาโครงการ ซีพีใสเงินทุน 
รอยละ 15 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 
70 กูยืมเงินจากธนาคารปกกิ่ง (Bank 
of Beijing) โดยซีพีเปนผูเชาพื้นที่ 
พรอมทำสัญญารับประกันรายไดมูลคา 
11.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป (คิด 
เปนราวรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน) 
จากการเชาที ่ด ินและสินทรัพยเปน 
ระยะ เวลา 20 ปกับบริษัท ปกกิ่ง 
กูตาการลงทุนเกษตรกรรม จำกัด 
(Beijing Guda Agricultural Investment 
Company) ซึ่งเปนกิจการรวมทุนที่ 
ดำเนินโครงการ โดยซีพียังคงไวซึ่ง 
เงื่อนไขในการตอสัญญาอีก 20 ป โดย 

มีบุริมสิทธิ ์เปนอันดับแรกในการเปน 
ผูบริหารโครงการตอไป และนำเอา 
ประสบการณ เทคโนโลยี และระบบ 
การบริหารจัดการมาประยุกตใชใน 
โครงการเกษตรกรรมทันสม ัยตาม 
นโยบายของรัฐบาลจีน 

นอกจากจะบูรณาการทรัพยากร
ท ี ่ม ีอย ู ภายใต  เง ื ่อนไขข อจำก ัดใน 
หลายด  า นอย  า ง เ หม า ะสมแล  ว 
โครงการนี ้ยังจัดสรรผลประโยชนได 
อยางลงตัวย่ิง ทุกสวนทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ลวนไดร ับประโยชนร วมในลักษณะ 
Win-Win อยางแทจริง กลาวคือ ใน 
แงของผลประโยชนตอเกษตรกรที ่ 
เขารวมโครงการ โดยที่บริษัท ปกกิ่ง 
เจียไตไลฟสต็อก จำกัด รับประกัน 
วงเงินรายไดในรูปคาเชาดังกลาวสูง
กว าราคาร ับประกันสินคาเกษตร 
ของรัฐบาล จึงเปนเสมือนการแบกรับ 
ภาระความเส ี ่ยงทางการเง ินแทน 
เกษตรกรและเพ่ิมรายไดแกผูท่ีเก่ียวของ 
ในโครงการนี้ไปในตัว ซึ่งนับเปนการ 
สร างประโยชนให แก เกษตรกรจ ีน 
จำนวนถึงกวา 1,600 ครอบครัว หรือ 
ประมาณ 5,000 คนทั้งในเชิงรายไดที่ 
สูงและมีเสถียรภาพมากขึ้น และยัง 
เปล ี ่ ยนสถานะของเกษตรกรเป น 
เจาของธุรกิจและจากกิจการเอกชน 
เปนลูกจางของบริษัท ทำใหโครงการ 
นี้มีลักษณะเปนงานเพื่อสังคมซอนอยู
ดวย

ในแงของผลประโยชนแกรัฐบาล 
จีน นอกจากการแสดงผลงานการ 
พัฒนาพื้นที่ผานโครงการดังกลาวแลว 
รัฐบาลทองถิ่นก็ยังไดรับประโยชนใน
รูปเงินภาษีที ่เพิ ่มขึ ้นเปนจำนวนมาก 
จากเดิมที่เกือบไมมีรายไดใด ๆ หาก 
ไมมีโครงการนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาล 
ก็เจียดเงินภาษีดังกลาวชวยชำระคา 

ตามแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2554-2558) ของจีนซึ่งระบุ
ไว้ว่า จีนจะเปลี่ยนแบบจำลองการ
พัฒนาจาก “โรงงานของโลก” มาเป็น “ตลาด 
ของโลก” จาก “ผู้ผลิต” มาเป็น “ผู้ทำการตลาด” 
เองและบูรณาการทรัพยากรหลายด้านเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุด  
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ดอกเบี ้ยแกธนาคารพาณิชยซึ ่งเปน 
รัฐวิสาหกิจ เสมือนการการโยกเงิน 
จากกระเปาซายไปสูกระเปาขวาของ
รัฐบาลจีนน่ันเอง ซ่ึงนับเปนอีกประเด็น 
หนึ่งที่นาสนใจยิ่ง ขณะที่ในแงของ 
สถาบันการเงิน ก็เทากับวาธนาคาร 
ปกกิ่งไดปลอยสินเชื่อแกโครงการใหญ 
ที่ดีมีความเสี่ยงต่ำ (ซีพีค้ำประกันการ 
กูยืม) โดยไดรับดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

ขณะเดียวกัน ซีพีและกิจการใน 
เครือที่เกี ่ยวของก็ไดรับผลประโยชน
อยางกวางขวางทั ้งทางตรงและทาง 
ออม อาทิ การไดรับคาจางบริหารจัด 
การเกษตรหัวละ 300 หยวนแลกกับ 
การบริหารโครงการเปนการตอบแทน 
ซึ ่งร ัฐบาลจีนก ็ใช ว ิธ ีแปลงจากเง ิน 
สวัสดิการที่จัดสรรใหเกษตรกร 300 
หยวนต อห ัวท ี ่ม ีอย ู  เด ิมมาให ก ับ 
โครงการนี ้

นอกจากนี้ บริษัท เจียไตอสังหา 
ริมทรัพย จำกัด ซึ่งเปนกิจการ 
ในเครือซีพีก็ยังไดงานออกแบบและ 
กอสรางฟารมเลี้ยงไกดังกลาว ขณะ 

ที่ บริษัท ปกกิ่งเจียไตไลฟสต็อก 
จำกัด (Beijing Chia Tai Livestock 
Co., Ltd.) รับผิดชอบในการผลิตและ 
ทำการตลาดผลผล ิต ไข  ไก ม ู ลค  า 
มหาศาลในกรุงปกกิ่ง นครเทียนจิน 
และเมืองใกลเคียง

หากพิจารณาในแงของโอกาส 
ความสำเร ็จและความย ั ่ งย ืนของ 
โครงการ ก็นับวาซีพีจะไดรับประโยชน 
จากการดำเนินโครงการน้ีไปอยางเต็ม ๆ 
และตอเนื่อง กลาวคือ ธุรกิจอาหาร 
สัตวขนาดใหญที ่ถูกออกแบบไวจะมี 
ตลาดรองรับอยางแนนอน ในแงของ 
ผลผลิตไข เมื่อโครงการดำเนินการ 
เต็มรูป ฟารมดังกลาวจะสามารถให 
ผลผลิตไขไกประมาณ 2.2-2.4 ลาน 
ฟองตอวัน หรือกวา 800-870 ลาน 
ฟองตอปจากแมไกจำนวน 3 ลานตัว 
ดังกลาว ไขไกเหลานี้สรางรายไดกวา 
2 ลานหยวนตอวันหรือ 730 ลาน 
หยวนตอป ซึ่งหากพิจารณาถึงผูที่อยู 
อาศัยในกรุงปกกิ่ง นครเทียนจิน และ 
พื้นที่ใกลเคียงซึ่งเปนตลาดไขไกหลัก 
ก็คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ง 

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มูลคา 
ตลาดไขไกคุณภาพภายใตแบรนดซีพี
จึงนาจะขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ 

หากทานผูอานมาเยือนกรุงปกกิ่ง 
หรือเมืองใกลเคียงและแวะเยี ่ยมชม 
ชองทางจ ัดจำหนายสมัยใหมน อย 
ใหญในพื้นที่ในชวงนี้ก็จะพบเห็นไขไก
ของซีพ ีจากโครงการนี ้หลายขนาด 
บรรจ ุภ ัณฑ วางจำหน ายอย ู อย าง 
กวางขวาง ซึ่งนับเปนการเสริมสราง 
ภาพลักษณตราสินคา “เจียไต” ที่ 
ตองการผลักดันเปนตราสินคาระดับ 
โลกไดเปนอยางดี แถมโลตัสซูเปอรมารเก็ต 
ซึ ่งเปนหนึ ่งในกิจการเครือซีพีก็ยังมี 
ส ินค าพ ื ้นฐานท ี ่ม ีค ุณภาพไปวาง 
จำหนายเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ 

เหลานี้ก็สะทอนวาโครงการฟารม 
เลี้ยงไกไขดังกลาว โดยเฉพาะธุรกิจ 
อาหารสัตวและไขไกคุณภาพนี ้เปน 
ธุรกิจที่ยั่งยืน และยังอาจขยายตอไป 
ยังธุรกิจอื่นไดอีกในอนาคต โดยใช 
ประโยชน จากเศษซากท ี ่ เหล ือใน 
โครงการนี ้อยางทุกอณูในการสราง 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาทิ โครงการ 
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ฟารมเพาะเลี้ยงจระเข เพื่อการบริโภค 
โดยอาศัยเนื ้อและซากแมไกที ่ปลด 
ระวางมาเปนอาหารเลี้ยง การนำเอา 
เปลือกไขไปบดผสมเปนอาหารสัตว 
การนำเอาม ูลไก ทำป ุ ยเพาะเล ี ้ยง 
ตนไมในบริเวณใกลเคียง ซึ่งในอนาคต 
ก็อาจขยายไปทำธุรกิจเพาะปลูกตน 
ทอเชิงพาณิชยตอไป ทำใหเห็นวาการ 
ลงทุนในโครงการนี ้สร างประโยชน 
ทางการเง ินใหแกผ ู ม ีส วนไดเส ียได 
อยางถวนหนา

·ÔÈ·Ò§ã¹Í¹Ò¤μ ... à´Ô¹Ë¹ŒÒ 
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ขยายตอ ... ไปเมืองและประเทศ 
อื่น อันที่จริง รูปแบบการดำเนิน 
โครงการน ี ้ถ ือเป นเร ื ่องใหม ในจ ีน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งเมื ่อมีร ัฐบาลจีน 
เขามาเปนผูมีสวนไดเสีย แตดวยแนวคิด 
พื้นฐานของซีพีในการเขาสูตลาดจีนที่
มุ งหวังผลประโยชนรวมในระยะยาว
ที่ตองการชวยผลักดันการพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมใหเก ิดเสถียรภาพและ 
ความปลอดภัยดานอาหารในจีนผาน 
โครงการหมูบานเกษตรกรรมทันสมัย 
ไดบงชี้ถึงความรวมมือและความจริงใจ 
ที่มีตอรัฐบาลและประเทศจีน สงผล 
ใหรัฐบาลจีนเกิดความมั่นใจในความ 
เปนพันธมิตรในการพัฒนาเกษตรกรรม 
สมัยใหมและอาหารปลอดภัยในระยะ
ยาว

โดยที่อุปสงคไขไกในจีนจะยังเพิ่ม 
ขึ้นไดอีกมาก ซีพีก็จะสามารถขาย 
ความคิดและขยายการดำเนินโครงการ 
นี้ไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีนไดอีกมากใน 
อนาคต ทั้งนี้ ขอมูลจากผูบริหารของ 
ซีพีทานหนึ่งระบุวา โครงการนี้ยังอยู 
ในระยะแรกเทานั้น ซีพีตั้งเปาหมายที่ 
จะขยายโครงการฟารมเลี้ยงไกไขออก

ไปอยางนอย 10 เมืองท่ัวจีนในอนาคต 
อันใกล ผมยังเห็นวามีความเปนไปได 
ที ่ซ ีพ ีอาจประย ุกต  ใช แนวค ิดของ 
โครงการนี ้ ในพื ้นท ี ่อ ื ่นท ี ่ม ี เง ื ่อนไข 
ขอจำกัดที่คลายคลึงกัน

ขยายแนวคิด ... ไปยังโครงการ 
อื่น ทามกลางการผอนคลายนโยบาย 
ลูกคนเดียวระลอกใหม การขยายตัว 
ของชุมชนเมือง และฐานะความเปนอยู 
ที่ดีขึ้น ความตองการเนื้อสัตวและ 
ผลิตภัณฑของจีนจึงคาดวาจะเพิ่มขึ้น
ท ั ้ ง ใ น เช ิ ง ป ร ิ ม าณและค ุณภาพ 
นอกจากความปลอดภัยดานอาหารที่ 
เปนประเด็นที ่ชาวจีนเปนกังวลแลว 
ชาวจ ีนย ั งจะม ีอ ั ตราการบร ิ โภค 
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑตอหัวที่เพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเนื้อหมู 
เนื้อไก ไขไก นม และผลิตภัณฑอื่น 
โดยที่ความสามารถในการผลิตอาหาร
ดังกลาวของจีนยังไมดีพอทั ้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ เราจึงเห็นการ 
นำเขาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา 
ผมเชื่อมั่นวา ซีพีจะยังไมหยุดเพียง 
โครงการฟารมเลี้ยงไกไขนี้เทานั้น แต 
ยังจะคิดคนและพัฒนารูปแบบความ 
รวมมือเพื่อดำเนินโครงการดี ๆ เชนนี้ 
ออกมาตอบสนองตอความตองการ 
ของจีนที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต

ประยุกตใชแนวคิด ... กับกิจการ 
อ่ืน โดยท่ีรัฐบาลจีนถือวาเร่ืองปากทอง 
เปนเรื่องสำคัญ ความมั่นคงทางดาน 
อาหารจึงนับเปนหนึ่งในนโยบายสำคัญ 
ที ่อาจส งผลกระทบถึงความมั ่นคง 
ด  าน เศรษฐก ิ จของประ เทศและ 
เสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสตและ
รัฐบาลจีน นั่นหมายความวา เพื่อ 
ตอบสนองต อความต องการของ 
ประชาชนจีนที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นและมองหา 

สินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น ความตองการ 
ผลผล ิตด านการเกษตรของจ ีนจะ 
ขยายตัวอีกมากเพื ่อเล ี ้ยงปากทอง 
รัฐบาลจีนตองการสรางฐานการผลิต
ส ินค า เกษตรภายในประเทศเพ ื ่อ 
สนองตอบตอนโยบายความม ั ่นคง 
ดานอาหารและอาหารปลอดภัย และ 
สราง “ความมั่นใจและอุนใจ” ใน 
เรื่องปากทองแกพี่นองชาวจีน จึงอาจ 
เร ียนรู และประยุกตใช แนวคิดจาก 
โครงการฟารมเลี ้ยงไกไขที ่ผ ิงกู ของ 
ซีพ ีน ี ้ก ับกิจการชั ้นนำของโลกเพื ่อ 
ดึงดูดการลงทุน เทคโนโลยี และการ 
จัดการดานการเกษตรที่ทันสมัยเขาสู
จีนตอไป

