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สังคมท่ีน่ีเนนการแลกเปล่ียนประสบการณ ความรู ระหวางผูเรียนและคณาจารยมืออาชีพ 
ดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง ทำใหเรียนอยางมีความสุข มีชีวิตชีวา แตไดความรูอยางเต็มท่ี   หลักสูตร
ปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คือคำตอบท่ีใชของคุณ

“สุดยอดหลักสูตรระดับสูง ไดฝกจริงแบบมืออาชีพในสนามทดลองของมืออาชีพ”

รับสมัครถึง 17 มิถุนายน 2563 



สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน

ขอตอนรับสูวิถีชีวิต New Normal คำคุนเคยในยุคโควิด-19 ที่สื่อถึงการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตปกติในรูปแบบ 

ใหมๆ ซึ่งตองอาศัยความอดทน ความยืดหยุน ความรอบคอบ การเฝาระวังถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

มากขึ้น สวนในภาคธุรกิจนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแนวทางเลือกใหม โดยอาศัยสื่อออนไลนเขาถึงผูบริโภค 

แบบเจาะกลุมชัดเจน ก็ดูเหมือนเปนสิ่งจำเปนมากเพื่อความอยูรอด 

ฉบับนี้ขอเริ่มดวยขาวรอนๆ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนพฤษภาคม 2563 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวยคอลัมน Economic Review ย้ำถึงดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน 

พฤษภาคมที่ฟนแลว และคาดวาเศรษฐกิจจะดีขึ้นชวงไตรมาส 3 หากรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินสองแสนลาน จากนั้นมา 

ติดตามเรื่อง E – Marketplace ชองทางการคาฝาวิกฤติ Covid-19 โดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออก 

และนำเขาแหงประเทศไทย และอานตอนจบ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรกับอุปสรรคทางการคาในอาเซียน 

โดยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา ตอกันดวยคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัวที่เริ่ม 

เขมขน ตอน ความขัดแยงธุรกิจครอบครัว โดย รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย YEC 

Update เชนเคย ซึ่งฉบับนี้พบกับคุณวัชระ มณีธรรมวงศ หรือ “เฮียตน” YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย เจน 6 

นักธุรกิจหนุมพลังแรงเกินรอย เจาของธุรกิจคาอะไหลมือสอง บริษัทเซียงกงกลการ 3 สาขาภาคอีสาน

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดในการ 

รูทันปญหา สถานการณ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทาน และผูอานสามารถติดตาม Thailand 

Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook.com/    

ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview      

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ
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วัชระ มณีธรรมวงศ

ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย เจน 6
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ธุรกิจครอบครัว ตอน 
ความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว
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28

ความขัดแยงที่แฝง
อยูระหวางเครือญาติใน 

ครอบครัว ถือเปนอันตรายตอ 
การประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว การอยูรอดของธุรกิจ 
ครอบครัวที่ไปไดไมไกลเกิน 3 รุนนั้น 

สวนใหญไมได มาจากปจจัยภายนอกหรือ 
วิกฤติตางๆ เขามากระทบ หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็น 
การสื่อสารภายในครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยน 

ขอมูลระหวางสมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวใน 
การสื่อสารที่สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสม 

ในธุรกิจครอบครัว 

ปญหาความแตกตาง 
ของมาตรการสรางความ 

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
สงผลกระทบตอการคาบริการ 

ดิจิทัลที่อยูบนไซเบอรสเปซซึ่งมีบริบท 
ระหวางประเทศและไมมีพรมแดนเปน 
ขอจํากัดการใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือ 
ไซเบอรสเปซ จะตองคําถึงหลักความสามารถใน 
การทํางานรวมกันและการเปดรับเปนหลัก 

E-Marketplace จะทวีบทบาทสําคัญมากขึ้น 
ในอนาคต : ในระยะถัดไปมีแนวโนมที่จะเกิดโรค 
อุบัติใหมมากขึ้น ผนวกกับไลฟสไตลคนเมืองที่เนน 

ความรวดเร็ว สะดวกสบาย E-Marketplace จึงเปน 
ชองทางการคาที่ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยควรทําความรูจักกับ
E-Marketplace ในประเทศตางๆ 
เพื่อใหสามารถวางสินคาของตน 

ไดตรงกับกลุมลูกคา 
เปาหมายมากที่สุด 

20

24

09
การฟนเศรษฐกิจ ตั้งแตชวงไตรมาส 3 

มีความสําคัญมากและจําเปนตองทําอยางเขมขน 
เชื่อวามาตรการดานการคลังของรัฐบาลในการอัดฉีดเม็ดเงิน 

ลงสูระบบเศรษฐกิจชวงไตรมาส 3 ประมาณ 2 แสนลานบาทนั้น 
จะมีสวนชวยใหเกิดการจางงานในพื้นที่ผานการลงทุน 

โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในระดับชุมชน จะสงผลดี 
ทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระดับ 

เศรษฐกิจฐานราก

E-Marketplace ...ชองทางการคา
ฝาวิกฤต COVID-19

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
กับอุปสรรคทางการคาในอาเซียน
(ตอนจบ)

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคพ.ค.ฟนแลว
หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน 
คาดเศรษฐกิจจะกระเตื้องชวงไตรมาส 3
หากรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินอีก 2 แสนลาน



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.ฟื้นแล้ว
หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ 
คาดเศรษฐกิจจะกระเตื้องช่วงไตรมาส 3
หากรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินอีก 2 แสนล้าน

ตามท่ีศนูยพยากรณเศรษฐ-

กจิและธรุกจิ มหาวิทยาลยั 

หอการคาไทย ไดเปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือน พ.ค. 63 อยูที่ 48.2 เพิ่มขึ้นจาก 

47.2 เมื่อเดือนเม.ย.63 นับเปนการฟน 

ตัวคร้ังแรกในรอบ 15 เดือน หลังเริ่ม 

ผอนคลายธุรกิจบางสวน ดานดัชนีความ 

เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. 

อยูที่ 40.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือน 

เม.ย.63 ที่อยู ในระดับ 39.2 ขณะที่ 

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหา 

งานทํา อยูท่ี 46.6 จาก 46.0 ดัชนี 

ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

อยูที่ 57.7 จาก 56.4

ปัจจัยบวก VS ปัจจัยลบ 
ในการปรับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค

ปจจัยบวก ไดแก รัฐบาลมีมาตร- 

การผอนปรนระยะที่ 1 และ 2 คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 

สงออกเดือนเม.ย. เพิ่มข้ึน 2.12% 

สวนปจจัยลบจากการแพรระบาดของ 

โควิด-19 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ 

เผยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ไตรมาส 1/63 ติดลบ 1.8% 

รวมทั้งปรับลดประมาณการป 63 ลง 

รัฐบาลขยายเวลาบังคับใชพ.ร.ก.การ 

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

ออกไป ความกังวลปญหาสงครามการ 

คา ราคานํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบั 

ตวัเพิม่ขึน้ เงนิบาทแขง็คา และผูบรโิภค 

ยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ดัชนีเชื่อมั่นจะสูงขึ้น
หากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชัดชัด

แมดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน 

ต

เดอืนพ.ค.63 จะปรบัตวัขึน้เปนครัง้แรก 

ในรอบ 15 เดือน แตดัชนีความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภคโดยรวมยังคงอยูในระดับ

ต่ําสดุเปนประวติัการณ นบัต้ังแตทาํการ 

สํารวจในรอบ 21 ป 8 เดือน ทั้งนี้ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผู บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุก 

รายการ จากมาตรการผอนคลายให 

ธุรกิจเปดดําเนินการไดมากขึ้น และมี 

มาตรการเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 

ออกมาอยางตอเนือ่ง แตการทีดั่ชนีความ 

เชื่อมั่นผูบริโภคสวนใหญยังทรงตัวต่ํา 

และอยูในระดบัตํา่สดุในรอบ 21 ปหลาย 

รายการ ดังนั้นจึงคาดวา ผูบริโภคยัง 

ชะลอการใชจายไปอีกอยางนอย 3 - 6 

เดือนนับจากนี้ไปจนกวาสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิดจะคลาย 

ตัว และมีการเปดรานคา กิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ หรือธุรกิจอยางกวางขวาง 

ถาไมมีเหตุใหตองล็อกดาวนรอบ 2 ไมมี 

เรื่องการเมือง หรือปญหาสงครามการ 

คาระหวางสหรัฐฯ และจีน คาดวา 

เศรษฐกิจจะผานจุดตํ่าสุดไปแลวใน 

เดือนพ.ค. หรอืในชวงไตรมาส 2 คาดวา 

จะติดลบประมาณ 10% และมีสญัญาณ 

ฟ นตัวในชวงปลายไตรมาส 3 โดย 

เศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเปนบวก 

เล็กนอย 1 - 2% ในชวงไตรมาส 4" 

พรอมระบุวา ม.หอการคาไทย จะ 

ยังไมปรับมุมมองทางเศรษฐกิจที่เคย 

ประเมินวา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว 

ท่ีระดบั -5 ถึง -3.5% แตโอกาสทีจ่ะเปน 

-3.5% เริ่มมีนอยลง โดยมีความเปน 

ไปไดมากข้ึนท่ีจะลงไปแตะขอบลางที่ 

-5%  

ผมมองวา “การฟ นเศรษฐกิจ 

ตั้งแตชวงไตรมาส 3 มีความสําคัญมาก 

และจําเปนตองทําอยางเขมขน เชื่อวา 

มาตรการดานการคลังของรฐับาลในการ 

อัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจชวง 

ไตรมาส 3 ประมาณ 2 แสนลานบาทนัน้ 

จะมีส วนชวยใหเกิดการจางงานใน 

พื้นที่ผานการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ ในระดับชุมชน จะสงผลดีทําให 

เกดิเมด็เงนิหมุนเวยีนในระดับเศรษฐกจิ 

ฐานราก”

ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลสามารถ 

ผอนคลายมาตรการใหแกภาคธุรกิจ 

มากข้ึน ภายใตการควบคุมการแพร 

ระบาดในระยะยาวไวได ก็จะทําใหภาค 

ธุรกิจมีรายไดเขามาหมุนเวียนใกลเคียง 

กบัชวงสถานการณปกต ิซ่ึงจะมสีวนชวย 

ฟนตัวเศรษฐกิจของประเทศไดเร็วขึ้น 

ดวย

พรอมรัฐบาลไดออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"การท่ีดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

เพิม่ขึน้เปนครัง้แรกในรอบ 15 เดอืนนัน้ 

การเพิ่มขึ้นดังกลาวยังไมใชการเพิ่มขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ เพียงแค 1 เดือนยังวัด 

อะไรไมได ตองข้ึนอยูกบัขอมลูเศรษฐกจิ 

ในระยะตอไป ซึ่งกวาท่ีเศรษฐกิจไทย 

จะเริ่มฟน คาดวา จะเปนชวงไตรมาส 4 

ปนี้" 

ปัจจัยความกังวลสูงสุด
คือ ปัญหาการว่างงาน 
การโดนเท

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู บริโภค 

โดยรวมยังอยู ในระดับตํ่ากวา 100 

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคยังคงเห็นวา 

เศรษฐกิจโดยรวมนาจะปรับตัวเขาสู  

ภาวะถดถอยจากวกิฤติโควิด-19 ทัว่โลก 

ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบอยางมาก 

ตอกาํลังซ้ือภายในประเทศ การทองเท่ียว 

การสงออก ธรุกจิโดยทัว่ไป และการจาง 

งานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอน 

ความเช่ือมั่นของผูบริโภคท้ังในปจจุบัน 

และในอนาคตอยางตอเนื่อง

โดยความเสี่ยงสําคัญพบจากการ

สาํรวจความเห็นของผูบรโิภค คอื ความ 

กังวลเรื่องการวางงาน การปลดคนงาน 

ที่ยังมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น 

ประเด็นนี้ ถือเปนความเสี่ยงตอระบบ 

เศรษฐกิจของไทยดวย ขณะเดียวกัน 

เศรษฐกิจไทยไดถึงจุดตํ่าสุดแลวในชวง 

พ.ค. คาดวา ชวงไตรมาส 2/63 เศรษฐกจิ 

ไทยมคีวามเปนไปไดท่ีจะหดตวัถงึ -10% 

แตคงจะไมทรดุตวัตอเนือ่งมากไปกวานี้ 

เพราะสถานการณในภาพรวมเริ่มดีข้ึน 

จากจํานวนผูติดเช้ือในประเทศท่ีลดลง 

อยางมาก การผอนคลายมาตรการตาง ๆ  

เริ่มทําไดมากข้ึน ทําใหรานคา และ 

กิจกรรมตาง ๆ สามารถกลับมาเปด 

ดาํเนินการได เปนการสรางความเชือ่มัน่ 

ใหแกผูบริโภควา เศรษฐกิจจะเริ่มดีข้ึน 

เพราะมองวาสถานการณในอนาคตจะ 

ไมแยไปมากกวานี้ 

สัญญานฟื้นตัว
เศรษฐกิจช่วงปลาย
ไตรมาส 3 มีโอกาส
บวกสูง

"เศรษฐกิจคงจะไมทรุดตอเนื่อง 

คาดว่า ผู้บริโภคยังชะลอการใช้จ่ายไปอีกอย่างน้อย 
3 - 6 เดือนนับจากนี้ไปจนกว่าสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิดจะคลายตัว และมีการ 
เปิดร้านค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือธุรกิจอย่าง 
กว้างขวาง พร้อมรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในการพลิกฟื้น 
เศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของ 
ผู้บริโภค
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ตามทีศ่นูยพยากรณเศรษฐ-

กจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย ไดเปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภค 

เดือน พ.ค. 63 อยูที่ 48.2 เพิ่มขึ้นจาก 

47.2 เมื่อเดือนเม.ย.63 นับเปนการฟน 

ตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน หลังเริ่ม 

ผอนคลายธรุกจิบางสวน ดานดชันีความ 

เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. 