สรางแบบจำลองทางธุรกิจ ... 
ความทาทายของไทย โดยที่ตลาดจีน 
จ ะย ั ง เ ต ิ บ โ ต อ ี ก ม า ก ใ นอน าคต 
ขณะเดียวกันผู ประกอบการตางชาติ 
และของจีนตางตองการขยายธุรกิจ 
ของตนเองเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากตลาดนี้ดวยกันทั้งสิ้น และดูทาวา 
อุปทานในอนาคตจะขยายตัวในอัตรา
ที่รวดเร็วกวาอุปสงคของตลาดจีนเสีย
อีก น่ันหมายความวาระดับการแขงขัน 
ในตลาดจ ีนน ับว ันแต จะเพ ิ ่ มข ึ ้ น 
ผู ประกอบการไทยจึงควรศึกษาและ 
ทำความเขาใจกับเงื ่อนไขของภาครัฐ
และระบบธุรกิจจีน เพื่อใหสามารถ 
คิดหาแบบจำลองทางธ ุรก ิจใหม ท ี ่ 
สอดคลองกับนโยบายและมาตรการ 
สงเสริมของรัฐบาล สอดคลองกับ 
ทิศทางแนวโนมความตองการของ 
ตลาด และสร างผลประโยชนร วม 
ระหวางกลุมผลประโยชนที่เกี ่ยวของ 
ในระยะยาว เหลานี้ลวนเปน “โจทย 
ใหญ” สำหรับผูประกอบการไทยใน 
การเขาสูตลาดจีนในอนาคต
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เกาะติดโอกาส
ทางธุรกิจ
บนเส้นทางสะพานมิตรภาพ
ไทย - สปป.ลาว
แห่งที่ 4 แแแแแแแหหหหหหหงงงงงงงทททททททีีีีี 4444444่่่่่่่่่่่่
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โครงการกอสรางสะพาน 
มิตรภาพไทย - สปป.ลาว 
แหงที่ 4 (เชียงราย-บอแกว) 
มูลคา 1,486.5 ลานบาท เปน 
ส  วนหน ึ ่ ง ของการพ ัฒนา 
เ ส  นทางคมนาคมภายใต  
ก ร อบค ว า ม ร  ว ม ม ื อ ท า ง 
เศรษฐกิจในอนุภ ูม ิภาคลุ ม 

น้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) และ 
เปนสะพานมิตรภาพไทย - 
สปป.ลาว แหงใหม ซึ่ง 
กอสรางเพิ ่มจากเดิมที ่มีอยู  
แลว 3 แหง คือ สะพาน 
มิตรภาพไทย - สปป.ลาว 
แหงที่ 1 (หนองคาย - 

เวียงจันทน) สะพานมิตรภาพ 
ไทย - สปป.ลาว แหงที่ 2 
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 
และสะพานมิตรภาพไทย - 
สปป.ลาว แหงที่ 3 (นครพนม 
- คำมวน) จากความรวมมือ 
ของ 3 ประเทศ คือ ไทย จีน 
และ สปป.ลาว ตามแผนการ 

พ ัฒนา เส  นทา งคมนาคม 
ขนสงทางบกในแนวระเบียง 
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-
South Economic Corridor 
: NSEC) เพื่อชวยพัฒนา 
เส นทางคมนาคมระหว าง 
ไทยกับ สปป.ลาว ใหครอบคลุม 
ยิ่งขึ้น อันจะชวยเกื้อหนุน 
การคา การลงทุน และการ 
ทองเที่ยวของทั้งสองประเทศ 
รวมทั ้งสนับสนุนการกาวสู  
การเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ในป 
2558 นอกจากนี้ ยังเปน 
สวนหนึ ่งของโครงขายถนน 
จากภาคเหนือของไทยผาน 
สปป.ลาว ไปยังนครคุนหมิง 
เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน 
ซ ึ ่ งอย ู ทางตอนใต ของจ ีน 
และเปนตลาดการคาท่ีนาสนใจ 
ท้ังน้ี การเปดใชสะพานดังกลาว 
อย าง เป นทางการจะช วย 
ขยายโอกาสทางธุรกิจใหแก 
ผูประกอบการไทยไดอีกมาก
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

·Õ ่μ Ñ ้§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

ตั้งอยูระหวางบานดอน
มหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ของไทย กับบานดอน เมือง 
หวยทราย แขวงบอแกวของ 
สปป.ลาว ตัวสะพานมีถนน 2 
ชองจราจร ระยะทาง 2.48 
กิโลเมตร โดยสะพานดังกลาว 
เปดใชงานเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
2556

ÊÐ¾Ò¹ÁÔμÃÀÒ¾ä·Â - 
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นอกจากเชื ่อมโยงการ 
คมนาคมระหว  า ง ไทยก ับ 
สปป.ลาว ใหคลองตัวยิ่งขึ้น 
แลว สะพานมิตรภาพไทย - 
สปป.ลาว แหงที่ 4 ยังชวย 
อำนวยความสะดวกมากขึ ้น 
ในการขนสงสินคาจากไทย 
ไปสูตลาดจีนตอนใต รวมทั้ง 
กระต ุ นการท องเท ี ่ยวตาม 
เสนทางดังกลาว อีกทั้งยัง 
เปนสวนหนึ ่งของโครงขาย 
การคมนาคมใน GMS และ 
การเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
อาเซ ียนกับจ ีนตอนใตให ม ี 
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

โอกาสขยายการคาสู  
ตลาดจีนตอนใต การเปดใช 
สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว 
แหงที่ 4 จะเปนจุดเชื่อมตอ 

ที่สำคัญบนเสนทางหมายเลข 
3A (R3A) ซึ่งเปนเสนทาง 
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร 
คมนาคมขนสงทางบกจาก 
ไทยส ู  ตลาดจ ีนตอนใต  ใน 
มณฑลย ูนนานให ม ี ความ 
สะดวกและคลองตัวย ิ ่งข ึ ้น 
เน ื ่ อ งจากไม  ต  อ งขนถ  าย 
สินคาขามแพขนานยนตเพื่อ
ขนสงขามแมน้ำโขง อันจะ 
ชวยรักษาความสดใหมของ 
ผลไมไทยที่ขนสงผานเสนทาง 
ดังกลาว อีกทั้งยังมีสวนชวย 
กระตุนการคาผานแดนระหวาง 
ไทยและจีนตอนใตผานดาน 
เชียงของ จ.เชียงราย ให 
เต ิบโตจากมูลค าการคาใน 
ปจจุบันซึ่งอยูที่ 7,784 ลาน 
บาท (สัดสวนรอยละ 25 ของ 
มูลคาการคาผานแดนระหวาง 
ไทยและจีนตอนใต) โดยเฉพาะ 
การสงออกน้ำมันเชื ้อเพลิง 
สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ผลไม เชน มังคุด มะขาม 
กลวย ลำไยแหง และทุเรียน 
เปนตน ซึ่งเปนสินคาสงออก 
สำคัญของไทยไป สปป.ลาว 
และจีนตอนใต 

ทั้งนี้ การขนสงผาน 
เสนทาง R3A เริ่มตนจาก 
อ.เมืองเชียงราย ไปทาง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ขาม 
สะพานมิตรภาพฯ แหงที่ 4 ที่ 
อ.เชียงของ ไปเชื่อมกับเมือง 
หวยทราย แขวงบอแกว ใน 

สปป.ลาว ผานเมืองบอเต็น 
แขวงหลวงน้ำทา ซึ่งติดกับ 
ชายแดนจ ีนตอนใต ท ี ่ด าน 
บ อหานในมณฑลย ูนนาน 
ตอไปยังเมืองเชียงรุง และ 
เขาสูนครคุนหมิง รวมระยะทาง 
ราว 1,200 กิโลเมตร โดย 
นครคุนหมิงมีเครือขายคมนาคม 
พร อมรองร ับการกระจาย 
สินคาตอไปยังมณฑลตอนใน
ของจีน อาทิ เทศบาลนคร 
ฉงช่ิง และเมืองเฉิงตูในมณฑล 
เสฉวน ซึ่งผูบริโภคลวนมี 
กำลังซื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ขณะที่การแขงขันยังไมรุนแรง 
นัก จึงเปนตลาดการคาที่ 
นาสนใจของไทย

โ อ ก า ส ข อ ง ธ ุ ร ก ิ จ 
ท อง เท ี ่ ยวและบร ิการท ี ่ 
เกี่ยวเนื่อง สะพานมิตรภาพ 
ไทย - สปป.ลาว แหงที่ 4 
จะมีส วนช วยอำนวยความ 
สะดวกในการเด ินทางและ 
กระตุ นธุรกิจทองเที ่ยวและ 
บริการที ่เก ี ่ยวเนื ่อง อาทิ 
ธุรกิจบริการนำเที ่ยว ราน 
อาหารไทย เปนตน ตาม 
เสนทางที่เชื่อมตอถึงกัน ซึ่งมี 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
และแหล  งท อง เท ี ่ ยวทาง 
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 
ท ี ่ น  าสนใจหลายแห  งท ี ่ ม ี 
ศักยภาพในการรองรับธุรกิจ
ท  อ ง เท ี ่ ย วและบร ิ ก า รท ี ่ 

เกี่ยวเนื่อง อาทิ หมูบาน 
อนุรักษวัฒนธรรมไทลื้อ วัด 
หลวงบานเชียงใจ และพระธาตุ 
เมืองสิงห ในแขวงหลวงน้ำทา 
วัดหลวงเมืองลื ้อ สถานที่ 
ท อง เท ี ่ ยวสำค ัญในเม ือง 
เชียงรุง และเมืองโบราณ 
ล ี ่ เจ ียงสถานท ี ่ท อง เท ี ่ ยว 
อันเปนมรดกโลกที ่เลื ่องชื ่อ 
ของมณฑลยูนนาน เปนตน 
นอกจากน้ี จำนวนนักทองเท่ียว 
ใน จ.เชียงราย ยังมีแนวโนม 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะนักทองเท่ียว 
จากจีนตอนใต และ สปป.ลาว 
ซึ ่งมีกำลังซื ้อเพิ ่มสูงขึ ้นตาม 
ระดับการพัฒนาประเทศ อัน 
จะม ีส  วนช วยกระต ุ นการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
จ.เชียงราย ในระยะถัดไป

แมวาการเปดใชสะพาน
สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว 
แหงที่ 4 จะสรางโอกาสทาง 
การคาโดยชวยใหการขนสง 
สินคาจากไทยไปจีนสะดวก 
รวดเร็วขึ้น แตในทางกลับกัน 
ก็เปนโอกาสใหส ินคาราคา 
ถูกจากจีน เชน กระเทียม 
หอมแดงและหอมใหญ รวมท้ัง 
เครื ่องใชไฟฟา อาจทะลัก 
เขามาตีตลาดสินคาไทยผาน 
เสนทางดังกลาว ซ่ึงเปนความ 
ทาทายที่ผู ประกอบไทยควร 
เตรียมรับมือเชนกัน





อ ังกฤษถ ึงน าลงท ุน?  
. . .หากย อนไปในอด ีต 
อังกฤษและไทย มีความ 

สัมพันธทางเศรษฐกิจกันมาเปนเวลา
ชานาน ประเทศอังกฤษ เปนประเทศ 
แรกที่มีการจัดทำขอตกลงทางการคา 
คือ สนธิสัญญาเบอรนี เม่ือรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู หัว 
(รัชกาลที่ 3) นับเปนเวลา 188 ป 
ที่ผานมา ทุกวันนี้ในบริบทของโลก 
สม ัยใหม ท ี ่ ระบบการผล ิตในทาง 
เศรษฐกิจมีความซับซอนและหลากหลาย 
ยิ่งขึ้น รูปแบบการคาและการลงทุน 
ยอมตองปรับเปลี่ยนไปใหทันตอความ 
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของ 
นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ถือ 

ทำไม
เปนหัวใจสำคัญที ่จะเพิ ่มขีดความ 
สามารถทางการแขงขัน ซ่ึงเปนจุดแข็ง 
ของประเทศอังกฤษที่นักลงทุนไทย 
ควรใหความสนใจ

งานสัมมนาไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรม 
คอนราด โดยไดรับเกียรติจาก H.E. 
Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูต 
อังกฤษประจำประเทศไทย Mr. Bradley 
Jones ผูอำนวยการแผนกการพาณิชย 
และการลงทุนประจำสถานเอกอัครราชทูต 
อังกฤษประจำประเทศไทย Mr. Richard 
Hyde หัวหนาโครงการลงทุนทางวิศวกรรม 
ชั้นสูง จากแผนกการพาณิชยและการ 
ลงทุน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ 
ซ่ึงบินตรงมาจากอังกฤษเพ่ือมารวมงาน 

นี้โดยเฉพาะ และ Mr. Simon 
Landy รองประธานหอการคาอังกฤษ 
ในไทย มาใหการบรรยายเกี่ยวกับ 
ศ ักยภาพทางเศรษฐก ิจและความ 
นาสนใจของอังกฤษในฐานะประเทศ
ที ่จะรับการลงทุนจากนักธุรกิจไทย 
โดยมีคุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการค า ไทยและสภา 
หอการคาแหงประเทศไทย และคุณ 
พงษศักดิ์ อัสสกุล ประธานอาวุโส 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย ทำหนาที่ใหการตอนรับ 
และเปนประธานรวมในการประชุม

ความนาสนใจที่ธุรกิจไทยควรไป
ลงทุนในอังกฤษก็เพราะวา...

1. เปนประเทศแหงอุตสาหกรรม 
ทางนวัตกรรมและการสรางสรรค 
(Innovative and Creative 
Manufacturing Nation) ที่ทั่วทั้ง 
โลกกำลังใหความสำคัญ ในฐานที่เปน 
แนวทางใหมเพื่อการสรางเสริมความ
สามารถในการแขงขัน และเปนกระแส 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหมใน 
โลกยุคปจจุบัน โดยรัฐบาลอังกฤษได 
ใหความสำคัญในการลงทุนดานงาน 
วิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษา 
(Education) และนวัตกรรม (Innovation) 

“ไม่ว่าผลลัพธ์จากการลงทุนจะ 
ออกมารูปแบบไหน ทางเราพร้อม 
ปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้คุณ 
ทุกวิถีทาง และอย่างดีที่สุด”
- H.E. Mark Kent,
British Ambassador to Thailand
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โดยปจจุบัน มีบริษัทจากจีนเขา 
ไปลงทุนในอุตสาหกรรมหลายแขนง 
ในอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวเนื่องอยูในสายโซ 
การผลิตที่หลากหลายรอบดาน ตั้งแต 
ตนน้ำที่เปนวัตถุดิบ ไปจนถึงปลายน้ำ 
ที่เปนสินคาสำเร็จรูป พรอมจำหนาย 
ไปยังตลาดท่ีมีอำนาจซ้ือสูง สวนบริษัท 
ขนาดใหญของไทยบางแหงที่ไปลงทุน
และอยากชักชวนใหไปลงทุน ประกอบ 
ไปดวย ไทยเบฟ ซีพี คิงเพาเวอร 
เปนตน

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเล็งเห็น 
โอกาสในการเขาไปลงทุนที่แตกตางกัน 
ไปในแตละภูมิภาคตลอดทั่วทั้งประเทศ 
อังกฤษ บางแหงมีดีในเรื่องแรงงานที่ 
มีประสิทธิภาพ บางแหงมีโครงสราง 
พื้นฐานที่พรอมสมบูรณ บางพื้นที่ตั้ง 
อยู ในทำเลที ่ไดเปรียบในทางขนสง 
และโลจิสติกส เปนตน

3. แรงงานม ีค ุณภาพและม ี 
จำนวนเพียงพอตอความตองการใน
ทุก ๆ  แขนงธุรกิจ โดยแรงงานจำนวน 

อยางจริงจัง มีแรงจูงใจในทางภาษี 
อาทิ R&D Tax Credit System 
สำหร ับผ ู ประกอบการด านส ินค า 
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใน
อังกฤษ รวมถึง มีโอกาสที่เปดกวางใน 
การตอยอดสินคานวัตกรรม (Innovation 
Product) ไปสูในเชิงพาณิชย

2. เปนเศรษฐกิจแหงอุตสาหกรรม 
สำหรับสินคามูลคาสูง (High-Value 
Product) ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม 

ดานอากาศยานและการบิน (Aero 
Space) สินคาเวชภัณฑ (Phamaceuticals) 
เทคโนโลยีและองคความรูดานพลังงาน 
ทดแทนที ่ เป นม ิตรก ับส ิ ่งแวดล อม 
(Green and Renewable Energy) 
สินคาซอฟตแวร (IT & Software) 
องคความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) และเทคโนโลยี 
ดานชิ้นสวนยานยนต (Automotive 
Component Parts)

“ตลาดแรงงานของเรา มีคุณสมบัต ิ
สำคัญ ได้แก่ ยืดหยุ่น (Flexible) 
เป็นธรรม (Fair) และความมี 
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
(Effective)”
- Richard Hyde,
UK Trade and Investment, British 
Embassy
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มากเปนประเภทมีทักษะ (Skilled 
Labor) และมีความสามารถในผลผลิต 
ที่สูง (Highly Productive) ขณะที่ 
คาจางก็มีระดับที่แขงขันได ไมสูงถึง 
ขั้นที่ทำใหเสียเปรียบบริษัทตางชาติที่
มีฐานอยูในประเทศกำลังพัฒนา เน่ืองจาก 
ในสภาพการณเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
ไปในปจจุบัน จะเห็นวา หลายประเทศ 
ไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบกันใน 
เรื ่องคาจางแรงงานที ่ถูกเหมือนเชน 
สมัยกอน ตนทุนแรงงานไมใชปจจัย 
สำคัญที ่ส ุดในการตัดสินใจเริ ่มหรือ 
เลือกทำธุรกิจอีกตอไป โดยปจจุบัน 
เศรษฐกิจทั่วทั้งโลก มีระดับคาจาง 
แรงงานที่ใกลเคียงกัน สืบเนื่องมาจาก 
การที่จีนและอินเดีย มีระดับคาจางที่ 
สูงขึ ้นใกลเคียงกับประเทศที ่พัฒนา 
แลว การลงทุนในประเทศทั ้งสอง 
ไมสรางความไดเปรียบเทากับเมื่อกอน 
ดังนั ้น บริษัทขามชาติของอังกฤษ 
กำลังมีแผนที่จะยายฐานการผลิตกลับ 
มายังประเทศแมในอนาคตอันใกล

นอกจากน้ี การศึกษาของประเทศ 
อังกฤษ ถือเปนจุดแข็ง โดยอังกฤษมี 
มหาวิทยาลัยที่ติด 10 อันดับแรกของ 
โลกอยูถึง 4 แหง พรอมทั้งมีหลักสูตร 
ที่มุ งเนนผลิตผูประกอบการธุรกิจรุ น 
ใหมที่มีคุณภาพ รวมถึงความรวมมือ 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนที่
เขมแข็งและเกื้อกูล ประเทศอังกฤษ 
จึงมีศักยภาพสูงในการผลิตทรัพยากร
บุคคลท่ีมีทักษะเปนท่ีตองการของตลาด

4. กระตุ นแรงจูงใจการลงทุน 
อยางเต็มที่ ไมวาจะเปนแรงจูงใจดาน 
ภาษี ซึ่งประเทศอังกฤษมีภาษีเงินได 
นิติบุคคลในอัตราที ่ต ่ำที ่ส ุดในกลุ ม 
ประเทศ G20 (ประมาณรอยละ 20) 
และตั้งเปาที่จะพัฒนาระบบภาษีใหมี
ประสิทธิภาพที่สุดในโลก รวมถึงยังมี 
ระบบกฎหมายท ี ่ ม ีประส ิทธ ิภาพ 
(Efficient) และโปรงใส (Transparent) 
และยังใหความสำคัญกับการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Property Right)

นอกจากนี้ อังกฤษยังมีระบบ 
โครงสรางพื้นฐานในดานการคมนาคม 
ขนสง โลจิสติกสและการสื ่อสารที ่ 
สะดวกดี มีประสิทธิภาพ และดวย 
ทำเลที่ตั้งที่ดีโดยธรรมชาติ อังกฤษยัง 
เปนประเทศศูนยกลาง (Gateway) 
ในการเชื่อมโยงสินคาไปยังตลาดยุโรป 
ดังนั้น การมีฐานลงทุนที่อังกฤษจะ 
ชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงตลาด EU 
ไดโดยสะดวก

ในการนี้ ไทยยังเล็งเห็นโอกาสที่ 
จะแลกเปลี่ยนองคความรู กับอังกฤษ 
ในเร่ืองของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ทางการคมนาคมขนสง เนื่องจากทั้ง 
สองประเทศ มีวิสัยทัศนที่เหมือนกัน 
ในการที่จะเปนศูนยกลาง (Hub) ของ 
ภูมิภาค

5. มีข อม ูลท ี ่พร ั ่งพร อมและ 
เข าถ ึงง ายสำหร ับน ักลงท ุนและ 
นักธ ุรก ิจ  โดยสถานทูตอ ังกฤษใน 
ประเทศไทย รวมกับหอการคาอังกฤษ 
ไดจัดตั้ง British Business Center 
ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ใหกับ 
นักธุรกิจไทยที่ตองการทำธุรกิจรวมกั
บอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมรวมกัน คือ 
การจัดนิทรรศการ (Event) ตลอดจน 
งานสัมมนา (Conference) เพ่ือนำเสนอ 
ขอมูลทางธุรกิจ เสริมสรางเครือขาย 

ระหวางนักธุรกิจและนักลงทุนของ 
ทั้ง 2 ประเทศ เปนการขยายลูทางให 
เกิดความรวมมือตอไป

6. ภาพลักษณที่ดีของเมืองไทย 
และคนไทยในสายตาของชาวอังกฤษ 
และ ประเทศอังกฤษนาอยูนาอาศัย มี 
สถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม มี 
กิจกรรมเพื ่อการหยอนใจมากมาย 
ฯลฯ

ทานสามารถคนควาขอมูลเพิ่มเติมไดทาง 

สื่อตางๆ ที่ไดนำเสนอไปในวันงาน ไดแก

1. VDO Clip ชุด Easy for Overseas 

Business to Set Up in UK

2. VDO Clip ชุด Business Is Great : 

Britain and Northern Ireland

3. PowerPoint Presentation ชุด 

โอกาสการลงทุนในประเทศอังกฤษ โดย Mr. 

Richard Hyde จาก UK Trade and Invest-

ment

4. PowerPoint Presentation ชุด 

Thai-UK Business Infrastructure through 

BCCT โดย Mr. Simon Landy รองกรรมการ 

British Chamber of Commerce Thailand

โดยสามารถเขาถึงได ผานทางลิงคนี้ 

http://www.thaichamber.org/scripts/det

ail.asp?nNEWSID=10354

หรือขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคาและการ

ลงทุนในอังกฤษ ที่เว็บไซต www.ukti.gov.uk

“เราพร้อมผ่อนปรน 2 เรื่องที่เป็น 
ข้อจำกัด เพื่อแลกกับเพียง 1 

เรื่องที่คุณจะมอบให้กับเราในการ 
เข้ามาลงทุนที่นี ่”

- Bradley Jones,
Director of Trade and Investment,

British Embassy in Bangkok
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เปิดตัว 7 ทายาทธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย  กับความท้าทาย

ความกดดัน อุปสรรคนานัปการ ที่ต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว
พวกเขาจะสามารถก้าวผ่านปัญหา และพร้อมรับไม้ต่อทางธุรกิจจากครอบครัวอย่างไร

วันนี้เราจะพามาทำความรู้จัก ทายาทธุรกิจ 7 คน 7 สไตล์ 7 ประเด็น

ช่อง 9 อสมท. เวลา 21.40-22.40 ทุกวันอาทิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 
ผลิตโดย บริษัทกันตนา จำกัด และบริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำกัด 
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คุณปอก ภัสสรกรณ จิราธิวัฒน เจเนอเรชั่นที่ 3 
ของตระกูลจิราธิวัฒน เจาของธุรกิจกลุมคาปลีก โรงแรม 
และสื่อ ที่นิตยสารฟอรบส จัดใหเปนอภิมหาเศรษฐีอันดับ 
2 ของประเทศไทยเมื่อป 2556 คุณปอก ภัสสรกรณ 
เปนลูกชายของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน และ
คุณอาภัสรา หงสกุล คุณปอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ดานเศรษฐศาสตรที่นิวยอรก แมจะอยากเรียนสายดนตรี 
แตดวยเหตุผลของคุณพอจึงเลือกเรียนสายธุรกิจ ตอนนี้ 
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ที่ศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตั้งแตเด็ก คุณปอก ถูกปลูกฝงวาวันหนึ่งจะตองสืบทอด 
กิจการที่บาน เพราะเห็นสิ่งที่คุณพอทำอยูทุกวัน แต 
ความสุขของคุณปอกคืองานดนตรี ดนตรีเปนงาน 
อดิเรกที่ทำใหเขามีความสุข ทำใหเขาไดมาเปนศิลปน 
เดี่ยวที่ตองทั้งรองและแตงเพลงเอง คุณพอคุณแม 
ไมไดหาม เพียงแคไมอยากใหยึดเปนอาชีพหลัก
ในชีวิต ในขณะที่คุณพออยากใหคุณปอกเขามา
ทำงานที่ Bangkok Post คุณปอกจะทำอยางไร 
ระหวางสิ่งที่หัวใจเรียกรองกับทำตามความ 
ปรารถนาของคุณพอ

คุณภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ (ป็อก)  
ทายาทธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป
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คุณเล็ก ณพาภรณ โพธิรัตนังกูร
เปนหลานยาย
ทานผูหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
ประธานกิตติมศักดิ์ โรงแรมปารคนายเลิศ
เปนลูกสาวคนที่ 2 ของ
คุณสัณหพิศ โพธิรัตนังกูร เธอเปนทายาท
รุนที่ 3 ที่ถูกวางตัวใหเขามารับชวง
ธุรกิจโรงแรม จึงถูกสงไปเรียนดาน
บริหารธุรกิจโรงแรม และหลังจาก 
จบการศึกษาในตางประเทศ คุณเล็กได 
กลับมาบริหารธุรกิจโรงแรมของครอบครัว

แตวันนี้คุณเล็ก ตองการสรางความสำเร็จ
ของตนเอง นอกเหนือจากธุรกิจครอบครัว 
คุณเล็กมีโครงการที่จะเปลี่ยนโฉม
บานเรือนไทยโบราณของคุณยาย ใหเปน
รูปแบบใหม แตคนในครอบครัวมีไอเดีย
แตกตางกัน ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงตองเขามา 
ชวยหาทางออกที่ทำใหทุกคนพอใจ

คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร (เล็ก) 
ทายาทธุรกิจ โรงแรมปาร์คนายเลิศ
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คุณจา อลิสา พันธุศักดิ์ ทายาทธุรกิจ
ทิฟฟานี่ โชว พัทยา ที่เปนการบริหารจัดการ 
ธุรกิจสาวประเภทสองอยางเปนระบบ 
นอกจากสรางสุขใหผูชมแลว ยังสรางสุข 
ใหแกสาวประเภทสองดวย จากที่ตองปดบัง 
ตนเองจนไมกลาแสดงออก กลับสรางโอกาส
ใหแกสาวประเภทสองใหไดโชว
และแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 
คุณจาผูกพันกับทิฟฟานี่ตั้งแตเด็ก
ไปดูโชวกับคุณพอตลอด และหลังจาก 
จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จากสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาตรีจาก
จุฬาลงกรณ คุณจาไดเขามาสืบทอดธุรกิจ
จากคุณสุธรรม พันธุศักดิ์ โดยรับหนาที่ดูแลธุรกิจ 
ทั้งทิฟฟานี่โชว และโรงแรมวูดแลนด
รีสอรทแอนดโฮเต็ล ตั้งแตอายุ 23 ป 

คุณจามีความมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคง
และการยอมรับ ของธุรกิจครอบครัวให
มากกวารุนกอตั้ง พรอมทั้งนำทีมงาน
ผูจัดประกวด Miss Tiffany ประจำป แตการทำงาน 
กับคนหลายหลายรุนและหลากหลายความคิด 
ทำใหเกิดอุปสรรคหลายอยางและเกิดความลาชา 
ผูเชี่ยวชาญจะชวยหาทางออก ใหกับคุณจาอยางไร 
ติดตามชม Family Secrets

คุณอลิสา พันธุศักดิ์ (จ๋า) 
ทายาทธุรกิจ ทิฟฟานี่โชว ์พัทยา



46

“ช.การชาง” กอตั้งบริษัทมา 40 ป
โดย คุณปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญ เศรษฐีอันดับที่ 36 
ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ ฟอรบส 
ดวยมูลคาทรัพยสิน 1.44 หมื่นลานบาท ตอนนี้ลูกชาย 
คนสุดทอง คุณโจ ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย เขามาชวยงานบริษัท 
ในตำแหนงผูจัดการฝายวางแผนและกลยุทธ และ 
รับบทบาทผูสืบทอดธุรกิจของครอบครัว 

คุณโจ ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย หนุมหลออายุ 32 ป 
จบปริญญาตรีและปริญญาโท ดานการเงินจากสหรัฐ 
อเมริกา เขามาชวยงานที่บริษัท ช. การชาง ได 2 ป 
กอนหนานี้ใชชีวิตอยูในตางประเทศ 16 ป เคยทำงาน 
ในบริษัทการเงินที่นิวยอรกมา 6 ป กอนตัดสินใจกลับมา 
ชวยงานธุรกิจครอบครัวเหมือนกับพี่ๆอีก 2 คน ซึ่งเขา 
ไดรับความไววางใจจากคุณพอใหคุมงานกอสรางรถไฟฟา 
สายสีมวง และสายสีเขียว แตการเขามาทำหนาที่ดูแล 
โครงการใหญขนาดนี้ แนนอนวาคงเจออุปสรรคและความ 
ทาทายนานัปการในการทำงาน แตก็คงไมเทากับการ 
พิสูจนตัวเองใหคนในองคกรรับรู เขาจะสรางการ 
ยอมรับอยางไร ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยจะชวยเหลือเขาอยางไร ติดตามตอนคุณโจ 
ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทยไดในรายการ Family Secrets 
ไขความลับทายาทธุรกิจ

คุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ (โจ้) 
ทายาทธุรกิจ ช.การช่าง 



คุณหญิงแมงมุม- ม.ร.ว. ศรีคำรุง ยุคล ลูกสาวสุดรักของ 
ผูกำกับภาพยนตรระดับตำนาน ทานมุย - 

หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล คุณหญิงแมงมุมเธอเลือกเรียน 
และจัดการชีวิตดวยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสาขาภาพยนตร มหาวิทยาลัยบอนด 
(Bond University) ประเทศออสเตรเลีย 