อยูที่ 40.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือน 

เม.ย.63 ที่อยู ในระดับ 39.2 ขณะที่ 

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหา 

งานทํา อยูที่ 46.6 จาก 46.0 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

อยูที่ 57.7 จาก 56.4

ปัจจัยบวก VS ปัจจัยลบ 
ในการปรับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค

ปจจัยบวก ไดแก รัฐบาลมีมาตร- 

การผอนปรนระยะที่ 1 และ 2 คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 

สงออกเดือนเม.ย. เพิ่มข้ึน 2.12% 

สวนปจจัยลบจากการแพรระบาดของ 

โควิด-19 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ 

เผยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ไตรมาส 1/63 ติดลบ 1.8% 

รวมท้ังปรับลดประมาณการป 63 ลง 

รัฐบาลขยายเวลาบังคับใชพ.ร.ก.การ 

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

ออกไป ความกังวลปญหาสงครามการ 

คา ราคานํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบั 

ตวัเพิม่ขึน้ เงินบาทแขง็คา และผูบรโิภค 

ยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ดัชนีเชื่อมั่นจะสูงขึ้น
หากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชัดชัด

แมดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน 

เดอืนพ.ค.63 จะปรบัตวัขึน้เปนคร้ังแรก 

ในรอบ 15 เดือน แตดัชนีความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภคโดยรวมยังคงอยูในระดับ

ตํา่สดุเปนประวติัการณ นบัตัง้แตทําการ 

สํารวจในรอบ 21 ป 8 เดือน ทั้งนี้ดัชนี 

ความเช่ือมั่นผูบริโภคปรับตัวดีขึ้นทุก 

รายการ จากมาตรการผอนคลายให 

ธุรกิจเปดดําเนินการไดมากขึ้น และมี 

มาตรการเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 

ออกมาอยางตอเนือ่ง แตการทีด่ชันคีวาม 

เชื่อมั่นผูบริโภคสวนใหญยังทรงตัวตํ่า 

และอยูในระดบัตํา่สดุในรอบ 21 ปหลาย 

รายการ ดังนั้นจึงคาดวา ผูบริโภคยัง 

ชะลอการใชจายไปอีกอยางนอย 3 - 6 

เดือนนับจากนี้ไปจนกวาสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิดจะคลาย 

ตัว และมีการเปดรานคา กิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ หรือธุรกิจอยางกวางขวาง 

ถาไมมีเหตุใหตองล็อกดาวนรอบ 2 ไมมี 

เรื่องการเมือง หรือปญหาสงครามการ 

คาระหวางสหรัฐฯ และจีน คาดวา 

เศรษฐกิจจะผานจุดตํ่าสุดไปแลวใน 

เดือนพ.ค. หรอืในชวงไตรมาส 2 คาดวา 

จะติดลบประมาณ 10% และมีสญัญาณ 

ฟ นตัวในชวงปลายไตรมาส 3 โดย 

เศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเปนบวก 

เล็กนอย 1 - 2% ในชวงไตรมาส 4" 

พรอมระบุวา ม.หอการคาไทย จะ 

ยังไมปรับมุมมองทางเศรษฐกิจที่เคย 

ประเมินวา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว 

ทีร่ะดับ -5 ถึง -3.5% แตโอกาสท่ีจะเปน 

-3.5% เริ่มมีนอยลง โดยมีความเปน 

ไปไดมากข้ึนท่ีจะลงไปแตะขอบลางท่ี 

-5%  

ผมมองวา “การฟ นเศรษฐกิจ 

ตั้งแตชวงไตรมาส 3 มีความสําคัญมาก 

และจําเปนตองทําอยางเขมขน เชื่อวา 

มาตรการดานการคลังของรฐับาลในการ 

อัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจชวง 

ไตรมาส 3 ประมาณ 2 แสนลานบาทนัน้ 

จะมีส วนชวยใหเกิดการจางงานใน 

พื้นท่ีผานการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 

ตาง ๆ ในระดับชุมชน จะสงผลดีทําให 

เกดิเมด็เงนิหมุนเวยีนในระดับเศรษฐกจิ 

ฐานราก”

ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลสามารถ 

ผอนคลายมาตรการใหแกภาคธุรกิจ 

มากขึ้น ภายใตการควบคุมการแพร 

ระบาดในระยะยาวไวได ก็จะทําใหภาค 

ธุรกิจมีรายไดเขามาหมุนเวียนใกลเคียง 

กบัชวงสถานการณปกต ิซ่ึงจะมสีวนชวย 

ฟนตัวเศรษฐกิจของประเทศไดเร็วขึ้น 

ดวย

พรอมรัฐบาลไดออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

เพิม่ขึน้เปนคร้ังแรกในรอบ 15 เดอืนนัน้ 

การเพ่ิมขึ้นดังกลาวยังไมใชการเพ่ิมขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ เพียงแค 1 เดือนยังวัด 

อะไรไมได ตองข้ึนอยูกบัขอมลูเศรษฐกจิ 

ในระยะตอไป ซึ่งกวาที่เศรษฐกิจไทย 

จะเริ่มฟน คาดวา จะเปนชวงไตรมาส 4 

ปนี้" 

ปัจจัยความกังวลสูงสุด
คือ ปัญหาการว่างงาน 
การโดนเท

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู บริโภค 

โดยรวมยังอยู ในระดับตํ่ากวา 100 

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคยังคงเห็นวา 

เศรษฐกิจโดยรวมนาจะปรับตัวเขาสู  

ภาวะถดถอยจากวิกฤติโควิด-19 ทัว่โลก 

ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบอยางมาก 

ตอกาํลงัซ้ือภายในประเทศ การทองเทีย่ว 

การสงออก ธุรกจิโดยทัว่ไป และการจาง 

งานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอน 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบัน 

และในอนาคตอยางตอเนื่อง

โดยความเสี่ยงสําคัญพบจากการ

สาํรวจความเห็นของผูบรโิภค คอื ความ 

กังวลเรื่องการวางงาน การปลดคนงาน 

ท่ียังมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น 

ประเด็นน้ี ถือเปนความเสี่ยงตอระบบ 

เศรษฐกิจของไทยดวย ขณะเดียวกัน 

เศรษฐกิจไทยไดถึงจุดตํ่าสุดแลวในชวง 

พ.ค. คาดวา ชวงไตรมาส 2/63 เศรษฐกจิ 

ไทยมคีวามเปนไปไดท่ีจะหดตัวถงึ -10% 

แตคงจะไมทรดุตวัตอเนือ่งมากไปกวานี้ 

เพราะสถานการณในภาพรวมเริ่มดีขึ้น 

จากจํานวนผูติดเชื้อในประเทศที่ลดลง 

อยางมาก การผอนคลายมาตรการตาง ๆ  

เริ่มทําไดมากขึ้น ทําใหรานคา และ 

กิจกรรมตาง ๆ สามารถกลับมาเปด 

ดาํเนินการได เปนการสรางความเชือ่มัน่ 

ใหแกผูบริโภควา เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น 

เพราะมองวาสถานการณในอนาคตจะ 

ไมแยไปมากกวานี้ 

สัญญานฟื้นตัว
เศรษฐกิจช่วงปลาย
ไตรมาส 3 มีโอกาส
บวกสูง

"เศรษฐกิจคงจะไมทรุดตอเนื่อง 
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ตามท่ีศนูยพยากรณเศรษฐ-

กจิและธรุกจิ มหาวิทยาลยั 

หอการคาไทย ไดเปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือน พ.ค. 63 อยูที่ 48.2 เพิ่มขึ้นจาก 

47.2 เมื่อเดือนเม.ย.63 นับเปนการฟน 

ตัวคร้ังแรกในรอบ 15 เดือน หลังเริ่ม 

ผอนคลายธุรกิจบางสวน ดานดัชนีความ 

เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. 

อยูที่ 40.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือน 

เม.ย.63 ที่อยู ในระดับ 39.2 ขณะที่ 

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหา 

งานทํา อยูท่ี 46.6 จาก 46.0 ดัชนี 

ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

อยูที่ 57.7 จาก 56.4

ปัจจัยบวก VS ปัจจัยลบ 
ในการปรับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค

ปจจัยบวก ไดแก รัฐบาลมีมาตร- 

การผอนปรนระยะที่ 1 และ 2 คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 

สงออกเดือนเม.ย. เพิ่มข้ึน 2.12% 

สวนปจจัยลบจากการแพรระบาดของ 

โควิด-19 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ 

เผยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ไตรมาส 1/63 ติดลบ 1.8% 

รวมทั้งปรับลดประมาณการป 63 ลง 

รัฐบาลขยายเวลาบังคับใชพ.ร.ก.การ 

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

ออกไป ความกังวลปญหาสงครามการ 

คา ราคานํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบั 

ตวัเพิม่ขึน้ เงนิบาทแขง็คา และผูบรโิภค 

ยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ดัชนีเชื่อมั่นจะสูงขึ้น
หากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชัดชัด

แมดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน 

เดอืนพ.ค.63 จะปรบัตวัขึน้เปนครัง้แรก 

ในรอบ 15 เดือน แตดัชนีความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภคโดยรวมยังคงอยูในระดับ

ต่ําสดุเปนประวติัการณ นบัต้ังแตทาํการ 

สํารวจในรอบ 21 ป 8 เดือน ทั้งนี้ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผู บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุก 

รายการ จากมาตรการผอนคลายให 

ธุรกิจเปดดําเนินการไดมากขึ้น และมี 

มาตรการเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 

ออกมาอยางตอเนือ่ง แตการทีดั่ชนีความ 

เชื่อมั่นผูบริโภคสวนใหญยังทรงตัวต่ํา 

และอยูในระดบัตํา่สดุในรอบ 21 ปหลาย 

รายการ ดังนั้นจึงคาดวา ผูบริโภคยัง 

ชะลอการใชจายไปอีกอยางนอย 3 - 6 

เดือนนับจากนี้ไปจนกวาสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิดจะคลาย 

ตัว และมีการเปดรานคา กิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ หรือธุรกิจอยางกวางขวาง 

ถาไมมีเหตุใหตองล็อกดาวนรอบ 2 ไมมี 

เรื่องการเมือง หรือปญหาสงครามการ 

คาระหวางสหรัฐฯ และจีน คาดวา 

เศรษฐกิจจะผานจุดตํ่าสุดไปแลวใน 

เดือนพ.ค. หรอืในชวงไตรมาส 2 คาดวา 

จะติดลบประมาณ 10% และมีสญัญาณ 

ฟ นตัวในชวงปลายไตรมาส 3 โดย 

เศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเปนบวก 

เล็กนอย 1 - 2% ในชวงไตรมาส 4" 

พรอมระบุวา ม.หอการคาไทย จะ 

ยังไมปรับมุมมองทางเศรษฐกิจที่เคย 

ประเมินวา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว 

ท่ีระดบั -5 ถึง -3.5% แตโอกาสทีจ่ะเปน 

-3.5% เริ่มมีนอยลง โดยมีความเปน 

ไปไดมากข้ึนท่ีจะลงไปแตะขอบลางที่ 

-5%  

ผมมองวา “การฟ นเศรษฐกิจ 

ตั้งแตชวงไตรมาส 3 มีความสําคัญมาก 

และจําเปนตองทําอยางเขมขน เชื่อวา 

มาตรการดานการคลังของรฐับาลในการ 

อัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจชวง 

ไตรมาส 3 ประมาณ 2 แสนลานบาทนัน้ 

จะมีส วนชวยใหเกิดการจางงานใน 

พื้นที่ผานการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ ในระดับชุมชน จะสงผลดีทําให 

เกดิเมด็เงนิหมุนเวยีนในระดับเศรษฐกจิ 

ฐานราก”

ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลสามารถ 

ผอนคลายมาตรการใหแกภาคธุรกิจ 

มากข้ึน ภายใตการควบคุมการแพร 

ระบาดในระยะยาวไวได ก็จะทําใหภาค 

ธุรกิจมีรายไดเขามาหมุนเวียนใกลเคียง 

กบัชวงสถานการณปกต ิซึง่จะมสีวนชวย 

ฟนตัวเศรษฐกิจของประเทศไดเร็วขึ้น 

ดวย

พรอมรัฐบาลไดออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"การท่ีดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

เพิม่ขึน้เปนครัง้แรกในรอบ 15 เดอืนนัน้ 

การเพิ่มขึ้นดังกลาวยังไมใชการเพิ่มขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ เพียงแค 1 เดือนยังวัด 

อะไรไมได ตองข้ึนอยูกบัขอมลูเศรษฐกจิ 

ในระยะตอไป ซึ่งกวาท่ีเศรษฐกิจไทย 

จะเริ่มฟน คาดวา จะเปนชวงไตรมาส 4 

ปนี้" 