คุณหญิงแมงมุมมีโครงการตาง ๆ ที่ดูแลอยูมากมาย เปน 
ผูหญิงแกรง ขยันทำงาน ทำหลายอยางไดในเวลาพรอมกัน 
ปจจุบันกำลังมีแผนที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ทำธุรกิจภาพยนตร ในชื่อ บริษัทศรีคำรุง โปรดักชั่น จำกัด 
และธุรกิจรานอาหารไกยางเสือใหญ ซึ่งตอนนี้ 
คุณหญิงแมงมุมกำลังมองหาผูจัดการมาดูแลรานอาหาร 
การคัดเลือก การบริหารและการปฏิบัติตอผูบริหารที่ 
มาจากภายนอกจะทำอยางไร และเหลาผูเชี่ยวชาญจะชวย 
คุณหญิงแมงมุมอยางไร

ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล
(คุณหญิงแมงมุม) 
ทายาทธุรกิจภาพยนตร์



คุณแบงค จรัสพงษ ล่ำซำ 
ทายาทคนเล็กของคุณธงชัย ล่ำซำ 
บิ๊กบอสของบริษัทล็อกซเลย 
จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร เอกโฆษณา 
และ ปริญญาโทหลักสูตร 
Global MBA จาก 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดเขามาชวยกิจการล็อกซเลย 
โดยดูแลดานการตลาดธุรกิจ
อาหารญี่ปุน ที่ชื่อ รานอาหาร
ญี่ปุน AI และ IZA และยังทำ
ธุรกิจรวมกับเพื่อน ๆ ตามความรัก
ความชอบของตัวเอง 
แมกกาซีนทองเที่ยวอักษรเบลล 
ที่ใหผูพิการทางสายตาสามารถอานได 
และยังรวมหุนกับเพื่อน ๆ เปดราน
เฟอรนิเจอร 

คุณแบงคมีความคิดที่จะขยับขยาย
ธุรกิจของตัวเอง เขาจึงมาปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญวา เขาจะนำเสนอ
แผนธุรกิจอยางไร ใหคุณพอยอมรับ 
และทำอยางไรใหเขาไดทำในสิ่งที่
เขารักและครอบครัวภูมิใจ

คุณจรัสพงษ์ ล่ำซำ (แบงค์) 
ทายาทธุรกิจ เครือล็อกซเล่ย์



โทนี่ รากแกน อาศัยอยูที่เมลเบิรน 
ประเทศออสเตรเลียตั้งแตอายุ 12 ป 
เดิมทีโทนี่เปนคนคอนขางเกเร 
ไมสนใจเรียน แตไดเพื่อนรุนนอง 
ชวยเตือนทำใหเขากลับตัวได 
และดวยความที่ชอบวาดรูป 
จึงเลือกเรียนตอมหาวิทยาลัย 
ดานครีเอทีฟโฆษณา และยังได 
ประสบการณหลาย ๆ อยาง ทั้งภาษา 
ดนตรี กีฬา แฟชั่น รวมไปถึงการทำผม 
หลังจากจบการศึกษา “โทนี่” 
ตัดสินใจกลับมาเมืองไทย 
และเขาทำงานเปนอารตไดเรกเตอรที่ 
บริษัทลีโอเบอรเน็ต ประเทศไทย 
แตเขากลับไมสนุกกับงานประจำ 
ดวยพรสรรคทางการแสดง 
โทนี่ไดเขาสูวงการบันเทิง และตอนนี้ 
ถือเปนนักแสดงคิวแนน และตอนนี้ 
เขากำลังผันตัวเองมาเปนนักธุรกิจ 
กับการเปดรานอาหาร ชื่อ รากแกน 
รวมกับคุณแมและพี่สาว 

โทนี่ เปนกรณีศึกษาของคนที่กำลัง 
สรางธุรกิจครอบครัว แนนอนวา 
การเริ่มตนนั้น สมาชิกในครอบครัว 
มีความคิดเห็นหลากหลาย มีการ 
ถกเถียง มีการรวมการตัดสินใจ 
แตจะทำใหธุรกิจนี้เปนธุรกิจครอบครัว 
ของ รากแกน ไดนั้น เขาจะตองประสาน 
ความคิดเห็นของคนในครอบครัว 
อยางไร ผูเชี่ยวชาญเราจะบอก 
ทางออกใหกับเขาอยางไร ติดตาม 
Family Secrets 

คุณโทนี่ รากแก่น  
ทายาทศิลปินแห่งชาติ
คุณบานเย็น รากแก่น



ธีรศานต์
สหัสสพาศน์

นักธุรกิจ SME’s ตัวอย่าง 
แห่งเมืองเพชรบุรี มีดีที่ความคิดสร้างสรรค์
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คุณธีรศานต สหัสสพาศน ชื่อ 
เลนวา “ไอซ” เปนชาวจังหวัดเพชรบุรี 
ครอบครัวเคยเปนเจาของธุรกิจโรงงาน 
น้ำผลไมสด ในชวงที่กำลังศึกษาอยู 
ครอบครัวประสบปญหาการเงิน ติด 
หนี้ธนาคารถึง 35 ลานบาท กระทั่ง 
เรียนจบปริญญาตรี จึงเขามาชวยดูแล 

การประกอบธุรกิจย่อมมีทั้งสำเร็จและล้มเหลว ทุกอย่างล้วนไม่ยั่งยืน ความสำเร็จถ้าเราดูแลรักษาไม่ดี 
ก็จะอยู่กับเราไม่นาน เช่นเดียวกับความล้มเหลว ก็ย่อมมีวันแปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จได้ ด้วยความมุ่งมั่น 
ผ่าฟันอุปสรรค ไม่ย่อท้อ และไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจก้าวไป และยืนหยัดอยู่ได้ 
เช่นเดียวกับ “ก๋วยเตี๋ยว เจ๊กเม้ง” ร้านชื่อดังแห่งเมืองเพชรบุรี กับตำนานหน้าใหม่ ทันสมัย ที่มีจุดแข็งของ 
เมืองเพชรบุรี ในชื่อ “JM Cuisine ความคิดสร้างสรรค์ ตันตำหรับเพชรบุรี” โดยมนีักสู้ และนักสร้างสรรค์ 
คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ SME’s ที่มีแง่คิดทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการ 
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค จนวันนี้ธุรกิจการค้าได้ขยายไปไม่หยุดยั้ง และยังแชร์ทิปส์การบริหารธุรกิจที่เป็น 
ประโยชน์ ว่าต้องมาพร้อมกับการบริหารต้นทุน และการวางระบบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจของทุกธุรกิจที่ 
ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจของครอบครัว โดยสรางแบรนด 
น้ำผลไมใหม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ 
และหาชองทางจัดจำหนายใหม ใช 
เวลาประมาณหนึ ่งปคร ึ ่งก ็สามารถ 
ชำระหนี้ธนาคารไดหมด

“เมื่อหาปที่แลว คุณแมไดเซง 
รานกวยเตี๋ยว ชื่อเดิม “เมง” ตอจาก 
เพื่อน ซึ่งตอมา ผมไดขอเขามาวาง 
รูปแบบการตลาดและต้ังช่ือวา กวยเต๋ียว 

“เจกเมง” โดยมีสโลแกนวา “หนาไม 
งอ รอไมนาน” และตอมาผมได 
พัฒนาเมนูใหมีความหลากหลาย ผม 
เกิดไอเดียจากการที่ชวนเพื่อน ๆ มา 
ทานกวยเตี๋ยวเนื้อที่ราน เพื่อนก็บน 
วา เจาของรานยังไมทานเนื้อเลย แลว 
ทำไมถึงชวนเพื่อนมาทาน ผมกับ 
ค ุณแม จ ึ ง เพ ิ ่ ม เมน ูก  วย เต ี ๋ ยวหม ู 
กวยเตี๋ยวไกขึ้น ในชวงแรกเราก็ไดรับ 

ธีรศานต์
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à§Ô¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨

ในการทำธุรกิจ SME’s อยาคิด 
วา นวัตกรรมตองเปนเรื่อง ไฮเทค 
แตเปนเรื ่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรม 
กระบวนการ  นี่คือสิ่งที่ชวยใหเกิด 
รายได และอีกเรื่องคือเรื่องของตนทุน 
การผลิต  มุมมองของธนาคารก็จะ 
มองเรื ่องของความมุ งมั ่นในการทำ 
ธุรกิจ ประวัติในการทำธุรกิจ และ 
ทายสุดคือสถานภาพทางธุรกิจที ่แท 
จริงเปนอยางไร ธนาคารจะดูผานงบ 
การเงินที่ตรวจสอบได ดูหนาราน แต 
ถ  างบการเง ินย ั งตรวจสอบไม  ได  
ก็ดูในเรื ่องของการเดินบัญชีซึ ่งตอง 
รักษาการเดินบัญชีไว และอีกสิ่งหนึ่ง 
คือหลักประกัน แตไมตองกังวล 
สามารถนำสินทรัพยที ่ทำธุรกิจของ 
ตนเองมาจำนองเปนหลักประกันให 
กับธนาคารได แตถาหลักทรัพยไมพอ 
ธนาคารก็สามารถใหคลีนโลนไดแตก็ 
ใหไดไมทั้งหมด และอีกสวนหนึ่งก็คือ 
บ ูธของบรรษ ัท ประก ันส ินเช ื ่ อ 
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ซึ่ง 
เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เขามาชวยใน 
เร ื ่องของการค้ำประกันใหเก ินจาก 
หลักประกันที่มี ก็จะเปนการตอยอด 
วงเงินได ซึ่ง บสย. จะทำการค้ำให 
รายละ 40 ลานสูงสุด โดยที่ให 
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อกอน แลวสวน 
ที่เกินจากหลักประกันที่ใหกับธนาคาร 
บสย.ก็จะเขามาค้ำให ซึ่งการใชหลัก 
ประกันไมใชประเด็นหลักเทากับความ 
ชัดเจนของการทำธุรกิจ

คำสบประมาทวา คงจะทำอรอยสู 
เจาของเดิมไมได เลยเกิดแนวคิดสราง 
ความแตกตางโดยเพิ่มอาหารประเภท
ตาง ๆ มากขึ้น เผยกินมามาบอย เลย 
คิดทำกวยเตี๋ยวตมยำกุงน้ำขน เพราะ 
หาทานยาก เริ่มแรกขายกวยเตี๋ยว 
ธรรมดาชามละ 25 บาท กวยเตี๋ยว 
ตมยำกุงขาย ชามละ 50 บาท ทำให 
มูลคาตอหนวยสูงขึ้น ชวงแรกลูกคา 
ยังไมมาก แตตอมากลายเปนเมนูที่ 
ไดรับการตอบรับดี จากยอดขาย 
กวยเตี๋ยวตมยำกุงอยางเดียวสามารถ
พยุงธุรกิจขึ้นมา”

¾ÅÔ¡â©ÁË¹ŒÒ ¡ŽÇÂàμ Õ ๋ÂÇà¨Œ¡àÁŒ§ 

ÊÙ‹ JM Cuisine

มุมมองการตลาดของคุณธีรศานต 
ในการเดินหนาบุกตลาดตอ คือ การ 
เล็งเห็นวาจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัด
ทองเที่ยวและเปนทางผานไปยังจังหวัด 
ทองเที่ยวอื่น ๆ ทางภาคใต จึงมี 
แนวคิดจะดึงนักทองเที ่ยวเข าร าน 
เมื่อออกสำรวจตลาดพบวา ยังไมมี 
รานคู แขงที ่รองรับนักทองเที ่ยวได  
จึงวางแนวคิดและใช Social Media 
ในการทำตลาด  ลูกคาสวนใหญจะ 
เรียกชื่อรานวา “เจงเมง” จึงคิดสราง 
ภาพลักษณใหม พรอมดวยสโลแกน 
เพื่อสรางความจดจำ ชื่อใหมเปน 
“JM Cuisine” สโลแกนคือ ความ 
คิดสรางสรรค ตนตำรับเพชรบุรี 
จากเดิมมี 25 ที่นั่ง หลังเผยแพรผาน 
สื่อออนไลน ทำใหจำนวนที่นั่งขยาย 
เปน 70 ที่นั่ง เมื่อปที่ 3 เพิ่มเปน 120 
ที่นั่ง ปที่ 4 ปน 200 ที่นั่ง จน 
ตองขยายสาขาเพิ่ม ที่รองรับจำนวน 
ลูกคาไดถึง 700 ที่นั่ง และในปจจุบัน 
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมาไดปรับปรุง 

พื้นที ่ในรานใหสามารถรองรับลูกคา 
ไดถึง 1,250 ที่นั่ง

Ë¹Ö ่§ã¹·Ô»Ê �¤ÇÒÁÊÓàÃ ็¨ 

¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ SME’s ¤×Í¡ÒÃ 

ä¢Ç‹¤ÇŒÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒÍÂÙ‹àÊÁÍ

จากการเปลี่ยนแปลง และนำไป 
สูสิ่งใหมที่เขาถึงกลุมลูกคา และเปน 
ความสำเร็จกาวสำคัญ คุณธีรศานตได 
ย้ำวา สิ่งแรกที่ SME’s ควรมี คือ 
ความแตกตางของการสรางกลยุทธ 
ด  านการสร  า งม ู ลค  า เพ ิ ่ ม ให  แก  
ผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ อาทิ จาก 
กระแสของวัยรุน คนรุนใหมที่มักจะ 
ชอบถายรูปอาหาร โพสตภาพและ 
แชรกันในโลกโซเชียล  อีกสวนหนึ่งที่ 
สำคัญกับ SME’s คือ การสราง 
แบรนด และสโลแกน เพื่อสรางการ 
จดจำ  ไมวาจะเปนชอน ตะเกียบ ชาม 
กวยเตี๋ยว จนถึงการจัดวางเครื่อง 
องคประกอบในชามตองเหมือนกัน 
ทุก ๆ ชาม

¡ÅàÁ ็´à¤Å ็´ÅÑº¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ 

SME’s ÊÓ¤ÑÞ·Õ ่¡ÒÃ´ÙáÅ¡ÒÃà§Ô¹

การไมหยุดนิ่งอยูกับที่ และ 
เดินหนาคิดสรางสรรคอยู ตลอดเวลา 
เปนสวนสำคัญในการสรางความสำเร็จ 
ใหแกธุรกิจฉันใด  การจะทำใหเกิด 
SME’s เกิดขึ้นไดตองมาจากความ 
มุงมั่น และพัฒนาความแตกตางอยู 
ตลอดเวลา เพราะโจทยของ SME’s 
จะเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย ๆ  ดังนั้น 
ผู ประกอบการจะตองมองหาจังหวะ 
และคนหา สรางความแตกตางอยู 
ตลอดเวลา อีกสิ่งหนึ่งเมื่อธุรกิจกาว 
ไปขางหนา การขยายธุรกิจจำเปน 
ตองอาศัยการเงินในการลงทุน
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ฉบับนี้ขอแนะนำ “คุณเอก หรือ

คุณณัฐพล พัฒนชัยกุล ประธาน YEC จังหวัดเลย 

ในชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่า YELC หรือ 

Young Entrepreneur Loei Chamber of 

Commerce (Thailand) ซึ่งเป็น หนุ่มหล่อ 

ทายาทรุ่น 2 แห่งพัฒนชัยยนต์ ยักษ์ใหญ่แห่ง 

จ.เลย และภาคอีสาน ที่นอกจากจะทำงานเก่ง 

รับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวมากมายทั้งใน 

จ.เลยบ้านเกิดและในจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน 

แล้วยังมีความสามารถในการจัดสรรเวลาไปทำงาน

อดิเรกที่รักตามที่ร่ำเรียนมาอีก 2 ธุรกิจ ยังไม่นับ 

รวมกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลากหลายกิจกรรมที่ 

น่าท่ึงไม่น้อย ได้เวลาทำความรู้จักกับ นักธุรกิจ 

หนุ่มหล่อ ติดเทอร์โบ แห่งจ.เลย กับคอลัมน์ 

YEC UPDATE ฉบับนี้
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ณัฐพล พัฒนชัยกุลณัฐพล พัฒนชัยกุล
ทายาทธุรกิจทายาทธุรกิจผู้นำยานยนต์แห่งแดนอีสานผู้นำยานยนต์แห่งแดนอีสาน
กับตำแหน่ง รองประธานหอการค้าจ.เลย รองประธานหอการค้าจ.เลย
และประธาน YELC เลยและประธาน YELC เลย



·ÕÁ่Ò¢Í§¡ÒÃÊÑ§่ÊÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 

ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹·ÒÂÒ·¸ØÃ¡Ô¨ÂÒ¹Â¹μ�

จบการศึกษาปริญญาตรี และ 
ปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และไดเขาสืบทอด 
ธุรกิจของครอบครัว ที่เปดมากวา 40 
ป ดวยการเริ่มตนจากธุรกิจดีลเลอร 
รถจักรยานยนตซูซูกิ และยามาฮา 
ปจจุบันมีสาขาถึง 20 สาขาทั้งใน 
จ.เลย ขอนแกน และหนองบัวลำพู 
มาสูรถยนต 2 ยี่หอใหญคือ ฮอนดา 
และเชฟโรเลต ของ จ.เลย และขยาย 
ธุรกิจสู สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ใน 
จ.เลย และ จ.อุดรธานี นอกจากนี้ยัง 
ได  เป ดสถาน ีบร ิการน ้ำม ันเอสโซ  
จ.เลย จากการเริ่มงานในธุรกิจสาย 
ยานยนตที่ครบวงจรนั้น การบริหาร 
งาน ตองอาศัยประสบการณและความ 
ชำนาญในสายธุรกิจนี้เปนอยางยิ่ง แต 
สิ่งเหลานี้คุณเอกบอกวา

“เนื ่องจากคุณพอผมเริ ่มธุรกิจ 
จากการเปดรานขายรถจักรยานยนต 
ท่ีไมใหญมาก และผมไดคลุกคลี เรียนรู 
ซึมซับการคาขาย การบริหารงานใน 
ธุรกิจนี้มาตั้งแตเล็ก ๆ ทำใหผมเขาใจ 
ดีวา กวาจะมีทุกวันนี้ได เราตองผาน 
อะไรมาบาง ถึงแมวา จะตองดูแล 
ธุรกิจยานยนตที ่ขยายตัวครอบคลุม 
หลายธุรกิจของครอบครัว แตเน่ืองจาก 
ผมเรียนจบทางดานนิเทศศาสตร ผม 
จึงอยากใชความรูที่เรียนมา เริ่มเปน 
งานอดิเรกที่ชอบ จึงไดกอตั้งสถานี 
วิทยุ 88 Plus FM และ นสพ. 
Loeitime Tab news รายเดือน”

à¤Å ็´äÁ‹ÅÑº¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅ 

¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐ§Ò¹à¾× ่ÍÊÑ§¤Á

ยึดหลักที่วา เมื่อทำงาน ก็ตอง 
สนุกกับการทำงาน การจะทำงานให 

สนุก นอกจากการรักในงานที่ทำแลว 
ทีมงานก็สำคัญตองคัดเลือกผูรวมงาน
ที ่ ไว วางใจและสามารถร ับผ ิดชอบ 
ดูแลงานแทนได เทานี้ก็จะสามารถ 
จ ัดสรรเวลาในการบร ิหารงานได  
ไมวาธุรกิจจะมากมายขนาดไหน ดวย 
วิธีคิดเชนนี้ จึงทำใหสามารถจัดสรร 
เวลาไปร ับหน าท ี ่ทางส ังคมได อ ีก 
มากมาย 

“เม่ือธุรกิจอยูตัวแลว ผมก็สามารถ 
ใชเวลาในการชวยเหลือสังคมไดมากขึ้น 
และสามารถผลักดันโครงการตาง ๆ 
ของ YELC ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกที่เปน 
ทายาทนักธุรกิจ จำนวนกวา 100 คน 
แลว โดยเรารวมตัวทำกิจกรรมรวมกัน 
ทำใหกลุมมีความเขมแข็งขึ้น สามารถ 
ปรึกษาหารือกันได มี Connection 
ท่ีดี และมีการริเร่ิมธุรกิจใหม  ๆ นอกเหนือ 
จากการรวมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคม”

á¹Ð¹Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ YELC

ลาสุดที่เพิ่งจัดไป คือ กิจกรรม 
Mini Motor Show ครั้งที่ 1 โดย 
รวมกับหอการคาจ.เลย และงาน 
Foam Party ชวงเทศกาลสงกรานต 
จ.เลย ซึ่งทั้ง 2 งานเราไมไดวัดความ 
สำเร็จจากจำนวนผูรวมงาน แตเรา 
คาดหวังที่จะไดเห็นการทำงานรวมกัน 
ของสมาชิก YELC การแบงงานกัน 
รับผิดชอบ ไดเรียนรูพลังความสามัคค ี
และการแบงเวลาในการทำงานเพื ่อ 
สังคมใหงานออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการ 
คือ การรวมทำสัญญา MOU กับ 
สำนักงานพาณิชยจังหวัดเลย เพื่อสง 
สมาชิก YELC เขารวมกิจกรรมการ 
อบรม เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง 
ใหแกธุรกิจ SMEs ของจ.เลย

Count down »‚¹Õ ้·Õ ่ 
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กิจกรรมใหญในปนี ้ที ่จะจัดขึ ้น 
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 YELC 
จะจัดกิจกรรม เชียงคาน เคาทดาวน 
2015 ที่ริมฝงแมน้ำโขง อ.เขียงคาน 
จะเปนกิจกรรมใหญที ่เราจะรวมกับ 
หลายหนวยงานใน จ.เลย เพื่อจัดเปน 
งานประจำปที ่ดึงดูดนักทองเที ่ยวให 
มาเคาทดาวนที่ อ.เขียงของ จ.เลย 
เพ่ือจะไดสัมผัสถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ของ ชาวเชียงของ นอกจากนี้ยังได 
สนุกกับศิลปนนักรองชื่อดังมากมายที่
จะขนขบวนกันมาถึง 9 วงดนตรี

·Ô ้§·ŒÒÂ

“คุณเอก” กลาววา ทานประธาน 
หอการคาไทย คุณอิสระ วองกุศลกิจ 
เปนผู มองการณไกล เปดโอกาสให 
กลุมคนรุนใหมจาก YEC ไดเขาไปมี 
สวนในการทำงานรวมกับหอการคาไทย 
มากขึ้น ซึ่งขณะนี้เครือขาย YEC ได 
เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ และ 
YEC เปนโครงการท่ีดีท่ีทำใหเครือขาย 
นักธุรกิจรุ นใหมแตละจังหวัดมีความ 
เขมแข็ง และมุงมั่นที่จะทำงานเพื่อ 
บานเกิดของตนเองมากยิ่งขึ้น และ 
อยากเช ิญชวนให ทายาทนักธ ุรก ิจ 
รุนใหม ๆ ไดเขามารวมเปนสมาชิก 
YEC มากขึ้น

ฉบับนี้ทานผูอานคงไดทำความ
รูจักกับทายาทหนุมนักธุรกิจคนเกง 
แหง จ.เลย หรือ YELC แลว 
ฉบับหนาจะไดพบกับ ประธานของ 
จังหวัดใดตอไป ตองติดตามฉบับหนา
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สื ่อสารเปนเครื ่องมือที ่ 
สำคัญตอการรับรู ของ 
ส ม า ช ิ ก ค ร อ บ ค ร ั ว 

เพราะชวยสรางความเขาใจที่ตรงกัน 
สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน อีกทั้ง 
ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและ 
ความเปนเอกภาพใหกับธุรกิจครอบครัว 
ทำใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน 
ความสามัคคีที่นำพาไปสูความสำเร็จ 
ของธุรกิจครอบครัวท่ีย่ังยืน นอกจากน้ี 
การสื่อสารยังเปนเสมือนภาพสะทอน
ที่กลับมาหาตัวเอง ทำใหเรารูจักตัวเอง 
เพ ิ ่มข ึ ้นและร ู จ ักคนอื ่นมากยิ ่งข ึ ้น 
ทำใหจำเปนตองปรับปรุงตัวเองใหมี 
ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ ่งการพูดค ุยสนทนาในครอบคร ัว 
ระหวางพอแมกับลูก พี่กับนอง หรือ 
คนรุนหนึ่งกับคนอีกรุนหนึ่ง อยาง 
เปดเผยตรงไปตรงมา รับฟงความคิดเห็น 
และให ความเคารพซ ึ ่ งก ันและก ัน 
ชวยสรางความเขาใจที่ตรงกัน สราง 
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทำใหครอบครัว 
มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี 
ที ่นำพาไปสู ความสำเร ็จของธ ุรก ิจ 
ครอบครัวที่ยั่งยืน 

ในขณะที ่การส ื ่อสารระหว าง 
การดำเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจ 
ครอบคร ัวท ี ่ ม ีการส ื ่ อสารช ัด เจน 
ระหว างท ีมผ ู บร ิหารระด ับส ูงของ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

การสื่อสาร
ของคน 2 รุ่น

บริษัทและลูกจางของบริษัทที ่ เป น 
สมาชิกครอบครัวและไมใช สมาชิก 
ครอบครัว ทำใหเขาใจวิสัยทัศนของ 
ธุรกิจครอบครัว และดำเนินงานตาม 
พันธะสัญญาของครอบครัวท ี ่ม ีต อ 
ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งชวย 
สนับสนุนใหธุรกิจดำเนินไปไดอยาง 
ราบรื่น ซึ่งการสื่อสารในธุรกิจใหมี 
ประสิทธิภาพสามารถนำหลักวิชาการ
และกลยุทธการจัดการสื ่อสารธุรกิจ 
มาใชเปนแนวทางในการสรางระบบ 
สื่อสารภายในธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยง 
ที่พบในธุรกิจครอบครัว พบวาสวน 
สำคัญหนึ่งมีสาเหตุมาจากการสื่อสาร 
ในครอบครัวที่มีการสื่อสารกันนอย
มาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะ 
คิดวาคนในครอบครัวรักกัน รูใจกัน 
ไมจำเปนตองพูดคุยกันมาก ทั้งที่ 
ความเปนจริงการพูดคุยสื ่อสารกัน 
ในครอบครัวเปนสิ่งที่สำคัญและตอง 
ม ีการส ื ่อสารท ี ่ด ีและสร างสรรค  
ซึ่งจำเปนตองมีการเรียนรูและพัฒนา
ท ักษะการส ื ่อสารน ี ้ ให  เก ิดข ึ ้นใน 
ครอบครัว เมื่อการสื่อสารระหวาง 
สมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ สัมพันธภาพที่ดีภายใน 
ครอบครัวยอมเกิดขึ ้น อีกทั ้งชวย 
เสริมสรางความแข็งแกรงและความ 

เปนเอกภาพใหก ับธุรกิจครอบครัว 
ตามไปดวย

¡ÒÃÊ× ่ÍÊÒÃ¢Í§¤¹ÊÍ§ÃØ‹¹

ธ ุ รก ิ จครอบคร ั วน ั ้ นม ี ความ 
แข็งแกรงและไดเปรียบธุรกิจอื่นเพราะ 
ผูบริหารมีความผูกพันรักใครสามัคคี
กันมาก แตก็มีความซับซอนกวาธุรกิจ 
ประเภทอื ่นตรงที ่ม ีประกอบไปดวย 
ความรักความผูกพันและสัมพันธภาพ
ของคนในครอบครัวเปนสำคัญ ซึ่ง 
จำเปนตองมีการสรางดุลยภาพและ 
การบริหารจัดการระหวางครอบครัว
และธุรกิจใหดี โดยในครอบครัวนั้น 
ประกอบไปดวยคนรุ นเกาและคนรุ น 
ใหม ซึ่งเมื่อทำงานรวมกันจึงกอให 
เกิดปญหาหลายอยางโดยเฉพาะใน 
เรื ่องของความคิดตางระหวางคนรุ น 
เกาและคนรุนใหม ซึ่งอาจเกิดจาก 
หลายสาเหตุทั ้งในเรื ่องของลักษณะ 
วัฒนธรรมไทยที่มีการสื่อสารกันนอย 
การอบรมเลี้ยงดูลูกในแตละครอบครัว 
(Parenting) และชองวางระหวางวัย 
(Generation Gap) เปนตน โดยเฉพาะ 
ปญหาเรื ่องชองวางระหวางวัยเกิด 
จากแตละรุ นลวนมีความแตกตาง 
ท้ังในเร่ืองวัย ความคิด ประสบการณ 
สไตลการทำงานของแตละคน จน 
ทำใหเกิดปญหาข้ึน ชองวางระหวางวัย 

การ
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บุคคล เสรีภาพทางความคิด และ 
มองใหเห็นเปนปกติในความแตกตาง
ที่ทุกคนสามารถที่จะรักษาจุดยืนของ
ตนเอง เพราะแมวาจะมีความสัมพันธ 
เปนพอแมลูกกัน ก็ไมสามารถเขาใจ 
กันไดทุกเรื่อง ดังนั้นการศึกษาเบื้องลึก 
ของการ เก ิ ดและแนวทาง ในการ 
เชื่อมโยงชองวางระหวางวัยจึงมีความ
สำคัญตอการดำรงอยูและความยั่งยืน
ของธุรกิจครอบครัวอยางไมอาจปฏิเสธ 
ได