ปัจจัยความกังวลสูงสุด
คือ ปัญหาการว่างงาน 
การโดนเท

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู บริโภค 

โดยรวมยังอยู ในระดับตํ่ากวา 100 

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคยังคงเห็นวา 

เศรษฐกิจโดยรวมนาจะปรับตัวเขาสู  

ภาวะถดถอยจากวกิฤตโิควดิ-19 ทัว่โลก 

ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบอยางมาก 

ตอกาํลังซ้ือภายในประเทศ การทองเท่ียว 

การสงออก ธรุกจิโดยทัว่ไป และการจาง 

งานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอน 

ความเช่ือมั่นของผูบริโภคท้ังในปจจุบัน 

และในอนาคตอยางตอเนื่อง

โดยความเสี่ยงสําคัญพบจากการ

สาํรวจความเห็นของผูบรโิภค คอื ความ 

กังวลเรื่องการวางงาน การปลดคนงาน 

ที่ยังมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น 

ประเด็นนี้ ถือเปนความเสี่ยงตอระบบ 

เศรษฐกิจของไทยดวย ขณะเดียวกัน 

เศรษฐกิจไทยไดถึงจุดตํ่าสุดแลวในชวง 

พ.ค. คาดวา ชวงไตรมาส 2/63 เศรษฐกิจ 

ไทยมคีวามเปนไปไดทีจ่ะหดตวัถงึ -10% 

แตคงจะไมทรดุตวัตอเนือ่งมากไปกวานี้ 

เพราะสถานการณในภาพรวมเริ่มดีข้ึน 

จากจํานวนผูติดเช้ือในประเทศท่ีลดลง 

อยางมาก การผอนคลายมาตรการตาง ๆ  

เริ่มทําไดมากข้ึน ทําใหรานคา และ 

กิจกรรมตาง ๆ สามารถกลับมาเปด 

ดาํเนินการได เปนการสรางความเชือ่มัน่ 

ใหแกผูบริโภควา เศรษฐกิจจะเริ่มดีข้ึน 

เพราะมองวาสถานการณในอนาคตจะ 

ไมแยไปมากกวานี้ 

สัญญานฟื้นตัว
เศรษฐกิจช่วงปลาย
ไตรมาส 3 มีโอกาส
บวกสูง

"เศรษฐกิจคงจะไมทรุดตอเนื่อง 

ความเสี่ยงสำคัญพบจากการสำรวจความเห็นของ 
ผู้บริโภค คือ ความกังวลเรื่องการว่างงาน การ 
ปลดคนงานที่ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น 
ประเด็นนี้ถือเป็นความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของ 
ไทยด้วย

ภาพประกอบ : Facebook มนุษยโรงงาน
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ตามทีศ่นูยพยากรณเศรษฐ-

กจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย ไดเปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภค 

เดือน พ.ค. 63 อยูที่ 48.2 เพิ่มขึ้นจาก 

47.2 เมื่อเดือนเม.ย.63 นับเปนการฟน 

ตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน หลังเริ่ม 

ผอนคลายธรุกจิบางสวน ดานดชันีความ 

เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. 

อยูที่ 40.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือน 

เม.ย.63 ที่อยู ในระดับ 39.2 ขณะที่ 

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหา 

งานทํา อยูที่ 46.6 จาก 46.0 ดัชนี 

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

อยูที่ 57.7 จาก 56.4

ปัจจัยบวก VS ปัจจัยลบ 
ในการปรับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค

ปจจัยบวก ไดแก รัฐบาลมีมาตร- 

การผอนปรนระยะที่ 1 และ 2 คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 

สงออกเดือนเม.ย. เพิ่มข้ึน 2.12% 

สวนปจจัยลบจากการแพรระบาดของ 

โควิด-19 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ 

เผยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ไตรมาส 1/63 ติดลบ 1.8% 

รวมท้ังปรับลดประมาณการป 63 ลง 

รัฐบาลขยายเวลาบังคับใชพ.ร.ก.การ 

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

ออกไป ความกังวลปญหาสงครามการ 

คา ราคานํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบั 

ตวัเพิม่ขึน้ เงินบาทแขง็คา และผูบรโิภค 

ยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ดัชนีเชื่อมั่นจะสูงขึ้น
หากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชัดชัด

แมดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน 

เดอืนพ.ค.63 จะปรบัตวัขึน้เปนคร้ังแรก 

ในรอบ 15 เดือน แตดัชนีความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภคโดยรวมยังคงอยูในระดับ

ตํา่สดุเปนประวติัการณ นบัตัง้แตทําการ 

สํารวจในรอบ 21 ป 8 เดือน ทั้งนี้ดัชนี 

ความเช่ือมั่นผูบริโภคปรับตัวดีขึ้นทุก 

รายการ จากมาตรการผอนคลายให 

ธุรกิจเปดดําเนินการไดมากขึ้น และมี 

มาตรการเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 

ออกมาอยางตอเนือ่ง แตการทีด่ชันคีวาม 

เชื่อมั่นผูบริโภคสวนใหญยังทรงตัวตํ่า 

และอยูในระดบัตํา่สดุในรอบ 21 ปหลาย 

รายการ ดังนั้นจึงคาดวา ผูบริโภคยัง 

ชะลอการใชจายไปอีกอยางนอย 3 - 6 

เดือนนับจากนี้ไปจนกวาสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิดจะคลาย 

ตัว และมีการเปดรานคา กิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ หรือธุรกิจอยางกวางขวาง 

ถาไมมีเหตุใหตองล็อกดาวนรอบ 2 ไมมี 

เรื่องการเมือง หรือปญหาสงครามการ 

คาระหวางสหรัฐฯ และจีน คาดวา 

เศรษฐกิจจะผานจุดตํ่าสุดไปแลวใน 

เดือนพ.ค. หรอืในชวงไตรมาส 2 คาดวา 

จะติดลบประมาณ 10% และมีสญัญาณ 

ฟ นตัวในชวงปลายไตรมาส 3 โดย 

เศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเปนบวก 

เล็กนอย 1 - 2% ในชวงไตรมาส 4" 

พรอมระบุวา ม.หอการคาไทย จะ 

ยังไมปรับมุมมองทางเศรษฐกิจที่เคย 

ประเมินวา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว 

ทีร่ะดับ -5 ถึง -3.5% แตโอกาสท่ีจะเปน 

-3.5% เริ่มมีนอยลง โดยมีความเปน 

ไปไดมากข้ึนท่ีจะลงไปแตะขอบลางท่ี 

-5%  

ผมมองวา “การฟ นเศรษฐกิจ 

ตั้งแตชวงไตรมาส 3 มีความสําคัญมาก 

และจําเปนตองทําอยางเขมขน เชื่อวา 

มาตรการดานการคลังของรฐับาลในการ 

อัดฉีดเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจชวง 

ไตรมาส 3 ประมาณ 2 แสนลานบาทนัน้ 

จะมีส วนชวยใหเกิดการจางงานใน 

พื้นท่ีผานการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 

ตาง ๆ ในระดับชุมชน จะสงผลดีทําให 

เกดิเมด็เงนิหมุนเวยีนในระดับเศรษฐกจิ 

ฐานราก”

ขณะเดียวกัน หากรัฐบาลสามารถ 

ผอนคลายมาตรการใหแกภาคธุรกิจ 

มากข้ึน ภายใตการควบคุมการแพร 

ระบาดในระยะยาวไวได ก็จะทําใหภาค 

ธุรกิจมีรายไดเขามาหมุนเวียนใกลเคียง 

กบัชวงสถานการณปกต ิซ่ึงจะมสีวนชวย 

ฟนตัวเศรษฐกิจของประเทศไดเร็วขึ้น 

ดวย

พรอมรัฐบาลไดออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

เพิม่ขึน้เปนคร้ังแรกในรอบ 15 เดอืนนัน้ 

การเพ่ิมขึ้นดังกลาวยังไมใชการเพ่ิมขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ เพียงแค 1 เดือนยังวัด 

อะไรไมได ตองข้ึนอยูกบัขอมลูเศรษฐกจิ 

ในระยะตอไป ซึ่งกวาที่เศรษฐกิจไทย 

จะเริ่มฟน คาดวา จะเปนชวงไตรมาส 4 

ปนี้" 

ปัจจัยความกังวลสูงสุด
คือ ปัญหาการว่างงาน 
การโดนเท

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู บริโภค 

โดยรวมยังอยู ในระดับตํ่ากวา 100 

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคยังคงเห็นวา 

เศรษฐกิจโดยรวมนาจะปรับตัวเขาสู  

ภาวะถดถอยจากวิกฤติโควดิ-19 ทัว่โลก 

ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบอยางมาก 

ตอกาํลงัซ้ือภายในประเทศ การทองเทีย่ว 

การสงออก ธุรกจิโดยทัว่ไป และการจาง 

งานในอนาคต ซ่ึงเปนปจจัยที่บั่นทอน 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบัน 

และในอนาคตอยางตอเนื่อง

โดยความเสี่ยงสําคัญพบจากการ

สาํรวจความเห็นของผูบรโิภค คอื ความ 

กังวลเรื่องการวางงาน การปลดคนงาน 

ท่ียังมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น 

ประเด็นน้ี ถือเปนความเสี่ยงตอระบบ 

เศรษฐกิจของไทยดวย ขณะเดียวกัน 

เศรษฐกิจไทยไดถึงจุดตํ่าสุดแลวในชวง 

พ.ค. คาดวา ชวงไตรมาส 2/63 เศรษฐกจิ 

ไทยมคีวามเปนไปไดทีจ่ะหดตัวถงึ -10% 

แตคงจะไมทรดุตวัตอเนือ่งมากไปกวานี้ 

เพราะสถานการณในภาพรวมเริ่มดีขึ้น 

จากจํานวนผูติดเชื้อในประเทศที่ลดลง 

อยางมาก การผอนคลายมาตรการตาง ๆ  

เริ่มทําไดมากขึ้น ทําใหรานคา และ 

กิจกรรมตาง ๆ สามารถกลับมาเปด 

ดาํเนินการได เปนการสรางความเชือ่มัน่ 

ใหแกผูบริโภควา เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น 

เพราะมองวาสถานการณในอนาคตจะ 

ไมแยไปมากกวานี้ 

สัญญานฟื้นตัว
เศรษฐกิจช่วงปลาย
ไตรมาส 3 มีโอกาส
บวกสูง

"เศรษฐกิจคงจะไมทรุดตอเนื่อง 

การฟื้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 มีความ 
สำคัญมากและจำเป็นต้องทำอย่างเข้มข้น เชื่อว่า 
มาตรการด้านการคลังของรัฐบาลในการอัดฉีด 
เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 3 
ประมาณ 2 แสนล้านบาทนั้นจะมีส่วนช่วยให้เกิด 
การจ้างงานในพื้นที่ผ่านการลงทุนโครงสร้าง 
พื้นฐานต่าง ๆ ในระดับชุมชน จะส่งผลดีทำให้เกิด 
เม็ดเงินหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานราก

12

Economic Review



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนพฤษภาคม 2563

กลุ่มตัวอย่าง

เพศ

จำนวนตัวอยางจากประชาชนทั่วประเทศเปนจำนวน 2,248 คน

หญิง
50.4%

ชาย
49.6%

ตางจังหวัด
59.7%

กรุงเทพฯ
40.3%

ปจจัยบวก

พื้นที่

+ รัฐบาลมีมาตรการผอนปรนระยะที่ 1 และ 2 เพื่อใหกิจการหางรานตางๆ ไดกลับมาเปดดำเนินธุรกิจและประชาชนสามารถ 
 ออกมาทำกิจกรรมตางๆ ไดหลากหลายขึ้น ภายใตวิถี "New Normal" 
+ รัฐบาลดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เพื่อชวยเหลือประชาชนทั่วไป และ
 ผูประกอบการ
+ คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติ 4 ตอ 3 เสียง ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 0.75 เปน
 รอยละ 0.50 ตอป เนื่องจากเห็นวาเศรษฐกิจไทยในป 2563 มีแนวโนมหดตัวกวาประมาณการเดิมตามแนวโนมเศรษฐกิจโลก
 ที่หดตัวรุนแรงกวาที่คาด และผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลก และอัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมติดลบ
 กวาที่ประเมินไว
+ การสงออกของไทยในเดือนเมษายน 2563 มีมูลคา 18,948.22 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.12 ขณะที่การนำเขา
 มีมูลคา 16,485.89 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 17.13 สงผลใหดุลการคาเกินดุล 2,462.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 ทำใหชวง 4 เดือนแรกป 2563 สงออกไดรวม 81,620.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.19 และมีการนำเขารวม 
 16,485.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 17.13 สงผลใหเกินดุลการคารวม 6,395.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ
+ SET Index ในเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 41.19 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,301.66 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 
 2563 เปน 1,342.85 จุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 
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ปจจัยลบ

- ความวิตกกังวลตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
 สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำ
 ธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
 โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว และบริการตางๆ แมวา
 สถานการณตัวเลขของผูติดเชื้อมีแนวโนมที่ดีขึ้น

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 (สศช.) เผยวา เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2563 
 ติดลบ 1.8% เปนการติดลบครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสที่ 
 1 ป 2557 ซึ่งเปนผลจากการแพรระบาดของไวรัส 
 COVID-19 สงผลกระทบตอบริโภคภาคเอกชน การ
 ใชจายภาครัฐ และการลงทุนภาครัฐและเอกชนปรับตัว
 ลดลง

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (สศช.) ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 
 ป 2563 โดยคาดวาติดลบ (-6.0%) ถึง (-5.0%) โดยมี
 คากลางที่ติดลบ (-5.5%) จากเดิมคาดขยายตัว 
 1.5-2.5% จากการปรับตัวลงอยางรุนแรงของเศรษฐกิจ
 และการคาโลก การลดลงของจำนวนและรายไดจาก
 ภาคทองเที่ยวตางชาติ การแพรระบาดของไวรัส 
 COVID-19 และปญหาภัยแลง

- รัฐบาลขยายระยะเวลาการใช พ.ร.ก. บริหารราชการใน
 สถานการณฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการและควบคุม
 สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19

- ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ 
 (ยกเวนขาว) สงผลใหรายไดของเกษตรกรโดยสวนใหญ
 ยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ ทำใหกำลังซื้อทั่วไปใน
 ตางจังหวัดขยายตัวไมมากนัก

- ความกังวลเกี่ยวกับปญหาสงครามการคาในระดับโลก  
 ที่ความขัดแยงเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งระหวางสหรัฐฯ 
 และจีน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่เพิ่มแรงกดดันของการ
 ฟนตัวของระบบเศรษฐกิจโลก และอาจสงผลกระทบใน
 เชิงลบตอการสงออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต

- ระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 
  . ราคาน้ำมันขายปลีกแกสโซฮอล ออกเทน 91 
 (E10) และแกสโซฮอล ออกเทน 95 (E10) ปรับตัว
 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.00 บาทตอลิตร จากระดับ 16.68 
 และ 16.95 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 
 ตามลำดับ มาอยูที่ระดับ 19.68 และ 19.95 บาทตอ
 ลิตร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ 
  . ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศ มีการ
 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.70 บาทตอลิตร จากระดับ 
 17.39 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 มาอยูที่
 ระดับ 20.09 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

- เงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นเล็กนอยจากระดับ 32.634 
 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 เปน 
 32.039 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 
 2563 โดยสวนหนึ่งเปนผลจากความกังวลเกี่ยวกับการ
 แพรระบาดของ COVID-19 แตก็ยังสะทอนวามีเงินทุน
 จากตางประเทศสุทธิไหลออกจากประเทศไทย 

- ผูบริโภคมีความรูสึกวาเศรษฐกิจชะลอตัวลง ตลอดจน
 ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังทรงตัวอยูใน
 ระดับสูง รวมถึงผูบริโภคยังรูสึกวารายไดในปจจุบัน
 ไมสอดคลองกับคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ โอกาสการหางานทำ และรายได้ในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต
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รายการ

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในอนาคต

ก.ย.

72.2

47.9

82.9

ต.ค.

70.7

46.5

81.3

พ.ย.

69.1

45.2

79.6
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68.3

45.8

78.1

ม.ค.

67.3

45.0

76.8

ก.พ.

64.8

42.7

74.3
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50.3

33.6

58.2

เม.ย.

47.2

31.5

54.6

พ.ค.

48.2

32.2

55.7

รายการ

สรุปดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แยกภูมิภาค เดือนพฤษภาคม

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปจจุบัน

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำในปจจุบัน

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวม 

ดัชนีความเชื่อมั่นโอกาสหางานทำโดยรวม 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวเทียบกับเดือนเมษายน 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในปจจุบัน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในอนาคต

ประเทศ

27.8

52.6

36.5

56.7

57.7

40.2

46.6

48.2

1.0

 32.2

55.7

กทม. และ 
ปริมณฑล

26.2

49.4

34.1

56.0

58.3

37.8

45.1

47.1

0.9

 30.2

54.6

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

30.6

55.9

39.6

59.4

61.0

43.3

49.5

51.3

1.1

 35.1

58.8

เหนือ

29.3

56.5

36.5

59.8

58.2

42.9

48.2

49.8

0.9

 32.9

58.2

กลาง

28.6

50.8

33.1

53.8

56.9

39.7

43.5

46.7

1.2

 30.9

53.8

ใต

26.0

51.9

40.5

56.6

50.6

39.1

48.6

46.1

0.6

 33.3

53.0

ตะวันออก

30.1

58.4

41.1

56.3

59.5

44.3

48.7

50.8

1.0

 35.6

58.1

ดัชนีความเชื่อมั่น
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66.5

พ.ย.

63.4

ธ.ค.

60.7

ม.ค.

57.8
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35.2
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37.9

ผลการสำรวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
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72.8

มิ.ย.

69.2

ก.ค.

65.4

ส.ค.

62.1

ก.ย.

59.2

ต.ค.

57.2

พ.ย.

54.7

ธ.ค.

52.8

ม.ค.

49.7

ก.พ.

43.5

มี.ค.

32.4

เม.ย.

28.7

พ.ค.

31.8

ดัชนีความเหมาะสมการใชจายเพื่อการทองเที่ยว
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ผลการสำรวจภาวะทางสังคม เดือนพฤษภาคม 2563

พ.ค.

75.7

85.3

มิ.ย.
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81.8
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69.9

78.3

ส.ค.

67.8
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พ.ย.
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38.8
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51.5

ดัชนีความสุขในการดำเนินชีวิต
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61.6
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55.9
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31.0

ดัชนีความคิดเห็นปญหายาเสพติด
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E-Marketplace ...ช่องทางการค้า
ฝ่าวิกฤต COVID-19
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

E-Marketplace หมายถึง Platform 

หรือเว็บไซตที่ขายสินคาออนไลน โดยมี 

ทั้งที่วางขายสินคาของตนเองหรือเปน 

ตัวกลางในการจับคูระหวางผูซื้อ-ผูขาย

Highlights
• E-Marketplace โตกาวกระโดดในวิกฤต 

COVID-19 : E-Marketplace กลายเปนชองทางสาํคญั 

ในการขายสินคาในชวงวิกฤต COVID-19 เนื่องจาก 

ประชาชนสวนใหญหลกีเลีย่งการออกไปชอปปงนอกบาน 

เพือ่ลดโอกาสการตดิเชือ้

• E-Marketplace มีทัง้ Global Platform และ 

Local Platform : ผูประกอบการไทยอาจคุนเคยกับ 

E-Marketplace ระดับโลก เชน Amazon และ Alibaba 

อยางไรก็ตาม หลายประเทศนิยมใช Platform ทองถิ่น 

ของประเทศตนเอง

• E-Marketplace จะทวีบทบาทสําคัญมากข้ึน 

ในอนาคต : ในระยะถดัไปมแีนวโนมทีจ่ะเกดิโรคอบุติัใหม 

มากขึ้น ผนวกกับไลฟสไตลคนเมืองที่เนนความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย E-Marketplace จึงเปนชองทางการคา 

ที่ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญ ดังนั้น ผูประกอบการ 

ไทยควรทาํความรูจกักบั E-Marketplace ในประเทศตางๆ 

เพื่อใหสามารถวางสินคาของตนไดตรงกับกลุมลูกคา 

เปาหมายมากทีส่ดุ 

ห

ในชวงวิกฤต COVID-19 ยอดขาย 

ออนไลนในหลายประเทศขยายตัวกาว

กระโดด โดยเฉพาะประเทศทีม่ผีูตดิเชือ้ 

จํานวนมาก เนื่องจากประชาชนหลีก 

เลีย่งการออกจากบานและเวนระยะหาง 

ทางสังคม (Social Distancing) มากขึน้ 

เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ ส งผลให 

E-Marketplace กลายเปนชองทางการ 

คาสําคัญในชวงเวลานี้ และมีแนวโนม 

ทวีความสําคัญยิ่งข้ึนทามกลางภาวะ 

การเกิดโรคระบาดใหมๆ ในอนาคต ผู 

ประกอบการควรทําความรูจักชองทาง

การคาผาน E-Marketplace ใหมากขึ้น 

เพื่อใหวางสินคาและเขาถึงกลุมลูกคา 

เปาหมายไดมากที่สุด ทั้งนี้ อาจแบง 

E-Marketplace เปน 2 กลุมหลัก คือ 

E-Marketplace ระดับโลกท่ีรู  จัก      

กันดี เชน Amazon, Alibaba และ 

E-Marketplace ทองถิ่น ซึ่งในหลาย 

ประเทศนิยมใชเปนจํานวนมาก สําหรับ 

ตัวอยาง E-Marketplace ทองถิ่นที่ 

สําคัญในประเทศตลาดใหมมีดังนี้

สหรัฐฯ

อนัดับ 1 (164,253 ราย)
ยอดดาวนโหลด Online Grocery App. ตอวนั 

218% 160%
(1 ก.พ. – 15 ม.ีค. 63) (YoY)

บราซลิ

อนัดับ 18 (4,661 ราย)

180%
ยอดขาย

(12 – 19 ม.ีค. 63) (YoY)
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อิตาลี

อันดับ 2 (101,739 ราย)

80%
ยอดขาย

(23 ก.พ. – 7 ม.ีค. 63) (YoY)

อนิเดยี

อันดบั 40 (1,251 ราย)

70-80%
ยอดขาย

(1 – 15 ม.ีค. 63) (YoY)

ฝรัง่เศส

อนัดบั 6 (44,550 ราย)

73%
ยอดขาย

(24 ก.พ. – 8 มี.ค. 63) (YoY)

จนี

อนัดับ 4 (81,518 ราย)

154%
ยอดขาย

(24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63) (YoY)

อนัดับ 56 (683 ราย)

60%
ยอดส่ังอาหารออนไลน

(ม.ค. 63 (MoM))

ฮองกง

อนัดับ 13 (9,786 ราย)

439%
ยอดขายสินคาอุปโภคบริโภค

(ก.พ. 63 (YoY))

เกาหลีใต

อันดับ = อันดับของประเทศที่มีผูติดเชื้อสะสม
ตัวเลขในวงเล็บ = จํานวนผูติดเชื้อสะสม
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563)
ที่มา : The Standard

** หมายเหตุ **

ทีม่า : รวบรวมโดยฝายวจัิยธรุกจิ ธสน.
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E-Marketplace หมายถึง Platform 

หรือเว็บไซตที่ขายสินคาออนไลน โดยมี 

ทั้งที่วางขายสินคาของตนเองหรือเปน 

ตัวกลางในการจับคูระหวางผูซื้อ-ผูขาย

Highlights
• E-Marketplace โตกาวกระโดดในวิกฤต 

COVID-19 : E-Marketplace กลายเปนชองทางสาํคญั 

ในการขายสินคาในชวงวิกฤต COVID-19 เนื่องจาก 

ประชาชนสวนใหญหลกีเลีย่งการออกไปชอปปงนอกบาน 

เพือ่ลดโอกาสการตดิเชือ้

• E-Marketplace มีทัง้ Global Platform และ 

Local Platform : ผูประกอบการไทยอาจคุนเคยกับ 

E-Marketplace ระดับโลก เชน Amazon และ Alibaba 

อยางไรก็ตาม หลายประเทศนิยมใช Platform ทองถิ่น 

ของประเทศตนเอง

• E-Marketplace จะทวีบทบาทสําคัญมากข้ึน 

ในอนาคต : ในระยะถดัไปมแีนวโนมทีจ่ะเกดิโรคอบุติัใหม 

มากขึ้น ผนวกกับไลฟสไตลคนเมืองที่เนนความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย E-Marketplace จึงเปนชองทางการคา 

ที่ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญ ดังนั้น ผูประกอบการ 

ไทยควรทาํความรูจกักบั E-Marketplace ในประเทศตางๆ 

เพื่อใหสามารถวางสินคาของตนไดตรงกับกลุมลูกคา 

เปาหมายมากทีส่ดุ 

ในชวงวิกฤต COVID-19 ยอดขาย 

ออนไลนในหลายประเทศขยายตัวกาว

กระโดด โดยเฉพาะประเทศทีม่ผีูตดิเชือ้ 

จํานวนมาก เนื่องจากประชาชนหลีก 

เลีย่งการออกจากบานและเวนระยะหาง 

ทางสังคม (Social Distancing) มากขึน้ 

เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ ส งผลให 

E-Marketplace กลายเปนชองทางการ 

คาสําคัญในชวงเวลานี้ และมีแนวโนม 

ทวีความสําคัญยิ่งข้ึนทามกลางภาวะ 

การเกิดโรคระบาดใหมๆ ในอนาคต ผู 

ประกอบการควรทําความรูจักชองทาง

การคาผาน E-Marketplace ใหมากขึ้น 

เพื่อใหวางสินคาและเขาถึงกลุมลูกคา 

เปาหมายไดมากที่สุด ทั้งนี้ อาจแบง 

E-Marketplace เปน 2 กลุมหลัก คือ 

E-Marketplace ระดับโลกท่ีรู  จัก      

กันดี เชน Amazon, Alibaba และ 

E-Marketplace ทองถิ่น ซึ่งในหลาย 

ประเทศนิยมใชเปนจํานวนมาก สําหรับ 

ตัวอยาง E-Marketplace ทองถิ่นที่ 

สําคัญในประเทศตลาดใหมมีดังนี้

E-Marketplace ระดับโลก E-Marketplace ทองถิ่น

E-Marketplace

แบงเปน 2 กลุมหลัก

เปรียบเทียบ Top 3 E-Marketplace ท้องถิ่นใน 4 ประเทศ

จํานวนผูเขาชม(ตอเดือน)

จํานวนรานคา

จํานวนสินคา

ประเภทสินคาที่ซื้อขาย

จุดเดน

38 ลานคน

3 แสน

24 ลานชิ้น

อาหาร

แหลงรวมอาหารทองถิ่น
และอาหารนานาชาติ

ทุกชนิด

33.7 ลานคน

5 พัน

3 แสนชิ้น

สวนใหญเปนหนังสือ
/อิเล็กทรอนิกส

ผูซื้อสามารถรับสินคาได
ภายใน 2 ชั่วโมง

(เฉพาะเมืองที่กําหนด)

12 ลานคน

5 แสน

17 ลานชิ้น

สวนใหญเปนอิเล็กทรอนิกส
/สินคาความงาม

เจาะตลาดผูซื้อ
ในพื้นที่ตางจังหวัด

จํานวนผูเขาชม(ตอเดือน)

จํานวนรานคา

Commission Fee

ประเภทสินคาที่ซื้อขาย

จุดเดน

148 ลานคน

6 ลาน

3% - 5%(ตอจํานวนหนาเพจ)

สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ/
อิเล็กทรอนิกส/แฟชั่น

มีพันธมิตรที่เปน
Delivery Service

กระจายตามเกาะตางๆ

95 ลานคน

4 ลาน

3% - 5%(ตอจํานวนหนาเพจ)

สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ/
อิเล็กทรอนิกส/แฟชั่น

เจาะกลุมลูกคาในเมืองรอง
เชน สุราบายา เมดาน

34 ลานคน

12 ลาน

3% - 15%(ตอการซื้อสินคารายครั้ง)

สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ/
สินคาอุปโภคบริโภค

สามารถเลือกรับสินคาที่
จุดรับที่กําหนด

หรือใหสงไปที่บานได

ที่มา : Prnewswire, Boxme Asia, Crunchbase Vnexpress

ที่มา : Aseanup, Emag, Mime Asia, Sellsuki, Finchcapital, CNBC, Ecommerceiq, Gizmologi

เวียดนาม

อินโดนีเซีย
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

Tips การขายสินค้าบน E-Marketplace

จํานวนผูเขาชม(ตอเดือน)

จํานวนรานคา

จํานวนสินคา

ประเภทสินคาที่ซื้อขาย

จุดเดน

221 ลานคน

1 แสน

80 ลานชิ้น

สวนใหญเปนสินคาแฟชั่น
/อิเล็กทรอนิกส

ตลาดสินคาแฟชั่น/
อิเล็กทรอนิกสออนไลน
อันดับ 1 ของอินเดีย

84 ลานคน

5 แสน

200 ลานชิ้น

สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ/
เครือ่งแตงกาย/สนิคาอปุโภคบรโิภค

มีบริการขนสงสินคา
ครอบคลุมกวา

3,000 เมืองทั่วประเทศ

43 ลานคน

6 ลาน

66 ลานชิ้น

สวนใหญเปนวัสดุกอสราง/
เครื่องจักรกล

เปน B2B E-commerce 
ที่ใหญที่สุดของอินเดีย

จํานวนผูเขาชม(ตอเดือน)

จํานวนจุดรับสินคา

จํานวนสินคา

ประเภทสินคาที่ซื้อขาย

จุดเดน

51 ลานคน

2,800 แหง

74 ลานชิ้น

สวนใหญเปนเครื่องแตงกาย/
เครื่องสําอาง

เนนขายสินคา Handmade
หรือ Customized

32 ลานคน

2,000 แหง

47 ลานชิ้น

สวนใหญเปนคอมพิวเตอร/
อิเล็กทรอนิกส

ขายสินคาทั้งมือ 1
และมือ 2

21 ลานคน

5,000 แหง

80 ลานชิ้น

สวนใหญเปนเสื้อผา
รองเทา เครื่องประดับ

Platform ที่ใหญที่สุดสําหรับ
เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ

ที่มา : Disfold, Expandedramblings, Indiatimes

ที่มา : Crunchbase, East West Digital News,Tadviser, Techcrunch, Medium, Reuters

อินเดีย

รัสเซีย

Payment

ChannelLogistics

ระบบการชําระเงิน
• Multi Payment Channel มีชองทางการชําระเงิน
ที่หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกและสอดรับกับ
ความตองการของลูกคาในแตละประเทศ เชน เวียดนาม
นิยมเก็บเงินปลายทางมากกวาจายดวยบัตรเครดิต
• Exchange Rate Risk เปนประเด็นที่ตองคํานึงถึง 
เนื่องจาก E-Marketplace ทองถิ่นในหลาย
ประเทศมักกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินทองถิ่น

ชองทางการตลาด
• Platform Targeting เลือก Platform
ที่เหมาะกับประเภทสินคาและกลุมลูกคา
เปาหมาย เชน Platform ที่เนนขายอาหาร 
หรือเนนเจาะกลุมลูกคาแมบาน/วัยรุน เปนตน
• Regulation Concern ศึกษาวิธีและ
เงื่อนไขตางๆ ของ Platform นั้นๆ เชน การ
ลงทะเบียนผานเว็บไดโดยตรง หรือสมัคร
ผาน Agency ทองถิ่น 
• Local Language E-Marketplace ใน
บางประเทศ เชน รัสเซียนิยมใชภาษาทองถิ่น 
จึงอาจตองติดตอ Agency หรือใชลามใน
การดําเนินการ

ระบบขนสงสินคา
• Wide Range Logistics ควรเชื่อมโยงหรือ
ใชบริการขนสงกับ Local Courier Services 
ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กับอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน
(ตอนจบ)

ผลการศึกษาอปุสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทัล
ระหว  างประเทศของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลอืกศึกษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ.2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอกี 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลักความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอรวา 
มีความชอบธรรมในทางกฎหมายเพียง 
พอหรอืไม ตามหลักการของขอ 14 ความ 
ตกลงวาดวยการคาบรกิารขององคการ 
การคาโลก (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซึ่งองคการ 
ระงับขอพพิาทของ WTO ไดวางแนวทาง 
ในการพจิารณาไว สามารถจดักลุมมาตรการ 
เพื่อสร างความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท ไดแก (1) 
Security by design (2) การสั่งลบ 
ขอมูล (deletion of content) (3) 

Data localization (4) การยืนยันวา 
ขอมลูทีส่งขามพรมแดนไปยงัอกีประเทศ 
หนึ่งจะไดรับการคุมครองในระดับที่ 
เพียงพอ (adequate protection) 
รายละเอียดดังนี้

มาตรการทางกฎหมาย 
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ของสหภาพยุโรป

จากการสํารวจกฎหมายและ 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรของสหภาพยโุรปซึง่เปนตนแบบ 
ของกฎหมายและมาตรการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยาง ไทย เวียดนาม 
และสิงคโปร พบวา มาตรการของ 
สหภาพยุโรปสวนใหญนั้นตองการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร แต 
ขณะเดียวกันก็พยายามก อให  เกิด 
อุปสรรคทางการนอยท่ีสุด อาจเปน 
เพราะสหภาพยุโรปมีแนวคิดเรื่องการ 
เปนตลาดเดียว (Single Market) และ 
มีแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางชัดเจน 
แตยังคงมีประเด็นที่นาสงสัยเรื่องการ 
ประเมินวาประเทศที่สามผูรับขอมูลจะ

ตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ 
เพียงพอ (adequate protection) ซึ่ง 
อาจจะเปนการกีดกันทางการคาได 
เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปไมมีการ
กําหนดไวอยางเปนรูปธรรมวา อะไรคือ 
หลักเกณฑการพิจารณาวาประเทศที่ 
สามมีมาตรการคุ มครองขอมูลสวน 
บุคคลท่ีเพียงพอ ข้ึนอยูกับการเจรจา 
ระหวางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
กับประเทศที่สาม

  
มาตรการทางกฎหมาย
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

สําหรับการประเมินความจําเปน
ของมาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรของไทย เวียดนาม และ 
สงิคโปรนัน้ พบวา ท้ังสามประเทศไดรับ 
เอาตนแบบในการสรางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรจากสหภาพยุโรป
มากําหนดเปนกฎหมายภายใน แตได 
ขยายขอบเขตของประเดน็ผลกระทบตอ 
ความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะเวียดนาม 

ทีใ่ชมาตรการ Data localization อยาง 
กวางขวางกบัทกุบรกิารดิจทิลั การกาํหนด 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรดังกลาวสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นในความมั่นคงของกฎหมายของ
ผูประกอบการ และเปนอุปสรรคทาง 
การคากับผู ประกอบการดิจิทัลที่ให 
บริการขามพรมแดน

แมว าพิมพเขียวประชาคมการ 
เมืองและความมั่นคงของอาเซียน พ.ศ. 
2568 (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint 2025) จะ 
กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวม
กนัปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางไซเบอร (Cybercrime) เพ่ือสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับ
ภมูภิาคอาเซยีน แตประเดน็การสงเสรมิ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ปรากฏอยูใน 
e-ASEAN Framework Agreement 
ที่กําหนดใหมีการเปดเสรีการคาสินคา 
บริการ และการลงทุนดาน ICT ภายใน 
อาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง 
ยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคา 
และอํานวยความสะดวกใหเกิดการ 
เติบโตทางพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
โดยการออกกฎหมายและระเบียบให 
สอดคลองกบัมาตรฐานระหวางประเทศ 

ดงันัน้ ในการจะบรรลเุปาประสงค 
ของกรอบการดําเนินงานทั้งสองดาน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเลือก 
มาตรการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามทางไซเบอรได และ 
ในขณะเดียวกันก็เป นอุปสรรคทาง 
การคาระหวางประเทศนอยที่สุด เชน 
มาตรการ Security by design ซึ่งเปด 

โอกาสใหเอกชนเลือกรูปแบบมาตรการ
ทางเทคนิคที่เหมาะสมและมีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุดกับการใหบริการ และใน 
แงมุมของการออกกฎหมายเพื่อสราง 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ภาครัฐ 
ควรระบวุตัถปุระสงควาตองการคุมครอง 
อะไรเปนสําคัญ มากกวากําหนดวาผู 
ประกอบการจะตองดําเนินการอยางไร 
เพราะผูประกอบการมีความเช่ียวชาญ 
ทางเทคนิคในการออกแบบการให  
บรกิารดจิทิลัทีส่รางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรตามที่กฎหมายตองการได 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

(1) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับภาครัฐ

• ในการกาํหนดมาตรการสงเสรมิ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ภาค 
รัฐควรหารือกับภาคเอกชนกอนบังคับ 
ใชมาตรการดังกลาว เพ่ือใหสามารถ 
ออกแบบมาตรการท่ีลดผลกระทบตอ 
ภาคเอกชนและการคาระหวางประเทศ

• ภาครัฐควรออกแบบกฎหมาย 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรโดย 
ยึดโยงกับวัตถุประสงคเปนหลัก วา 
ตองการจะคุมครองอะไร มากกวาการ 

กําหนดวาเอกชนควรจะดําเนินการ 
อยางไร เพราะจะเห็นไดว าการให 
เสรภีาพแกผูประกอบการในการกําหนด 
มาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอรที่สอดคลองกับบริการของ 
ผูประกอบการ จะทําใหการคุมครองฯ 
มีประสิทธิภาพมากกวา ยกตัวอยาง 
มาตรการ Security by design หรือ 
ระบบ Notice and notice ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพมากกวาการสั่งลบขอมูล 
โดยไมจํากัดขอบเขต

• ภาครัฐควรคํานึงถึงหนาที่ตาม 
สัญญาที่เอกชนมี (Term of Service) 
กบัผูบรโิภค ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตาม 
รูปแบบสัญญาที่กําหนดโดยกฎหมาย 
ของแตละประเทศท่ีผูประกอบการให 
บริการ ดังนั้น การกําหนดมาตรการ 
สงเสรมิความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร 
ท่ีขัดแย งกับสัญญาที่ เอกชนมี กับผู  
บริโภคยอมเปนการเพิ่มตนทุน ทําให 
ผูประกอบการระหวางประเทศจะตอง 
สรางชองทางการใหบรกิาร (platform) 
เฉพาะสาํหรบัผูบรโิภคจากกลุมประเทศ 
ที่ มีมาตรการส  ง เส ริมความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรที่แตกตางจาก 
ประเทศอื่น

(2) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผ

สําหรับผูประกอบการ
• ผูประกอบการควรคาํนงึประเดน็ 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู 
บริโภค ในการใหบริการดิจิทัลระหวาง 
ประเทศ เพราะแมในบางประเทศ จะ 
ไมไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ 
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรไว หรือระดับ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู 
บริโภค การใหความสําคญัในสองประเดน็ 
ดังกลาวจะสรางความนาเช่ือถือในหมู 
ผูบริโภค 

• การปฏิบัติตามมาตรการหรือ 
กฎหมายสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ผูประกอบการควรคําถึง 
หลกัความสามารถในการทํางานรวมกนั 
(interoperability) และการเปดรับ 
(openness) เพ่ือไมกอใหเกิดอุปสรรค 
ทางการคาระหวางผูประกอบการดวย 
กันเอง

(3) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับอาเซียน

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) และ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีทาทีที่ 
ชดัเจนในเรือ่งความม่ันคงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรทีอ่าจจะเปนอปุสรรคทางการคา 
ระหวางประเทศ โดยสงเสริมใหประเทศ 
สมาชกิใชมาตรการ Security by design 
เปนมาตรการหลักสําหรับการสงเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
เนื่องจากมีผลพิสูจนแลววามาตรการ 
ดงักลาวสงผลกระทบตอการคาระหวาง 
ประเทศนอยสุด และในขณะเดียวกันก็ 

สามารถบรรลุรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ของระบบการใหบริการดิจิทัลไดเชน 
เดยีวกนั แมวาตามโครงสรางของประชาคม 
อาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียนจะไม 
สามารถออกขอมต ิ(resolution) ทีม่ผีล 

ผูกพันประเทศสมาชิกได แตการหารือ 
รวมกนั และมมีตริวมกนัในเรือ่งดงักลาว 
เปรียบเสมือนแนวทางแก ประเทศ 
สมาชิกในการกําหนดมาตรการความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรท่ีไมเปน 
อุปสรรคตอการระหวางประเทศท่ีมาก 
เกินความจําเปน

การสร้างสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์กับการค้า
ระหว่างประเทศ

ปญหาความแตกตางของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
สงผลกระทบตอการคาบริการดิจิทัลที่ 
อยูบนไซเบอรสเปซซึ่งมีบริบทระหวาง 
ประเทศและไมมพีรมแดนเปนขอจาํกดัการ 
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไซเบอร 
สเปซจะตองคําถึงหลักความสามารถ 

ในการทาํงานรวมกัน (interoperability) 
และการเปดรับ (openness) เปนหลัก 
หากผู ประกอบการบริการดิจิทัลถูก 
กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่แตกกัน 