กล ุ มต ัวอย างร ุ นพ อแมม ีอาย ุ 
50-66 ป สวนใหญนั้นจึงอยูในรุน
Generation B พวกเขาทำงานดวย 
ความเพียรพยายามกับภาระหนาที ่ 
การงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใหอยูรอด 
และมักภาคภูมิใจกับผลงานในอดีต 
และความสำเร็จที่ผานมาจึงชื่นชอบที่
จะไดรับเกียรติและไดรับความเคารพ
จากบุคคลอื่น จึงทำใหมีความจริงจัง 
ในการตักเตือน สั่งสอน หรือติเตียน 
รุ นลูกซึ ่งบางครั ้งอาจมีความตรงไป 
ตรงมาหรือมีถอยคำที่รุนแรง แต 
พวกเขาก็ยืนยันวาทำไปดวยความรัก
และหวงใยและหวังด ีอย างแทจร ิง 
ซึ่งจากการเปดใจในการสนทนากลุม 
เมื่อพวกเขาไดทราบวาคำพูดเหลานั้น
ทำใหรุนลูกเสียใจ ก็รูสึกสะเทือนใจ 
มากเพราะไมร ู ต ัวเลยวาตัวเองเปน 
แบบนั้นและบอกวาพวกเขาพรอมจะ
ปรับปรุงการพูดใหดีหากรุนลูกเขามา
พูดดีดวยรวมถึงการชมเชยรุนลูกจาก
ท่ีไมคอยทำเพราะคิดวาคนในครอบครัว 
รักกัน รูใจกัน ไมจำเปนตองพูดคุยกัน 
มาก ซึ่งพวกเขาก็ตองการคำพูดที่ดี 
จากรุนลูกดวยเชนกัน เพราะ Generation 
B ตองการใหคนอื่นแสดงความนับถือ 
รับฟง และเรียนรูจากประสบการณ 
ของพวกเขา

ขณะที่รุนลูกมีอายุ 25-49 ป จึง 

มีทั้งที่อยูในชวง Generation X และ 
Generation Y คนรุน Generation 
X ชอบอิสระ ชอบอะไรแบบงาย ๆ 
ไมตองเปนทางการ ชอบพูดคุยสนทนา 
แบบเปนผูใหญ มีความคิดเปดกวาง 
พรอมรับฟงขอติติงเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง ชอบใหพูดกระชับ ชัดเจน 
และไมอ อมคอมกับพวกเขา และ 
Generation Y คิดวา “ใหทำอะไร 
ทำไดทั้งนั้น” ขอใหมีผูนำที่ดี มีคน 
ชวยแนะ ชวยสอน ชวยวิจารณการ 
ทำงานในทางที่ดี ปรารถนาที่จะให 
ผูใหญที่เขาถือเปนผูนำ พรอมรับฟง 
ปญหาและเคารพในความคิดเห็นของ
พวกเขาดวยเชนกัน ดังนั้นรุนลูกพรอม 
จะรับฟงคำติชม สั่งสอนและตักเตือน 
ของพอแมอยูแลว ขอเพียงใหคำพูด 
ที่ดี รับฟงและใหกำลังใจพวกเขาบาง 
ซึ่งจากการเปดในในการสนทนากลุม 
พวกเขาก็เสนอทางแกปญหาวาคนทั้ง
สองรุนควรมีการส่ือสารกันอยางเพียงพอ 
รับฟงกันและกัน หาเวลาคุยกันให 
เขาใจดวยเหตุผล และมีความเห็น 
ตรงกันวาตองการใหทุกฝายสื ่อสาร 
กันดวยคำพูดที่ดี ไมใชอารมณในการ 
พูดคุยกัน ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ 
ครอบครัว Wayne River เสนอแนะ 
วาควรตั ้งกฎในการประชุมขึ ้นและ 
เครงครัดในการปฏิบัติโดยใหทุกคน
มีสวนรวมในการสนทนาใหทุกคน 
ตองฟง จากนั้นจึงพูดและรับฟง

การเปดใจรับฟงและใหโอกาส
แสดงความสามารถ หากสังเกตบท 
สนทนาดานลางนี้ ทานมีความเห็น 
วาอยางไร

รุนพอ-แม: “ลูกเสนอโครงการ 
อะไรมา ไมไดนึกถึงความเส่ียงท่ีตามมา 
นึกถึงเพียงแตดานดีและความสำเร็จ”

รุนลูก: “รุนพอแมไมคอยทันตาม 

จึงเปนประเด็นที่แผขยายเปนวงกวาง 
ในสังคมของการทำงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในธุรกิจครอบครัวที ่ประกอบไปดวย 
คนหลายรุ นที ่ล วนมีความสำคัญตอ 
เอกภาพของสมาชิกในครอบครัวและ
การดำรงอยู ของธุรกิจเปนอยางมาก 
เพราะความเปนเอกภาพของสมาชิก 
ครอบครัวเจาของธุรกิจเปนทรัพยสิน
ที่สำคัญของธุรกิจครอบครัว เนื่องจาก 
ความเปนเอกภาพและความปรารถนา 
ที่มุ งมั ่นเพื ่อบรรลุผลสำเร็จของธุรกิจ 
ครอบครัวในฐานะของความเปนเจาของ 
และสมาชิกในครอบครัวความเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปน
ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่มีตอผล
สำเร็จและสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว 

ในธุรกิจครอบครัวหนึ่ง ๆ อาจ 
ประกอบคนหลายร ุ นอาจเร ิ ่มจาก 
Builders คนรุนน้ีเกิดในชวงสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 อายุตั้งแต 66 ปขึ้นไป 
และคนเหลานี้ถือเปนรุนกอตั้งบริษัท 
สวน Generation B (Baby Boomers) 
เปนรุนลูกของ Builders และคนรุนนี้ 
จะมีลูกมาก อายุเฉลี่ยตั้งแต 46-65 ป 
และตอนนี้คนรุนนี้เปนผูบริหารระดับ
สูง Generation X คนรุนนี้เปนรุนลูก 
ของ Generation B อายุประมาณ 
31-45 ป ขณะที่ Generation Y เปน 
คนรุนใหม มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชอบ 
เทคโนโลยี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
ตาง ๆ อายุประมาณ 17-30 ป ดังนั้น 
การทำความเขาใจในชองวางระหวาง
วัย จะชวยบรรเทาปญหาการทำงาน 
ตลอดจนเช ื ่ อมโยงความส ัมพ ันธ  
ระหวางวัยใหเขาถึงกัน ทั้งนี้เนื่องจาก 
คนแตละรุนมีจุดออน จุดแข็ง ความเช่ือ 
และทัศนคติที่แตกตางกัน การที่จะ 
สลายชองวางระหวางวัยนั ้นจึงเปน 
เรื่องที่ตองเรียนรูการเคารพสิทธิสวน

61

Family Business



CASE STUDY: คาถา ของลีเบียงซอล แห่งซัมซุง
บริษัทซัมซุงซึ่งมีความหมายว่า “ดาวสามดวง” ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ลีเบียงซอล (Lee Byung Chull) ซึ่ง 

เป็นลูกชายของเศรษฐีที่ดิน เขาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่เมื่ออายุเพียง 26 ปี เนื่องจากได้รับมรดก 
จากครอบครัว แต่การดำเนินธุรกิจในระยะแรกไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก 
หลังสงครามเกาหลีสงบลงในปี 2496 กลุ่มซัมซุงได้ขยายขอบข่ายธุรกิจมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ เช่น 

โรงงานน้ำตาล ธุรกิจสิ่งทอ ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ฯลฯ และได้เริ่มเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
ต่ำมาสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง เมื่อประมาณปี 2510 เริ่มแรกได้เน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูป 
วิศวกรรมย้อนรอบ (Reverse Engineering) เป็นต้นว่า ไปซื้อโทรทัศน์สีจากญี่ปุ่นเพื่อนำมารื้อดูว่าประกอบ 
ชิ้นส่วนอะไรบ้าง จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็สามารถผลิตโทรทัศน์สีแข่ง 
กับญี่ปุ่นได้
เมื่อนาย ลีเบียงซอล (Lee Byung Chull) เสียชีวิตลงเมื่อปี 2530 บริษัทซัมซุงได้เปลี่ยนผู้นำจากรุ่นที่ 1 

มาสู่รุ่นที่ 2 โดยผู้นำคนต่อมาคือ นาย ลีกวนฮี (Lee Kun Hee) แม้จะเป็นลูกชายคนสุดท้อง โดยมีพี่ชาย 2 คน 
แต่กลับได้รับความไว้วางใจจากบิดาตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตให้เป็นผู้สืบทอดกิจการ เนื่องจากเป็นบุตรชายที่มีความ 
สามารถมากที่สุด 
คาถา ซัมซุง
วันที่ ลีเบียงซอล ประกาศว่าผู้สืบทอดกิจการ “ซัมซุง” คือ “ลีกวนฮี” บุตรชายคนที่ 3 เขาได้เรียก 

ลูกชายมาที่ห้องทำงาน แล้วหยิบพู่กันจุ่มหมึกเขียนข้อความสั้น ๆ “จง รับ ฟัง” นี่คือ คาถาข้อแรกของการ 
เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่พ่อมอบให้ลูก 
ลีเบียงซอล ผู้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมของอำนาจ ว่ายิ่งมีอำนาจมาก จะยิ่งรับฟังน้อยลง และเมื่อ พูด มากกว่า ฟัง 

ความรู้ใหม่ ย่อมไม่เกิด เขาจึงเตือน ลีกวนฮี ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนรู้งานในตำแหน่ง ประธานบริษัท และในวันที่ 
เขามีอำนาจเต็มในซัมซุง เขาจึงเป็นคนที่ได้รับคำชมอย่างมากว่าเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ทั้งที่ ลีกวนฮี เป็นคนพูดเก่ง 
เขาสามารถบรรยายติดต่อกันสามถึงสี่ชั่วโมงได้อย่างสบาย แต่จุดเด่นของเขากลับอยู่ที่การรับฟัง ฟังนักธุรกิจ 
ฟังนักวิชาการ ฟังผู้บริหาร ฟังพนักงาน นอกจากนั้นจึงเริ่มตั้งคำถาม “ทำไม ทำไม ทำไม ฯลฯ” ว่ากันว่าในการ 
พูดคุยลีกวนฮี จะตั้งคำถามว่า “ทำไม” อย่างน้อย 6 ครั้ง 
คาถาข้อที่สอง ที่ ลีเบียงชอล มอบให้กับลูกชายผู้สืบทอดกิจการก็คือ “ไก่ไม้” (ไม้ที่แกะสลักเป็นตัวไก่) ซึ่งเขา 

จะแขวนมันไว้ในห้องนอน ลีเบียงซอล บอกลูกเขาว่า
ไก่ไม้ นั่นมาจากนิทานเรื่องหนึ่งในคำสอนของ “จวงจื่อ” (ปราชญ์คนหนึ่งของจีน) คนเลี้ยงไก่ชื่อดังคนหนึ่ง 

ชื่อ จี้เซิงจื่อ เป็นคนเลี้ยงไก่ชนให้กับ โจวซวนอ๋อง วันหนึ่งโจวซวนอ๋องได้นำไก่ชนตัวหนึ่งมาให้เลี้ยง ผ่านไป 
สิบวัน โจวซวนอ๋อง ก็ถามเขาว่า “ไก่ชนใช้ได้หรือยัง?” จี้เซิงจื่อตอบว่า “ยังไม่ได้เพราะมันเดินกร่างอยู่ ทะนงตน 
ท้าทายไปทั่ว”
ผ่านไปอีกสิบวัน โจวซวนอ๋องก็ถามด้วยคำถามเดิม “ไก่ชนใช้ได้หรือยัง” คำตอบของจี้เซิงจื่อ เหมือนเดิมคือ 

ยัง แต่เหตุผลเปลี่ยนไป “ยังไม่ได้ ตอนนี้มันไม่ท้าทายไก่ตัวอื่นแล้ว แต่มักจะโดดตีถ้าไก่ตัวอื่นเข้าใกล้”
อีกสิบวัน โจวซวนอ๋อง ถามอีก “ไก่ชนใช้ได้หรือยัง” “ยังไม่ได้ ตอนนี้ไม่โดดตีแล้ว และลดความทะนงตนลงแต่ 

สายตายังดุร้ายเหมือนพร้อมที่จะตีไก่ตัวอื่น”
อีกสิบวันผ่านไป โจวซวนอ๋อง ถามด้วยคำถามเดิม ครั้งนี้คำตอบมีพัฒนาการ จีเซิงจื่อ ตอบว่า พอใช้ได้แล้ว 

เพราะเมื่อไก่ตัวอื่นขันก็ไม่แสดงอาการตอบ เป็นราว “ไก่ไม้” ที่เห็นไก่ตัวอื่นก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ แต่ไก่ตัวอื่น 
เห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เดินหนีหมด”
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ไก่ชนที่ดีนั้น จึงไม่ใช่ไก่ที่ตีเก่งฮึกเหิมห้าวหาญท้าตีท้าต่อยไปทั่ว แต่ไก่ชนที่ดี ต้องนิ่งเป็น สงบสยบ 
เคลื่อนไหว รู้จักเก็บความรู้สึกของตนเอง แต่สามารถเปล่งประกายจนไก่ชนตัวอื่นยำเกรง ชนะโดยไม่ต้องชน 
ผู้บริหารที่ดี คือ ต้องใจเย็น สงบนิ่งในสถานการณ์ที่กดดันให้ได้ “นิ่ง” เหมือน “ไก่ไม้” จากนั้น ลีเบียงซอล 
จึงมอบไก่ไม้ของตนให้กับลูกชายเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้รู้จักนิ่ง 
ซึ่งคาถาทั้งสองข้อดังกล่าวลูกชาย ลีกวนฮี ได้นำมาใช้เป็นหลักในการบริหารงานมาตลอด จนนำซัมซุง 

ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกดังเช่นทุกวันนี้
หลังจากผ่านวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก ได้พิสูจน์คุณค่าของรูปแบบการจัดการองค์กร คือ การบริหาร 

จัดการที่ให้ความสำคัญระหว่างครอบครัวที่เป็นผู้สร้างธุรกิจและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ ลีกวนฮี มักสื่อสารถืง 
วิสัยทัศน์ทางธุรกิจอยู่เสมอว่า “องค์กรมุ่งที่จะทำกำไรธุรกิจระยะยาวซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน” 

“ผู้จัดการที่เป็นมืออาชีพจะสามารถใช้ทักษะความชำนาญต่าง ๆ และการจัดการแบบวันต่อวัน” (เปรียบการ 
ใช้คนที่มีความสามารถให้แสดงสิ่งที่มีออกมาอย่างเต็มที่)

“การบริหารจัดการของซัมซุงจะขึ ้นอยู ่กับความสัมพันธ์ประกอบระหว่างครอบครัวผู ้ก่อตั ้งและผู้จัดการ 
มืออาชีพ” (สื่อถึงผู้บริหารระดับต่าง ๆ แม้เป็นคนนอกตระกูลแต่จะอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน) 
การสื่อสารเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาตามสื่อต่าง ๆ เป็นการตอกย้ำไปยังผู้คนที่ทำงานให้กับซัมซุงกว่า 

หมื่นราย รวมถึงลูกค้าของซัมซุง ว่าบริษัทได้มุ่งเน้นสู่ความเป็นมืออาชีพและความยั่งยืน เพื่อสร้างความ 
ไว้วางใจต่อลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของซัมซุง

วัฏจักรการเปลี่ยนแปลง และคุนเคย 
กับการพินิจพิเคราะหเจาะลึกลงใน 
รายละเอียดอยางรอบคอบและถี่ถวน 
โอกาสของความทาทายที ่จะทำสิ ่ง 
แปลกใหมจึงคอนขางยาก”