ในแตละประเทศ ยอมสงผลตอตนทุนที่ 
สูงขึน้ และเปนอปุสรรคตอการคาระหวาง 
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันจึง 
ตองมีการชัง่นํา้หนักและหาความสมดลุ 
ระหวางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรและหลักการคาเสรี ซ่ึงใน 
เรือ่งดงักลาวนีอ้งคการการคาโลก (WTO) 
ไดกลาววา แมวามาตรการเพื่อสราง 
ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรถือเปน 
สิ่งจําเปนสําหรับรัฐในการสรางความ 
มั่นคงของรัฐ (national security 
exception) และสรางความเชื่อม่ัน 
ของผูบริโภคในการใชบรกิารดจิิทลั แต 
หากมาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกัน 
ทางการคาแอบแฝงเพื่อสนับสนุนผู  
ประกอบการภายในประเทศเปนการ 
เฉพาะยอมเปนการขัดตอหลักการของ 
ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
(GATS)
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ผลการศกึษาอปุสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทัล
ระหว  างประเทศของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลอืกศกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ.2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอกี 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรวา 
มีความชอบธรรมในทางกฎหมายเพียง 
พอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 ความ 
ตกลงวาดวยการคาบรกิารขององคการ 
การคาโลก (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซึ่งองคการ 
ระงับขอพพิาทของ WTO ไดวางแนวทาง 
ในการพจิารณาไว สามารถจดักลุมมาตรการ 
เพื่อสร างความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท ไดแก (1) 
Security by design (2) การสั่งลบ 
ขอมูล (deletion of content) (3) 

Data localization (4) การยืนยันวา 
ขอมลูทีส่งขามพรมแดนไปยงัอกีประเทศ 
หนึ่งจะไดรับการคุมครองในระดับที่ 
เพียงพอ (adequate protection) 
รายละเอียดดังนี้

มาตรการทางกฎหมาย 
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ของสหภาพยุโรป

จากการสํารวจกฎหมายและ 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรของสหภาพยโุรปซึง่เปนตนแบบ 
ของกฎหมายและมาตรการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยาง ไทย เวียดนาม 
และสิงคโปร พบวา มาตรการของ 
สหภาพยุโรปสวนใหญนั้นตองการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร แต 
ขณะเดียวกันก็พยายามก อให  เกิด 
อุปสรรคทางการนอยท่ีสุด อาจเปน 
เพราะสหภาพยุโรปมีแนวคิดเรื่องการ 
เปนตลาดเดียว (Single Market) และ 
มีแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางชัดเจน 
แตยังคงมีประเด็นที่นาสงสัยเรื่องการ 
ประเมินวาประเทศที่สามผูรับขอมูลจะ

ตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ 
เพียงพอ (adequate protection) ซึ่ง 
อาจจะเปนการกีดกันทางการคาได 
เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปไมมีการ
กําหนดไวอยางเปนรูปธรรมวา อะไรคือ 
หลักเกณฑการพิจารณาวาประเทศที่ 
สามมีมาตรการคุ มครองขอมูลสวน 
บุคคลที่เพียงพอ ขึ้นอยูกับการเจรจา 
ระหวางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
กับประเทศที่สาม

  
มาตรการทางกฎหมาย
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

สําหรับการประเมินความจําเปน
ของมาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรของไทย เวียดนาม และ 
สงิคโปรนัน้ พบวา ท้ังสามประเทศไดรับ 
เอาตนแบบในการสรางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรจากสหภาพยุโรป
มากําหนดเปนกฎหมายภายใน แตได 
ขยายขอบเขตของประเดน็ผลกระทบตอ 
ความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะเวียดนาม 

ทีใ่ชมาตรการ Data localization อยาง 
กวางขวางกบัทกุบรกิารดิจทิลั การกาํหนด 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรดังกลาวสงผลกระทบตอความ 
เช่ือมั่นในความมั่นคงของกฎหมายของ
ผูประกอบการ และเปนอุปสรรคทาง 
การคากับผู ประกอบการดิจิทัลที่ให 
บริการขามพรมแดน

แมว าพิมพเขียวประชาคมการ 
เมืองและความมั่นคงของอาเซียน พ.ศ. 
2568 (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint 2025) จะ 
กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวม
กนัปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางไซเบอร (Cybercrime) เพื่อสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับ
ภมูภิาคอาเซียน แตประเดน็การสงเสรมิ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ปรากฏอยูใน 
e-ASEAN Framework Agreement 
ที่กําหนดใหมีการเปดเสรีการคาสินคา 
บริการ และการลงทุนดาน ICT ภายใน 
อาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง 
ยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคา 
และอํานวยความสะดวกใหเกิดการ 
เติบโตทางพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
โดยการออกกฎหมายและระเบียบให 
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 

ดงันัน้ ในการจะบรรลเุปาประสงค 
ของกรอบการดําเนินงานทั้งสองดาน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเลือก 
มาตรการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามทางไซเบอรได และ 
ในขณะเดียวกันก็เป นอุปสรรคทาง 
การคาระหวางประเทศนอยที่สุด เชน 
มาตรการ Security by design ซึ่งเปด 

โอกาสใหเอกชนเลือกรูปแบบมาตรการ
ทางเทคนิคท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุดกับการใหบริการ และใน 
แงมุมของการออกกฎหมายเพื่อสราง 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ภาครฐั 
ควรระบวุตัถปุระสงควาตองการคุมครอง 
อะไรเปนสําคัญ มากกวากําหนดวาผู 
ประกอบการจะตองดําเนินการอยางไร 
เพราะผูประกอบการมีความเชี่ยวชาญ 
ทางเทคนิคในการออกแบบการให  
บรกิารดจิทัิลทีส่รางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรตามที่กฎหมายตองการได 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

(1) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับภาครัฐ

• ในการกาํหนดมาตรการสงเสรมิ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ภาค 
รัฐควรหารือกับภาคเอกชนกอนบังคับ 
ใชมาตรการดังกลาว เพื่อใหสามารถ 
ออกแบบมาตรการท่ีลดผลกระทบตอ 
ภาคเอกชนและการคาระหวางประเทศ

• ภาครัฐควรออกแบบกฎหมาย 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรโดย 
ยึดโยงกับวัตถุประสงคเปนหลัก วา 
ตองการจะคุมครองอะไร มากกวาการ 

กําหนดวาเอกชนควรจะดําเนินการ 
อยางไร เพราะจะเห็นไดว าการให 
เสรภีาพแกผูประกอบการในการกําหนด 
มาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอรที่สอดคลองกับบริการของ 
ผูประกอบการ จะทําใหการคุมครองฯ 
มีประสิทธิภาพมากกวา ยกตัวอยาง 
มาตรการ Security by design หรือ 
ระบบ Notice and notice ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพมากกวาการสั่งลบขอมูล 
โดยไมจํากัดขอบเขต

• ภาครัฐควรคํานึงถึงหนาที่ตาม 
สัญญาที่เอกชนมี (Term of Service) 
กบัผูบรโิภค ซึง่อาจจะแตกตางกนัไปตาม 
รูปแบบสัญญาที่กําหนดโดยกฎหมาย 
ของแตละประเทศท่ีผูประกอบการให 
บริการ ดังนั้น การกําหนดมาตรการ 
สงเสรมิความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร 
ที่ขัดแย งกับสัญญาที่ เอกชนมีกับผู  
บริโภคยอมเปนการเพิ่มตนทุน ทําให 
ผูประกอบการระหวางประเทศจะตอง 
สรางชองทางการใหบรกิาร (platform) 
เฉพาะสาํหรบัผูบรโิภคจากกลุมประเทศ 
ท่ีมีมาตรการส  ง เส ริมความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรที่แตกตางจาก 
ประเทศอื่น

(2) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สําหรับผูประกอบการ
• ผูประกอบการควรคาํนงึประเด็น 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู  
บริโภค ในการใหบริการดิจิทัลระหวาง 
ประเทศ เพราะแมในบางประเทศ จะ 
ไมไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ 
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรไว หรือระดับ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู  
บรโิภค การใหความสําคญัในสองประเดน็ 
ดังกลาวจะสรางความนาเชื่อถือในหมู 
ผูบริโภค 

• การปฏิบัติตามมาตรการหรือ 
กฎหมายสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ผูประกอบการควรคําถึง 
หลกัความสามารถในการทํางานรวมกนั 
(interoperability) และการเปดรับ 
(openness) เพื่อไมกอใหเกิดอุปสรรค 
ทางการคาระหวางผูประกอบการดวย 
กันเอง

(3) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับอาเซียน

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) และ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีทาทีที่ 
ชดัเจนในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรทีอ่าจจะเปนอปุสรรคทางการคา 
ระหวางประเทศ โดยสงเสริมใหประเทศ 
สมาชกิใชมาตรการ Security by design 
เปนมาตรการหลักสําหรับการสงเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
เนื่องจากมีผลพิสูจนแลววามาตรการ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอการคาระหวาง 
ประเทศนอยสุด และในขณะเดียวกันก็ 

สามารถบรรลรุกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ของระบบการใหบริการดิจิทัลไดเชน 
เดียวกนั แมวาตามโครงสรางของประชาคม 
อาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียนจะไม 
สามารถออกขอมต ิ(resolution) ทีม่ผีล 

ผูกพันประเทศสมาชิกได แตการหารือ 
รวมกนั และมมีตริวมกนัในเรือ่งดงักลาว 
เปรียบเสมือนแนวทางแก ประเทศ 
สมาชิกในการกําหนดมาตรการความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่ไมเปน 
อุปสรรคตอการระหวางประเทศที่มาก 
เกินความจําเปน

การสร้างสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์กับการค้า
ระหว่างประเทศ

ปญหาความแตกตางของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
สงผลกระทบตอการคาบริการดิจิทัลที่ 
อยูบนไซเบอรสเปซซ่ึงมีบริบทระหวาง 
ประเทศและไมมพีรมแดนเปนขอจาํกดัการ 
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไซเบอร 
สเปซจะตองคําถึงหลักความสามารถ 

ในการทาํงานรวมกนั (interoperability) 
และการเปดรับ (openness) เปนหลัก 
หากผู ประกอบการบริการดิจิทัลถูก 
กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท่ีแตกกัน 

ในแตละประเทศ ยอมสงผลตอตนทุนที่ 
สงูขึน้ และเปนอปุสรรคตอการคาระหวาง 
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึง 
ตองมีการชัง่นํา้หนักและหาความสมดลุ 
ระหวางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรและหลักการคาเสรี ซึ่งใน 
เรือ่งดงักลาวนีอ้งคการการคาโลก (WTO) 
ไดกลาววา แมวามาตรการเพื่อสราง 
ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรถือเปน 
สิ่งจําเปนสําหรับรัฐในการสรางความ 
มั่นคงของรัฐ (national security 
exception) และสรางความเชื่อม่ัน 
ของผูบริโภคในการใชบรกิารดจิทิลั แต 
หากมาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกัน 
ทางการคาแอบแฝงเพื่อสนับสนุนผู  
ประกอบการภายในประเทศเปนการ 
เฉพาะยอมเปนการขัดตอหลักการของ 
ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
(GATS)

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเลือกมาตรการส่งเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพใน 
การปกป้องคุ้มครองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่าง 
ประเทศน้อยที่สุด เช่น มาตรการ Security by 
design
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ผลการศึกษาอปุสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทัล
ระหว  างประเทศของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลอืกศึกษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ.2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอกี 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลักความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอรวา 
มีความชอบธรรมในทางกฎหมายเพียง 
พอหรอืไม ตามหลักการของขอ 14 ความ 
ตกลงวาดวยการคาบรกิารขององคการ 
การคาโลก (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซึ่งองคการ 
ระงับขอพพิาทของ WTO ไดวางแนวทาง 
ในการพจิารณาไว สามารถจดักลุมมาตรการ 
เพื่อสร างความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท ไดแก (1) 
Security by design (2) การสั่งลบ 
ขอมูล (deletion of content) (3) 

Data localization (4) การยืนยันวา 
ขอมลูทีส่งขามพรมแดนไปยงัอกีประเทศ 
หนึ่งจะไดรับการคุมครองในระดับที่ 
เพียงพอ (adequate protection) 
รายละเอียดดังนี้

มาตรการทางกฎหมาย 
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ของสหภาพยุโรป

จากการสํารวจกฎหมายและ 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรของสหภาพยโุรปซึง่เปนตนแบบ 
ของกฎหมายและมาตรการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยาง ไทย เวียดนาม 
และสิงคโปร พบวา มาตรการของ 
สหภาพยุโรปสวนใหญนั้นตองการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร แต 
ขณะเดียวกันก็พยายามก อให  เกิด 
อุปสรรคทางการนอยท่ีสุด อาจเปน 
เพราะสหภาพยุโรปมีแนวคิดเรื่องการ 
เปนตลาดเดียว (Single Market) และ 
มีแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางชัดเจน 
แตยังคงมีประเด็นที่นาสงสัยเรื่องการ 
ประเมินวาประเทศที่สามผูรับขอมูลจะ

ตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ 
เพียงพอ (adequate protection) ซึ่ง 
อาจจะเปนการกีดกันทางการคาได 
เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปไมมีการ
กําหนดไวอยางเปนรูปธรรมวา อะไรคือ 
หลักเกณฑการพิจารณาวาประเทศที่ 
สามมีมาตรการคุ มครองขอมูลสวน 
บุคคลท่ีเพียงพอ ข้ึนอยูกับการเจรจา 
ระหวางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
กับประเทศที่สาม

  
มาตรการทางกฎหมาย
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

สําหรับการประเมินความจําเปน
ของมาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรของไทย เวียดนาม และ 
สงิคโปรนัน้ พบวา ท้ังสามประเทศไดรับ 
เอาตนแบบในการสรางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรจากสหภาพยุโรป
มากําหนดเปนกฎหมายภายใน แตได 
ขยายขอบเขตของประเดน็ผลกระทบตอ 
ความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะเวียดนาม 