หลายทานอาจจะคุน ๆ กับบท 
สนทนาขางตน ผมขออธิการเพ่ิมเติมวา 
ขณะที่รุ นลูกเห็นวาการที่โครงการที่ 
เสนอไปถูกปฏิเสธและยกเลิก หรือ 
ส ั ่ งงานไปแล วพ อแม มาส ั ่ งยกเล ิก 
ภายหลังทำใหรุ นลูกเสียใจและหมด 
ไปในการทำงาน ขอใหไวใจรุนลูกเมื่อ 
มอบหมายงานใหแลวก็อยาแทรกแซง
การทำงาน ขณะที่รุนพอแมไมอยาก 
ใหรุ นลูกผิดพลาดแตรุ นลูกตองการ 
เรียนรูความผิดพลาดดวยตัวเอง 

ทั ้งน ี ้อาจเป นเพราะทั ้งน ี ้อาจ 
เนื่องมาจาก รุนลูก Generation X 

เปนกลุมที่มีความพรอมในการลองผิด
ลองถูกและทาทายกับการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อนำไปสูหนทางที่ดีและงายดายขึ้น 
ไมหยุดนิ่งในการนำเสนอความคิดเห็น 
ของตัวเอง ขณะที่ Generation Y 
ปรารถนาท่ีจะใหผูใหญท่ีเขาถือเปนผูนำ 
พร อมร ับฟ  งป ญหาและเคารพใน 
ความคิดเห็นของพวกเขาดวยเชนกัน 
และชอบที่จะไดรับมอบงานหลาย ๆ 
อยาง ในหลายลักษณะ โดยคิดวาจะ 
สามารถทำไดสำเร็จในทุกชิ้นที่ไดรับ
มอบหมาย มีความทะเยอทะยาน 
ชอบการเปลี่ยนแปลง กลาคิด กลาทำ 
กระตือรือรน มีไอเดียใหมตลอดเวลา 
ซึ ่งไมว าจะเปนรุ นใดตางก็ตองการ 
การยอมร ับและความตระหน ักใน 
คุณคาของแตละคน 

ดังจะเห็นไดจาก Generation B 

ตองการใหความคิดเห็นของพวกเขามี
น้ำหนักและทุกคนตองทำตาม เพราะ 
จากประสบการณที่ผานมาเขาเห็นวา
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พึงกระทำ ขณะที่ 
Generation X และ Y ตางตองการ 
ใหมีใครสักคนรับฟงพวกเขา ทั้งนี้จาก 
การสนทนากลุ มรุ นพอแมแนะนำวา 
รุนลูกตองรอบคอบในการทำงานมอง
ปญหาให รอบด านและปร ึกษาผ ู ม ี 
ประสบการณมากกวา ขณะที่รุนลูก 
ขอใหเปดใจรับฟงกันและกัน และให 
โอกาสรุนลูกไดแสดงความสามารถใน
การทำงาน ฉบับนี้ขอนำกรณีศึกษา 
ธุรกิจครอบครัว บริษัทซัมซุง มาเลา 
เปนเรื่องของการสื่อสารระหวาง 2 รุน
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สุริยเสนีย ์
ยอมทิ้งฝันงาน “ดนตรี” 

หันจับงานพ่อ “สุริยาหีบศพ”

á¹Ð¹Óμ ÑÇ “¤Ø³Ë¹Ø‹Á” 

Ë¹Ø‹ÁÍÒÃÁ³ �´Õ 

¼ÙŒÁÕã¨ÃÑ¡ã¹àÊÕÂ§à¾Å§

“คุณหนุม” หรือ คุณวิโรจน สุริยเสนีย 
เปนบุตรคนที่ 2 จากทั้งหมด 9 คน 
ของครอบครัวสุริยเสนีย ที่ดำเนิน 
ธุรกิจการผลิต และการขายหีบศพ 
ภายใตชื่อ สุริยาหีบศพ มากวา 50 ป 
“คุณหนุม” จบการศึกษาปริญญาตรี 

ธุรกิจอะไรเอ่ย คนซื้อไม่ได้ใช้ แต่คนใช้ไม่ได้ซื้อ...ก็โลงศพไง ดูเหมือนธุรกิจที่เกี่ยวกับความตาย จะเป็นธุรกิจที่ 
ไม่น่าพิศมัยเท่าไหร่นัก แต่สำหรับ “คุณหนุ่ม” วิโรจน์ สุริยเสนีย์ ประธานกรรมการ Suriya Funeral 
Co.,Ltd. กลับไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะด้วยการเลี้ยงดู อบรมมาอย่างดีจากคุณพ่อ สมชาย สุริยเสนีย์ 
ประธานกรรมการ Suriya Coffin Co.,Ltd. หรือ ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกับชื่อ “สุริยาหีบศพ” มีส่วนทำให้เค้า 
เต็มใจรับช่วงต่อธุรกิจ และนำความรู้ความสามารถจากที่เรียนมา มาต่อยอดธุรกิจครอบครัว จาก One Stop 
Services มาสู่ธุรกิจ Full Services หรือ บริการหลังความตายแบบครบวงจร ฟังแล้วอาจดูน่ากลัว แต่ 
ขอบอกว่า “คุณหนุ่ม”สามารถนำการตลาดมาปรับใช้กับธุรกิจนี้ได้อย่างน่าสนใจ เรื่องราวของทายาททางธุรกิจ 
ท่านนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อต้องทิ้งความฝันทางดนตรี มาช่วยดูแล สุริยาหีบศพ ของคุณพ่อ เรื่องนี้ต้องติดตาม

ทางดานการตลาด จากมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย และปริญญาโททาง 
ดานบริหาร จากนิดา ตั้งแตเล็กเคาได 
คลุกคลีกับงานขายหีบศพมาโดยตลอด 
อันที่จริงถามวา ชอบมั๊ย “คุณหนุม” 
ไดเผยความในใจวา จริง ๆ เคาไฝฝน 
จะมีอาชีพเปนนักดนตรี เคยเลน 
ดนตรีกับเพื่อน ๆ มีรายไดเดือนละนับ 
หมื่นบาท ตั้งแตยังเรียนระดับมัธยม 

ยังเคยตั้งเปาวา จะเรียนตอดานดนตรี 
ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย แตแลววันหนึ่งคุณพอ 
ทำใหเคาฉุกคิดใหม ยอมเปลี่ยนแปลง 
เสนทางชีวิตมาหาเสนทางใหม จาก 
การเลือกเรียน ทางดานการตลาด ที่ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และตอ 
ปริญญาโท ทางดานการบริหาร ที่ 
นิดา พุงชนเปาหมาย จะมาสืบทอด 

วิโรจน์ 
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ธุรกิจหีบศพของพอ ที่สุริยาหีบศพ

¡ÒÃ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ÍÒªÕ¾¤ŒÒËÕºÈ¾ 

àμ็Áμ ÑÇ 

â´Âä´ŒÃÑº¡ÒÃáº‹§ÊÒ¢ÒãËŒ´ÙáÅ 

´ŒÇÂμ ÑÇàÍ§ 
ระหวางกำลังศึกษา “คุณหนุม” 

ไดชวยงานขายสินคาหนาราน ที่ 
สาขาแคราย เมื่อจบการศึกษา คุณพอ 
ตัดสินใจ ขยายสาขาคลองหลวง ให 
“คุณหนุม” ดูแลเอง เมื่อป 2543 ได 
ริเริ่มจัดรูปแบบธุรกิจใหชัดเจน ตั้งชื่อ 
บริษัทใหมสำหรับสาขาใหม วา Siam 

Funeral Co., Ltd. และตั้งชื่อบริษัท 
ที่คุณพอบริหารวา Siam Coffin Co., 
Ltd. ใหบริการการขายสินคาแบบ 
ครบวงจร ลักษณะ One Stop 
Services คือ มีบริการอุปกรณที่ 
เกี่ยวกับการเก็บรักษาศพ กอนใสหีบ 
ศพ ที่ขายอยู สวนที่รานสุริยาหีบศพ 
สาขาคลองหลวง บริหารโดย “คุณ 
หนุม” นอกจากจะจำหนายสินคา 

Inspire SMEs



หนารานแลว ยังมีโรงงาน ที่มีกำลัง 
ผลิต กวา 500 หีบ ตอเดือน ซึ่ง 
ถือวามากที่สุดในบรรดา โรงงานทั้ง 4 
แหง ยอดรวมกันเดือนละ 3,000 หีบ 
และบริการขายสง (wholesales) ไป 
ยังจังหวัดใกลเคียง ไดแก นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแกว เพิ่มบริการ 
บริการหลังความตาย เปนบริการ 
ครบวงจร (Full Funeral Services) 
จนถึงพิธีการทางศาสนาที่วัด เจาะ 
กลุมลูกคา โรงพยาบาล และวัด 

Highlight ¸ØÃ¡Ô¨È¾¹Ò¹ÒªÒμ Ô

เพื ่อตองการที่จะขยายธุรกิจให 
มีความกว างขวางครอบคลุมไปย ัง 
ตางประเทศ “คุณหนุม” จึงไดนำ 
Siam Funeral Co.,Ltd. เขาเปน 
สมาชิกสมาคมผู ทำพิธีศพนานาชาติ 
NAFD ประเทศอังกฤษ และสมาคม 

NFDA ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือใหบริการ 
ศพชาวตางประเทศในประเทศไทย 
และบริการศพชาวไทย ในตางประเทศ 
ข ั ้นตอนการให บร ิการจะเป นการ 
แพคกิ้ง ฉีดยา บรรจุสงกลับ บางครั้ง 
ก็ใหบริการทำพิธี เผา และสงกระดูก 
กลับ หรือ ลอยอังคาร จะจัดใหตาม 
ที่ลูกคาตองการ โดยลูกคาหลักคือ 
สถานฑูตอังกฤษ ฝรั่งเศส และ 
เกาหลีใต  ซึ่งบริการของ Suriya 
Funeral Co.,Ltd สามารถทำได 
รายไดเปนอันดับ 2 ของประเทศไทย 
สำหรับการขยายตลาดในตางประเทศ 
ก็มีการเดินทางไปดูงานพิธีการทำศพ
ของแต ละประเทศซ ึ ่ งแตกต างก ัน 
ทั้งนี้เพื่อรองรับตลาด AEC ที่กำลังจะ 
มาถึง สวนเรื่องหีบศพ เนื่องจากงาน 
ผลิตของเราเปนงาน Hand Made ก็ 
อาจจะมีป ญหาสู จ ีนที ่ม ีเทคโนโลยี 

เหนือเราไมได

à»‡ÒËÁÒÂàÃ× ่Í§¡ÒÃ¹Ó¸ØÃ¡Ô¨ 

à¢ŒÒÊÙ‹μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �ÂÑ§¤§ÍÂÙ‹

คุณพอไมไดขัดขวางเรื่องการจะ
นำธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพย แต 
ทานตองการใหเราวางแผนใหรอบคอบ 
รัดกุม และธุรกิจมีความพรอมที่จะ 
เขาสูตลาดหลักทรัพย ดังนั้นระหวาง 
น้ีเราอยูในชวงการวางแผน เตรียมการ 
ในรายละเอียด โดยยังตอบไมไดวา 
จะเริ่มเมื่อไหร แตขอเตรียม และ 
วางแผนทุกอยางใหพรอมที ่สุดกอน 
และสิ่งที่ผมเจริญรอยตามพอ สิ่งหนึ่ง 
ที่ยึดถืออยูเสมอคือ เรื่องความขยัน 
ซื่อสัตย อดทน เปน 3 สิ่งที่ทาน 
พร่ำสอน และทุกวันนี้พวกเราก็ยังคง 
ยึดปฎิบัติกันตอมา” คุณหนุม กลาว 
ทิ้งทาย
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ถาพูดถึงรายการทีวีอยาง คนคนฅน ,หลุมดำ 
,จุดเปลี่ยน หรือรายการกบนอกกะลา คงไมมีใคร 
ไมรูจัก เพราะเปนรายการคุณภาพของเมืองไทย ที่ 
สะทอนแงมุมตางของสังคม ไดออกมาอยางชัดเจนและ 
สร างประโยชน  ให ก ับคนด ู ในหลากหลายแง ม ุม 
เบื้องหลังของความสำเร็จรายการเหลานี้คือ ผูบริหาร 
และพนักงานขององคกรที่ชื่อวา “ทีวีบูรพา” ซึ่งเปน 
บริษัทผลิตรายการโทรทัศนประเภทสารคดีและสื ่อ 
สิ่งพิมพ ที่ลวนเปนงานที่สรางสรรคสังคมที่ดีงาม 

ยอนกลับไปเมื่อ11ปที่แลว บริษัททีวีบูรพา ไดกอ 
กำเนิดขึ้น ในอาคารพาณิชยหองเดียวแถวรามคำแหง 
สามปหลังจากนั ้นภายใตการบริหารของผู ชายที ่ช ื ่อ 
สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ หรือที่คนในบริษัทเรียกวา “พี่เช็ค” 
ไดนำพาองคกรแหงน้ีเติบโตอยางรวดเร็ว พรอมกับรายการ 
ที่เปนที่รูจักอยาง คนคนฅน รายการของทีวีบูรพา 
สวนใหญเปนผลผลิตของคุณเช็ค อยางรายการฅนคนคน 
กบนอกกะลา ลวนมาจากความคิดของคุณเช็ค เพราะฉะน้ัน 
คนที่เขามาทำงานที่นี่ตั้งแตระดับโปรดิวเซอรไปก็ตามมัน

67

Sustainability…บริหารอยางยั่งยืน สูการเติบโตอยางยั่งยืน

â´Â·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ทีวีบูรพา



อาจจะเริ ่มมาจากความเชื ่อสวนหนึ ่งและความศรัทธา 
สวนหนึ่งในงาน “คนที่นี่จะรูวารายการที่พี่เช็คทำตอง 
มีความยากกวาคนอื่นเสมอ แตสุดทายเราก็ไดเห็นวา 
ความยากลำบากที่ผานมันมาไดก็ทำใหรายการประสบ
ความสำเร็จ” คุณกุงเลา

คุณกุงโปรดิวเซอรรายการหลุมดำ บอกเลาใหฟงวา 
พี่เช็คพูดวา ไมวาเราจะทำอะไรก็ตามถาเราคิดวาเราไมเกง 
เราตองทำใหมากกวาคนอื่น เขาทำ 7 วัน เราก็ทำ 10 วัน 
เขาทำกันเดือนเราก็ทำสองเดือน แตถาเราคิดวาเราเกง 
แลวเราก็จะทำแคนี้ ผลงานที่ออกมาก็จะไดแคนี้   ทำไป 
ก็ตองประเมินดวยวางานที่ทำมันดีพอหรือยัง ตางกับคน 
อื่นหรือเปลา

ทีวีบูรพายายมาสรางออฟฟศใหมที ่เปนความฝน 
ของทุกคนที่ซอยโยธินพัฒนา  ตัวอาคารที่ถูกออกแบบมา 
อยางปราณีต สไตลรีสอรท ดวยคำนึงถึงสภาพแวดลอม 
การทำงานของพนักงานเปนหลัก มีการสรางสถานท่ีพักผอน 
และสนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน มีการตกแตงอาคาร 

ดวยภาพคำคม  ซ่ึงถือไดวาเปนความภาคภูมิใจของพนักงาน 
ที่ทำงานรวมกันมาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท พนักงานที่นี่ได 
เลาใหฟงวาชวงที่ยายมาแรก ๆ คุณเช็คเปนผูลงมือปลูก 
ตนไมดวยตัวเองทุกตน  ปจจุบันทีวีบูรพามีพนักงานประมาณ 
170 คน แบงออกเปนสวนท่ีอยูแถวหนาและสวนสนับสนุน 
ที่นี่แยกคนออกเปนสามสวน คือ คนรุนเกาที่อยูมาเกิน 7 
ป ก็มีอยูประมาณ 10 คน ที่ทำมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง แลว 
ก็จะมาเปนรุน 2 รุน 3 ประมาณ 40 คน ที่เหลืออีก 
ประมาณ 130 คน ก็จะเปนคนรุนใหม ดวยความที่มีคน 
หลายรุน ในการดูแลพนักงานใหไปในทิศทางเดียวกัน 
ตองใชวัฒนธรรมองคกรฝนการหลอหลอม และตองเริ่ม 
ทำตั้งแตวันที่คัดเลือกพนักงานเขามาทำงาน

การทำงานของที่นี ่ทุกคนจะมีเปาหมายในงานของ 
ตัวเอง พนักงานไมตองตอกบัตร ไมมีการเซ็นชื่อ แต 
ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ  คืองานตองเสร็จเมื่อไหร 
หัวหนาตรวจงานเมื่อไหร ตองเขามาทำงานกี่โมงใหงาน 
เสร็จ ตองวางแผนตัวเอง ถือไดวาที่นี่เปนเหมือนโรงเรียน 
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ฝกความเปนผูใหญของพนักงาน ถามถึงการคัดเลือกคนที่ 
จะเขามารวมงานท่ีน่ี คุณกุงบอกวาจะมองในเร่ืองของรสนิยม 
ในการใชชีวิต เชน ถามวาเวลาวางทำอะไร อานหนังสือ 
ประเภทไหน งานอดิเรกทำอะไร หรือกิจกรรมตอนเรียน 
ทำอะไรบาง ถาเปนเด็กกิจกรรมอยางจิตอาสา ถือวาใชได 
เพราะที่นี่ไมไดเปนธุรกิจอยางเดียว เพราะมีภาพลักษณ 
เปนจิตอาสาในการเขาไปชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น การเลือก 
คนไมไดมองเปลือกนอก แกนขางในสำคัญ ตองเหมือนกัน 
มีความคิดแนวเดียวกัน ซึ่งคนที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ 
วัฒนธรรมองคกรไมได เขาก็จะเดินออกไปเอง 

พนักงานที ่น ี ่ม ีความสุขจากการไดทำงานรวมกับ 
เจานายและมีเพื่อนรวมงานที่ดี เพราะ DNA ของคนที่นี่ 
ตองเปนคนที่มีน้ำใจ ยิ้มใหกัน เรื่องเกงไมสำคัญเทาใจที่ 
มอบใหกัน การมุงสรางงานใหออกมาดีที่สุด ใหเปนงาน 
ที่สรางสรรคสังคม  ทำใหคนของทีวีบูรพามีความเชื่อมั่น 
และศรัทธาในตัวองคกร ทุกคนทำงานดวยความภาคภูมิใจ 
และมีความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งการสรางสรรคสังคมไทย 
ใหดียิ่งขึ้นตอไป

ÊÃØ»¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑ ่§Â×¹¢Í§·ÕÇÕºÙÃ¾Ò 
บ.ทีวีบูรพา มีการดำเนินงานใหองคกรประสบความ 

สำเร็จโดยสามารถสรางสมดุลระหวาง People Planet 
Profit ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) People ผูนำมาเปนคนกลาคิด กลาทำ ลงมือเอง 
ทำเปนแบบอยางใหล ูกนองเร ื ่องความมุ งม ั ่นพยายาม 
ไมยอมแพ สรางความเชื่อและความศรัทธาตอพนักงาน 

ดวยการสรางผลงานที่เปนเลิศ  อีกทั้งยังมีความศรัทธาใน 
อาชีพและงานที่ตนเองทำ มีความคิดแตกตาง สรางสรรค 
มองหาชองวางที่มีอยูเพื่อสรางพื้นที่ของตัวเอง และเชื่อมั่น 
สิ่งที่ตนตัดสินใจ เห็นคุณคาของพนักงาน รูวาผลงางาน 
ขององคกรลวนเกิดจากพนักงาน ไมถือตัว ใหความเปน 
กันเองกับลุกนอง อยางในชวงเวลาพักก็จะมาเลนกีฬากับ 
พนักงาน

2) Planet ทีวีบูรพา เปนผูเริ่มสรางจุดเปลี่ยน ใน 
การทำธุรกิจสื่อเพื่อสังคม อยางรายการ คนคนคน เปน 
รายการที่เสนอแงมุมเรื่องการยืนหยัดดวยตัวเอง และเปน 
แรงบันดาลใจใหคนอ่ืน ๆ ไดอีกดวย หรือรายการกบนอกกะลา 
เปนการบอกเลาเรื่องราวที่ใหความรู  การทำกิจกรรมชวย 
ทำนุบำรุงโรงพยาบาลเด็ก การใหเงินบริจาคชวยเคสคน 
ตนเรื่องของรายการคนคนคน หรือบางเคลที่เปนนักเรียนก็ 
จะสงใหเรียนจนจบ โครงการรองเทากันระเบิดในภาคใต 
เปนตน

3) Profit  11 ปที่ผานมา บริษัทมีการเติบโตอยาง 
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 7 ปหลัง ทำใหสามารถขยายไป 
ยังการทำสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน นิตยสาร ฅ.คน, การตูน 
กบนอกกะลา และหนังสืออื่น ๆ ดวยเจตนารมณที่ชัดเจน 
ของบริษัทในการทำสื่อเพื่อสังคม การทำรายการที่สะทอน 
สังคม และการที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนอื่น ๆ 
ถือเปนความภาคภูมิใจและเปนรางวัลของผู สรางผลงาน 
ถือเปนสิ่งที่มีคุณคา เปนกำลังใจใหคนในองคกรใหทำงาน 
ที่ดีตอไป รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ เปนความภาคภูมิใจของ 
คนองคกร
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คุณเป็นคนหน่ึงท่ีใช้เวลา 
ส ่วนใหญ่ในการเสพ 
ข ้อม ูลข ่ าวสารผ ่ าน 

ช่องทาง Facebook, Instagram, 
Social cam หร ือ Line คง 
จะคุ้นเคยกับการโฆษณาขายสินค้า
แฝงเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
สินค้าแฟชั ่น ความงาม เสื ้อผ้า 
รองเท ้า กระเป ๋า ท ี ่ เป ็นส ินค้า 
SMEs รายย่อย บางท่านอาจ 
จะไม ่ร ู ้ส ึกรำคาญ เพราะเป ็น 
ช่องทางในการส่ังซ้ือสินค้าท่ีสะดวก 
สบาย ในร าค าย ่ อม เย า แต ่ 
บางส่วนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า ก็อาจ 
ก่อให้เกิดความรำคาญได้ แล้ว 
ปรากฎการณ์ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนบน 
Social Media จะเป็นอย่างไร 
ต ่อ ไป จะขยายมากข ึ ้น หร ือ 
ลดลง และจะม ีว ิธ ีการควบคุม 
อย่างไร หรือ จะเกิด Platform 
ใหม ่ ๆ ท ี ่น ่ าสนใจกว ่า ว ันน ี ้ 
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ มีข้อมูล 
การวิวัฒนาการของสื ่อ Social 
Media มานำ เสนอม ุมมอง 
ความรู้ที่น่าสนใจมาก

¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

º¹ Social Media

สวนหนึ่งของธุรกิจการคาที่เกิด
ขึ้นบน Social Media ประหนึ่ง 
เปนชองทางในการซื ้อขายสินคาบน 
เว็บไซต เน่ืองจากคนสวนใหญ โดยเฉพาะ 

คนรุนใหมใชเวลาอยูใน Social Media 
มากกวาสื่ออื่น โดยมี Facebook เปน 
ชองทางหลักในการเผยแพร และรับสง 
ขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา โดยมีคน 
กลุมหน่ึง เขาไปใชเปนพ้ืนท่ีสำหรับการ 
คาขายสินคามากข้ึน ไมวาจะเปนสินคา 

ถ้า
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จาก...การค้าผ่าน Social Media
สู่...นวัตกรรม Media Convergence

กับสื่อ Platform เดิม
ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ

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

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน





ประเภทครีม Pre Order หรือสินคา 
แฟชั่นตาง ๆ เพื่อหวังจะสื่อสาร กับ 
กลุมผูบริโภคโดยตรง โดยบางราย 
ไมไดมีการซื ้อระบบการทำธุรกิจกับ 
Facebook โดยตรง สวนที่ซื้อผาน 
Facebook มักจะเปนการโปรโมท Page 
หรือธุรกิจของตนเอง ซ่ึงปจจุบันเกิดข้ึน 
คอนขางมาก สวนที่ดีก็คือ ถาธุรกิจ 
นั้นสื่อสารตรงกับผูบริโภคที่ตองการ
ซ้ือสินคา แตถาเกิดข้ึนกับผูท่ีไมตองการ 
ซื้อ ก็จะสรางความรำคาญ เพราะ 
บางรายมีการ Tag address

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ¤ŒÒ·Õ ่ 

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÓ¤ÒÞ

วิธ ีการจัดการกับโฆษณาที ่ไม  
ตองการบน Social Media บางราย 
ก็อาจจะมีการแจงไปทางผู ใหบริการ 
เพื่อทำการล็อค หรือ ตั้งเปน SPAM 
หรือบางรายก็จะถูกเจาของ address 
บนส่ือน้ันตำหนิตอวากลับไป ในที่สุด 
ส ิ ่ งท ี ่ สำค ัญของการทำการค าบน 
Social Media ควรจะมีการขอ 
อนุญาตกอน จากผูที่เรากำลังจะ 
สงสารไปวา เคาตองการ หรือไมตองการ 
จะเปนการดีที่สุด อาทิ การสื่อสาร 
ผาน Email Marketing ซึ่งปกติจะมี 
การทำระบบ opp in / opp out คือ 
การขออนุญาตผานทางอีเมล ถาตองการ 
ไดรับสารนั้น ผูรับสามารถตอบรับ 
opp in หากไมตองการไดรับสารจาก 
สินคา หรือบริการนั้น สามารถกด 
opp out ขอไมรับสารนั้นได ดังนั้น 
การคาบน Social Media ใด ๆ 
ควรมีการขออนุญาตกอนเสมอ เพื่อ 
ปองกันการสรางความรำคาญ และ 
สรางทัศนคติดานลบ

μ ŒÍ§¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ¤ŒÒº¹

Social Media μ ŒÍ§à¢ŒÒã¨ 

¸ÃÃÁªÒμ Ôáμ ‹ÅÐÊ× ่Í

Social Media แตละที่ก็จะมี 
ธรรมชาติท่ีแตกตางกัน อาทิ Facebook 
จะเนนเร่ือง Community ขอมูล ขาวสาร 
ถาธุรกิจใชวิธีสื่อสารแบบ Hard sale 
ก็มักไมประสบความสำเร็จ ขอแนะนำ 
คือ ควรสรางการพูดคุยสรางสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับชุมชนนั้นกอน ควรเพิ่มการทำ 
Content Marketing ดวยการนำเสนอ 
ขอมูลขาวสาร ท่ีกลุมเปาหมายตองการ 
อยากรู และสนใจกอน อาทิ สินคา 
ความงาม ก็ควรนำเสนอขอมูล Trend 
ความงาม การสรางปฏิสัมพันธระหวาง 
สินคากับลูกคา ไมควรใชวิธี Hard 
sale อาทิ ถาตองการขายสินคาอาหารทะเล 
ก็ควรนำเสนอเรื ่องราวของวิธ ีเลือก 
ใหความรูแกลูกคา ใหเคาไดแสดง 
ความคิดเห็นกอน หรือ Instagram 
เปนเรื่องของการสื่อสารดวยภาพ ก็ 
ควรใชภาพเปนหลัก หรือ Social 
cam ควรเนนการสื่อสารดวยภาพ 
เคลื่อนไหวเปนหลัก

àÁ× ่Í Social media 

ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡¢Ö ้¹ 

¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´ÃÒÂãËÁ‹ ËÃ×ÍäÁ 
การเกิดของ Social media 

รายใหมจะเกิดขึ้น เพราะการพัฒนา 
หรือการเพิ่มชองทางการสื่อสารผาน 
ทาง Social media จะพัฒนาไปตาม 
ความสนใจของผูบริโภค ลูกคาอยู 
ที่ไหน  สื่อและธุรกิจก็จะตามไปที่นั่น 
ตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยน 
ไปตลอดเวลา สวนการควบคุมจาก 
การโฆษณาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเชิง 

ศีลธรรม และจริยธรรม จะเกิดขึ้นจาก 
การระงับ หรือการเตือน ซึ่งอันที่จริง 
ยังไมไดมีการกำหนดอยางเปนทางการ 
แตมักจะเปนเพียงการตอบโตจากผู  
รับสาร และเจาของ Platform นั้น ๆ 

¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊ× ่Íã¹àÇÅÒÍÑ¹ã¡ÅŒ¹Õ ้

จะมีหลาย Platform เกิดขึ้น 
ผสมผสานทั้ง Community และการ 
รับขอมูลขาวสาร ตอไปจะมีการเก็บ 
ขอมูลผูบริโภคท่ีอยูบน Social media 
Platform ที่เรียกวา Big Data เปน 
การประเมินผล หรือการคิดลวงหนา 
วา ผูใชจะไปทางไหน สนใจอะไร อาทิ 
เราจะเดินทางไปอยุธยา ถามหาราน 
อาหารไหนมากที่สุด ระบบจะบอกใน 
เชิงสถิติวารานไหนมีผู ไปรับประทาน 
มากท่ีสุด ระบบจะเก็บขอมูล จะเรียนรู 
จากพฤติกรรมการใช Social media 
ของเรา อานและวิเคราะห จากนั้นจะ 
ประเมินผลลวงหนา วาเราชอบอะไร 
ไมชอบอะไร คิดคาดการณใหลวงหนา 
ซึ่งในอนาคตอีก 1-2 ปขางหนา จาก 
ยุค TV DIGITAL เราจะไดเห็น Media 
convergence ระหวางสื่อเดิม กับ 
Social media ทั้งในดาน Platform, 
Content และการนำเสนอท่ีหลากหลาย 
มากขึ้น คงไมนานเกินรอ ที่ทั้งดาน 
ผูบริโภคและธุรกิจ จะไดเลือกใชสื่อ 
ใหมท่ีเขาถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล องก ับพฤต ิกรรมของ 
ผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
มากขึ้น
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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 แตทั้งนี้หากเทียบกับเดือนกอนหนาพบวาปรับตัวลดลงเล็กนอยเนื่องจากการชะลอตัวของการผลิต คำสั่งซื้อสินคาใหม การจางงาน และราคา 
วัตถุดิบ

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