ทีใ่ชมาตรการ Data localization อยาง 
กวางขวางกบัทกุบรกิารดิจทิลั การกาํหนด 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรดังกลาวสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นในความมั่นคงของกฎหมายของ
ผูประกอบการ และเปนอุปสรรคทาง 
การคากับผู ประกอบการดิจิทัลที่ให 
บริการขามพรมแดน

แมว าพิมพเขียวประชาคมการ 
เมืองและความมั่นคงของอาเซียน พ.ศ. 
2568 (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint 2025) จะ 
กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวม
กนัปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางไซเบอร (Cybercrime) เพ่ือสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับ
ภมูภิาคอาเซยีน แตประเดน็การสงเสรมิ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ปรากฏอยูใน 
e-ASEAN Framework Agreement 
ที่กําหนดใหมีการเปดเสรีการคาสินคา 
บริการ และการลงทุนดาน ICT ภายใน 
อาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง 
ยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคา 
และอํานวยความสะดวกใหเกิดการ 
เติบโตทางพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
โดยการออกกฎหมายและระเบียบให 
สอดคลองกบัมาตรฐานระหวางประเทศ 

ดงันัน้ ในการจะบรรลเุปาประสงค 
ของกรอบการดําเนินงานทั้งสองดาน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเลือก 
มาตรการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามทางไซเบอรได และ 
ในขณะเดียวกันก็เป นอุปสรรคทาง 
การคาระหวางประเทศนอยที่สุด เชน 
มาตรการ Security by design ซึ่งเปด 

โอกาสใหเอกชนเลือกรูปแบบมาตรการ
ทางเทคนิคที่เหมาะสมและมีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุดกับการใหบริการ และใน 
แงมุมของการออกกฎหมายเพื่อสราง 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ภาครัฐ 
ควรระบุวตัถปุระสงควาตองการคุมครอง 
อะไรเปนสําคัญ มากกวากําหนดวาผู 
ประกอบการจะตองดําเนินการอยางไร 
เพราะผูประกอบการมีความเช่ียวชาญ 
ทางเทคนิคในการออกแบบการให  
บรกิารดจิทิลัทีส่รางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรตามที่กฎหมายตองการได 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

(1) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับภาครัฐ

• ในการกาํหนดมาตรการสงเสรมิ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ภาค 
รัฐควรหารือกับภาคเอกชนกอนบังคับ 
ใชมาตรการดังกลาว เพ่ือใหสามารถ 
ออกแบบมาตรการท่ีลดผลกระทบตอ 
ภาคเอกชนและการคาระหวางประเทศ

• ภาครัฐควรออกแบบกฎหมาย 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรโดย 
ยึดโยงกับวัตถุประสงคเปนหลัก วา 
ตองการจะคุมครองอะไร มากกวาการ 

กําหนดวาเอกชนควรจะดําเนินการ 
อยางไร เพราะจะเห็นไดว าการให 
เสรภีาพแกผูประกอบการในการกําหนด 
มาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอรที่สอดคลองกับบริการของ 
ผูประกอบการ จะทําใหการคุมครองฯ 
มีประสิทธิภาพมากกวา ยกตัวอยาง 
มาตรการ Security by design หรือ 
ระบบ Notice and notice ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพมากกวาการสั่งลบขอมูล 
โดยไมจํากัดขอบเขต

• ภาครัฐควรคํานึงถึงหนาที่ตาม 
สัญญาที่เอกชนมี (Term of Service) 
กบัผูบรโิภค ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตาม 
รูปแบบสัญญาที่กําหนดโดยกฎหมาย 
ของแตละประเทศท่ีผูประกอบการให 
บริการ ดังนั้น การกําหนดมาตรการ 
สงเสรมิความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร 
ท่ีขัดแย งกับสัญญาที่ เอกชนมี กับผู  
บริโภคยอมเปนการเพิ่มตนทุน ทําให 
ผูประกอบการระหวางประเทศจะตอง 
สรางชองทางการใหบรกิาร (platform) 
เฉพาะสาํหรบัผูบรโิภคจากกลุมประเทศ 
ที่ มีมาตรการส  ง เส ริมความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรที่แตกตางจาก 
ประเทศอื่น

(2) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สําหรับผูประกอบการ
• ผูประกอบการควรคาํนงึประเดน็ 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู 
บริโภค ในการใหบริการดิจิทัลระหวาง 
ประเทศ เพราะแมในบางประเทศ จะ 
ไมไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ 
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรไว หรือระดับ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู 
บริโภค การใหความสําคญัในสองประเดน็ 
ดังกลาวจะสรางความนาเช่ือถือในหมู 
ผูบริโภค 

• การปฏิบัติตามมาตรการหรือ 
กฎหมายสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ผูประกอบการควรคําถึง 
หลกัความสามารถในการทํางานรวมกนั 
(interoperability) และการเปดรับ 
(openness) เพ่ือไมกอใหเกิดอุปสรรค 
ทางการคาระหวางผูประกอบการดวย 
กันเอง

(3) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับอาเซียน

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) และ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีทาทีที่ 
ชดัเจนในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรทีอ่าจจะเปนอปุสรรคทางการคา 
ระหวางประเทศ โดยสงเสริมใหประเทศ 
สมาชกิใชมาตรการ Security by design 
เปนมาตรการหลักสําหรับการสงเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
เนื่องจากมีผลพิสูจนแลววามาตรการ 
ดงักลาวสงผลกระทบตอการคาระหวาง 
ประเทศนอยสุด และในขณะเดียวกันก็ 

สามารถบรรลุรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ของระบบการใหบริการดิจิทัลไดเชน 
เดยีวกนั แมวาตามโครงสรางของประชาคม 
อาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียนจะไม 
สามารถออกขอมต ิ(resolution) ทีม่ผีล 

ผูกพันประเทศสมาชิกได แตการหารือ 
รวมกนั และมมีตริวมกนัในเรือ่งดงักลาว 
เปรียบเสมือนแนวทางแก ประเทศ 
สมาชิกในการกําหนดมาตรการความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรท่ีไมเปน 
อุปสรรคตอการระหวางประเทศท่ีมาก 
เกินความจําเปน

การสร้างสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์กับการค้า
ระหว่างประเทศ

ปญหาความแตกตางของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
สงผลกระทบตอการคาบริการดิจิทัลที่ 
อยูบนไซเบอรสเปซซึ่งมีบริบทระหวาง 
ประเทศและไมมพีรมแดนเปนขอจาํกดัการ 
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไซเบอร 
สเปซจะตองคําถึงหลักความสามารถ 

ในการทาํงานรวมกัน (interoperability) 
และการเปดรับ (openness) เปนหลัก 
หากผู ประกอบการบริการดิจิทัลถูก 
กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่แตกกัน 

ในแตละประเทศ ยอมสงผลตอตนทุนที่ 
สูงขึน้ และเปนอปุสรรคตอการคาระหวาง 
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันจึง 
ตองมีการชัง่นํา้หนักและหาความสมดลุ 
ระหวางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรและหลักการคาเสรี ซ่ึงใน 
เรือ่งดงักลาวนีอ้งคการการคาโลก (WTO) 
ไดกลาววา แมวามาตรการเพื่อสราง 
ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรถือเปน 
สิ่งจําเปนสําหรับรัฐในการสรางความ 
มั่นคงของรัฐ (national security 
exception) และสรางความเชื่อม่ัน 
ของผูบริโภคในการใชบรกิารดจิิทลั แต 
หากมาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกัน 
ทางการคาแอบแฝงเพื่อสนับสนุนผู  
ประกอบการภายในประเทศเปนการ 
เฉพาะยอมเปนการขัดตอหลักการของ 
ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
(GATS)
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ผลการศกึษาอปุสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทัล
ระหว  างประเทศของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลอืกศกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ.2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอกี 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรวา 
มีความชอบธรรมในทางกฎหมายเพียง 
พอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 ความ 
ตกลงวาดวยการคาบรกิารขององคการ 
การคาโลก (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซึ่งองคการ 
ระงับขอพพิาทของ WTO ไดวางแนวทาง 
ในการพจิารณาไว สามารถจดักลุมมาตรการ 
เพื่อสร างความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท ไดแก (1) 
Security by design (2) การสั่งลบ 
ขอมูล (deletion of content) (3) 

Data localization (4) การยืนยันวา 
ขอมลูทีส่งขามพรมแดนไปยงัอกีประเทศ 
หนึ่งจะไดรับการคุมครองในระดับที่ 
เพียงพอ (adequate protection) 
รายละเอียดดังนี้

มาตรการทางกฎหมาย 
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ของสหภาพยุโรป

จากการสํารวจกฎหมายและ 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรของสหภาพยโุรปซึง่เปนตนแบบ 
ของกฎหมายและมาตรการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยาง ไทย เวียดนาม 
และสิงคโปร พบวา มาตรการของ 
สหภาพยุโรปสวนใหญนั้นตองการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร แต 
ขณะเดียวกันก็พยายามก อให  เกิด 
อุปสรรคทางการนอยท่ีสุด อาจเปน 
เพราะสหภาพยุโรปมีแนวคิดเรื่องการ 
เปนตลาดเดียว (Single Market) และ 
มีแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางชัดเจน 
แตยังคงมีประเด็นที่นาสงสัยเรื่องการ 
ประเมินวาประเทศที่สามผูรับขอมูลจะ

ตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ 
เพียงพอ (adequate protection) ซึ่ง 
อาจจะเปนการกีดกันทางการคาได 
เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปไมมีการ
กําหนดไวอยางเปนรูปธรรมวา อะไรคือ 
หลักเกณฑการพิจารณาวาประเทศที่ 
สามมีมาตรการคุ มครองขอมูลสวน 
บุคคลที่เพียงพอ ขึ้นอยูกับการเจรจา 
ระหวางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
กับประเทศที่สาม

  
มาตรการทางกฎหมาย
ในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

สําหรับการประเมินความจําเปน
ของมาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรของไทย เวียดนาม และ 
สงิคโปรนัน้ พบวา ท้ังสามประเทศไดรับ 
เอาตนแบบในการสรางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรจากสหภาพยุโรป
มากําหนดเปนกฎหมายภายใน แตได 
ขยายขอบเขตของประเดน็ผลกระทบตอ 
ความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะเวียดนาม 

ทีใ่ชมาตรการ Data localization อยาง 
กวางขวางกบัทกุบรกิารดิจทิลั การกาํหนด 
มาตรการสรางความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรดังกลาวสงผลกระทบตอความ 
เช่ือมั่นในความมั่นคงของกฎหมายของ
ผูประกอบการ และเปนอุปสรรคทาง 
การคากับผู ประกอบการดิจิทัลที่ให 
บริการขามพรมแดน

แมว าพิมพเขียวประชาคมการ 
เมืองและความมั่นคงของอาเซียน พ.ศ. 
2568 (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint 2025) จะ 
กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวม
กนัปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางไซเบอร (Cybercrime) เพื่อสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับ
ภมิูภาคอาเซียน แตประเด็นการสงเสรมิ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ปรากฏอยูใน 
e-ASEAN Framework Agreement 
ที่กําหนดใหมีการเปดเสรีการคาสินคา 
บริการ และการลงทุนดาน ICT ภายใน 
อาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง 
ยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคา 
และอํานวยความสะดวกใหเกิดการ 
เติบโตทางพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  
โดยการออกกฎหมายและระเบียบให 
สอดคลองกบัมาตรฐานระหวางประเทศ 

ดงันัน้ ในการจะบรรลเุปาประสงค 
ของกรอบการดําเนินงานทั้งสองดาน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเลือก 
มาตรการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามทางไซเบอรได และ 
ในขณะเดียวกันก็เป นอุปสรรคทาง 
การคาระหวางประเทศนอยที่สุด เชน 
มาตรการ Security by design ซึ่งเปด 

โอกาสใหเอกชนเลือกรูปแบบมาตรการ
ทางเทคนิคท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุดกับการใหบริการ และใน 
แงมุมของการออกกฎหมายเพื่อสราง 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ภาครฐั 
ควรระบวุตัถปุระสงควาตองการคุมครอง 
อะไรเปนสําคัญ มากกวากําหนดวาผู 
ประกอบการจะตองดําเนินการอยางไร 
เพราะผูประกอบการมีความเชี่ยวชาญ 
ทางเทคนิคในการออกแบบการให  
บรกิารดจิทัิลทีส่รางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรตามที่กฎหมายตองการได 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

(1) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับภาครัฐ

• ในการกาํหนดมาตรการสงเสรมิ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ภาค 
รัฐควรหารือกับภาคเอกชนกอนบังคับ 
ใชมาตรการดังกลาว เพื่อใหสามารถ 
ออกแบบมาตรการท่ีลดผลกระทบตอ 
ภาคเอกชนและการคาระหวางประเทศ

• ภาครัฐควรออกแบบกฎหมาย 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรโดย 
ยึดโยงกับวัตถุประสงคเปนหลัก วา 
ตองการจะคุมครองอะไร มากกวาการ 

กําหนดวาเอกชนควรจะดําเนินการ 
อยางไร เพราะจะเห็นไดว าการให 
เสรภีาพแกผูประกอบการในการกําหนด 
มาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอรที่สอดคลองกับบริการของ 
ผูประกอบการ จะทําใหการคุมครองฯ 
มีประสิทธิภาพมากกวา ยกตัวอยาง 
มาตรการ Security by design หรือ 
ระบบ Notice and notice ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพมากกวาการสั่งลบขอมูล 
โดยไมจํากัดขอบเขต

• ภาครัฐควรคํานึงถึงหนาที่ตาม 
สัญญาที่เอกชนมี (Term of Service) 
กบัผูบรโิภค ซึง่อาจจะแตกตางกนัไปตาม 
รูปแบบสัญญาที่กําหนดโดยกฎหมาย 
ของแตละประเทศท่ีผูประกอบการให 
บริการ ดังนั้น การกําหนดมาตรการ 
สงเสรมิความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร 
ที่ขัดแย งกับสัญญาที่ เอกชนมีกับผู  
บริโภคยอมเปนการเพิ่มตนทุน ทําให 
ผูประกอบการระหวางประเทศจะตอง 
สรางชองทางการใหบรกิาร (platform) 
เฉพาะสาํหรบัผูบรโิภคจากกลุมประเทศ 
ท่ีมีมาตรการส  ง เส ริมความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรที่แตกตางจาก 
ประเทศอื่น

(2) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สําหรับผูประกอบการ
• ผูประกอบการควรคาํนงึประเด็น 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู  
บริโภค ในการใหบริการดิจิทัลระหวาง 
ประเทศ เพราะแมในบางประเทศ จะ 
ไมไดกําหนดมาตรการสงเสริมความ 
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรไว หรือระดับ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู  
บรโิภค การใหความสําคญัในสองประเดน็ 
ดังกลาวจะสรางความนาเชื่อถือในหมู 
ผูบริโภค 

• การปฏิบัติตามมาตรการหรือ 
กฎหมายสงเสริมความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ผูประกอบการควรคําถึง 
หลกัความสามารถในการทํางานรวมกนั 
(interoperability) และการเปดรับ 
(openness) เพื่อไมกอใหเกิดอุปสรรค 
ทางการคาระหวางผูประกอบการดวย 
กันเอง

(3) ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับอาเซียน

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) และ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีทาทีที่ 
ชดัเจนในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทาง 
ไซเบอรทีอ่าจจะเปนอปุสรรคทางการคา 
ระหวางประเทศ โดยสงเสริมใหประเทศ 
สมาชกิใชมาตรการ Security by design 
เปนมาตรการหลักสําหรับการสงเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  
เนื่องจากมีผลพิสูจนแลววามาตรการ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอการคาระหวาง 
ประเทศนอยสุด และในขณะเดียวกันก็ 

สามารถบรรลรุกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
ของระบบการใหบริการดิจิทัลไดเชน 
เดียวกนั แมวาตามโครงสรางของประชาคม 
อาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียนจะไม 
สามารถออกขอมต ิ(resolution) ทีม่ผีล 

ผูกพันประเทศสมาชิกได แตการหารือ 
รวมกนั และมมีตริวมกนัในเรือ่งดงักลาว 
เปรียบเสมือนแนวทางแก ประเทศ 
สมาชิกในการกําหนดมาตรการความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่ไมเปน 
อุปสรรคตอการระหวางประเทศที่มาก 
เกินความจําเปน

การสร้างสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์กับการค้า
ระหว่างประเทศ

ปญหาความแตกตางของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
สงผลกระทบตอการคาบริการดิจิทัลที่ 
อยูบนไซเบอรสเปซซ่ึงมีบริบทระหวาง 
ประเทศและไมมพีรมแดนเปนขอจาํกดัการ 
ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไซเบอร 
สเปซจะตองคําถึงหลักความสามารถ 

ในการทาํงานรวมกนั (interoperability) 
และการเปดรับ (openness) เปนหลัก 
หากผู ประกอบการบริการดิจิทัลถูก 
กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรการสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท่ีแตกกัน 

ในแตละประเทศ ยอมสงผลตอตนทุนที่ 
สงูขึน้ และเปนอปุสรรคตอการคาระหวาง 
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึง 
ตองมีการชัง่นํา้หนักและหาความสมดลุ 
ระหวางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรและหลักการคาเสรี ซึ่งใน 
เรือ่งดงักลาวนีอ้งคการการคาโลก (WTO) 
ไดกลาววา แมวามาตรการเพื่อสราง 
ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรถือเปน 
สิ่งจําเปนสําหรับรัฐในการสรางความ 
มั่นคงของรัฐ (national security 
exception) และสรางความเชื่อม่ัน 
ของผูบริโภคในการใชบรกิารดจิทิลั แต 
หากมาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกัน 
ทางการคาแอบแฝงเพื่อสนับสนุนผู  
ประกอบการภายในประเทศเปนการ 
เฉพาะยอมเปนการขัดตอหลักการของ 
ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 
(GATS)

ปัญหาความแตกต่างของมาตรการ สร้างความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อการ 
ค้าบริการดิจิทัลที่อยู่บนไซเบอร์สเปซซึ่งมีบริบท 
ระหว่างประเทศและไม่มีพรมแดนเป็นข้อจำกัดการ 
ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์สเปซจะต้อง 
คำถึงหลักความสามารถในการทำงานร่วมกันและ 
การเปิดรับเป็นหลัก 
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการทีธุ่รกจิครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ทัง้นีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสึก มีความรัก ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรือการแตงงานเทาน้ัน การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบทีต่องการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทํางานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ค

ธุรกิจครอบครัว ตอน 
ความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว

â´Â
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รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ความขัดแย้งท่ีแฝงอยู่ระหว่างเครือ
ญาติในครอบครัว ถือเป็นอันตรายต่อ 
การประกอบการของธุรกิจครอบครัว 
การอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวท่ีไป 
ได้ไม่ไกลเกิน 3 รุ่นน้ัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ 
มาจากปัจจัยภายนอกหรือวิกฤติต่างๆ 
เข้ามากระทบ หากเกิดจากภายใน 
มากกว่า ประเด็นการส่ือสารภายใน 
ครอบครัวท่ีมีน้อย ทำให้ขาดการ 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสมาชิกใน 
ครอบครัว ถือเป็นความล้มเหลวใน 
การส่ือสารท่ีส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
สะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัวจึง 
จำเป็นต้องมีวิธีการจัดระบบการ 
ส่ือสารข้อมูลระหว่างสมาชิกครอบครัว 
เพ่ือช่วยจัดการกับความขัดแย้งและ 
ป้องกันอันตรายท่ีอาจจะส่งผลต่อ 
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงที่ 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธุรกิจครอบครัวท่ีไปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธุรกจิครอบครัว ครอบครัวจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการส่ือสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพ่ือชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวท่ีมีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังน้ัน สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทาํใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีที่สุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคิด 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ทีแ่ตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคิดเห็น ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขนั 

กนัเองคอนขางสูงและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซึ่ง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหนึ่งอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ี 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การส่ือสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การส่ือสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจท่ีไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการท่ีธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ท้ังนีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสกึ มคีวามรกั ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรอืการแตงงานเทานัน้ การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบท่ีตองการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวท่ีมีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทาํงานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงท่ี 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนน้ัน สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธรุกจิครอบครวั ครอบครวัจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพื่อชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีท่ีสุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

ความขัดแย้งมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี 
ให้ผลในเชิงบวกและเชิงลบ ความ 
ขัดแย้งอาจเป็นลักษณะในทาง 
สร้างสรรค์หรือทำลาย (Creative or 
Destructive) แต่เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้าง 
ยากที่จะกำหนดว่า ความขัดแย้ง 
ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นจุดที่ 
เหมาะสมที่สุด

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคดิ 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ท่ีแตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคดิเหน็ ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขัน 

กันเองคอนขางสงูและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครัว อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจที่ไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซ่ึงนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการทีธุ่รกจิครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ทัง้นีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสึก มีความรัก ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรือการแตงงานเทาน้ัน การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบทีต่องการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทํางานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงที่ 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธุรกิจครอบครัวท่ีไปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธุรกจิครอบครัว ครอบครัวจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการส่ือสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพ่ือชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวท่ีมีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีที่สุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

Central Group – บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
ผูนําดานธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย กอตั้งข้ึนเม่ือ 
พ.ศ 2490 โดย คุณเตียง จิราภิวัฒน จากรานคา 
หนังสือเล็กๆ เมื่อ 65 ปกอน ภายใตฝมือการบริหาร 
งานของตระกูล “จิราธิวัฒน” ทําใหเซ็นทรัลกรุป 
กาวขึ้นเปนบริษัทคาปลีกแนวหนาของเอเชีย โดย 
ปจจุบันมีทายาทถึง 5 รุน ไดแยกกันบริหารตามสาย 
งานตาง ๆ โดยรุนที่ 3 และ 4 การบริหารจัดการของ 
เซ็นทรัลกรุ ปในอดีตมุ งใหคนในตระกูลจิราธิวัฒน  
รบัผิดชอบดแูลในธรุกจิตาง ๆ  ซึง่แบงออกเปน 5 กลุม 
ธุรกิจ ได แก  กลุ มธุรกิจค าปลีก (CRC) ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย (CPN) กลุมธุรกิจคาสง (CMG)  กลุม 
ธุรกิจโรงแรม (CHR) และกลุมธุรกิจอาหาร (CRG)  
แตลาสดุดวยนโยบายในการเตบิโตแบบมอือาชพี การ 
กําหนดยุทธศาสตรจึงเปดกวางใหนักธุรกิจภายนอก 

เขามามีสวนรวมมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ผลักดันให 
คนในตระกูลรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ กาว 
เขาสูบอรดบริหารแบบเต็มตัว การเจริญเติบโตของ 
หางเซ็นทรัล อยู ที่วิสัยทัศนของผู บริหารที่มอง 
การณไกล และยึดมั่นในอุดมการณจากรุนสูรุน เชน 
คุณเตียง จิราธิวัฒน บิดาคุณสัมฤทธิ์ ไดสั่งลูก ๆ วา 
เมื่อไรมีเงินใหซื้อที่ดินเก็บไว หลักการนี้คุณสัมฤทธิ์ 
ดาํเนนิการตอและใหผลในปจจบุนั จงึเหน็หางเซ็นทรลั 
ผุดขึ้นแบบปูพรม จากใจกลางกรุงเทพมหานคร 
กระจายทั่วไปตามชานเมือง และหัวเมืองใหญ ๆ ทั่ว 
ประเทศ สวนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของคุณ 
สัมฤทธิ์ ท่ีผูบริหารยึดถือถึงปจจุบันคือ ไมคาขายใน 
สิง่ทีส่งัคมรงัเกยีจ หรอืทาํใหผูอืน่เดอืดรอน แมวาอาจ 
ใหกําไรมหาศาล

https://www.central.co.th

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคิด 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ทีแ่ตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคิดเห็น ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขนั 

กนัเองคอนขางสูงและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซึ่ง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหนึ่งอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ี 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การส่ือสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การส่ือสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจท่ีไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการท่ีธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ท้ังนีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสกึ มคีวามรกั ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรอืการแตงงานเทานัน้ การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบท่ีตองการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวท่ีมีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทาํงานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงท่ี 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนน้ัน สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธรุกจิครอบครวั ครอบครวัจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพื่อชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีท่ีสุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

ความขัดแย้งทางครอบครัวหรือธุรกิจ 
ครอบครัวเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง 
และละเอียดอ่อน หากจะค้นหาสาเหตุ 
ของความขัดแย้งท่ีเป็นตัวร่วมสำคัญ 
(Common Factor) ก็จะพบว่า ส่วน 
ใหญ่ความขัดแย้งมีที่มาจากการขาด
การสื่อสารที่ดีระหว่างกัน (Lack of 
Communication) การสื่อสารที่ไม่ 
ชัดเจน คลุมเครือ หรือความเข้าใจที่ 
ไม่ตรงกัน ท่ีอาจเป็นสาเหตุของความ 
ขัดแย้งได้ และยังจะเป็นผลให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เกิดขึ้นแล้วนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ได้ (Spiral Conflict) ดังน้ัน ประเด็น 
ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งทุกเรื่องจะ 
สามารถยุติลงได้ด้วยการเจรจาและ 
ได้ข้อตกลงร่วมกัน

- เกิดความคิดสรางสรรค

- เกิดความสามัคค ีใกลชิดสนิทสนม 

- สรางแรงจูงใจและความรวมมือกัน

- สามารถจัดการและคนหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

ความขัดแยงที่สงผลในเชิงบวก

- เกิดความขุนเคืองกัน

- ทะเลาะเบาะแวงจนเปนปรปกษกันอยางรุนแรง

- มุงที่ผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม

- เกิดการแบงพรรคแบงพวก วาเปนผูชนะ (Winner) หรือ

  เปนผูแพ (Loser)

ความขัดแยงที่สงผลในเชิงลบ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคดิ 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ท่ีแตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคดิเหน็ ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขัน 

กันเองคอนขางสงูและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครัว อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจที่ไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซ่ึงนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการทีธุ่รกจิครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ทัง้นีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสึก มีความรัก ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรือการแตงงานเทาน้ัน การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบทีต่องการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทํางานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงที่ 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธุรกิจครอบครัวท่ีไปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธุรกจิครอบครัว ครอบครัวจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการส่ือสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพ่ือชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวท่ีมีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีที่สุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

KIKKOMAN - Kikkoman เปนบริษัทที่ใหญ 
ทีส่ดุของโลกในการหมกัซอีิว๊ ดวยยอดขายสูงถงึ 4,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีซีอิ๊ว เปนรายไดเพียง 1 ใน 
3 เทานั้น สวนที่เหลือคือมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการปรุง 
แตงอาหารโดยอาศัยซีอิ๊ว Kikkoman มาผลิตอาหาร 
ที่มีรสชาติซีอิ๊วขึ้นมามากมาย เปนอีก 2 ใน 3 ของ 
รายได เชน ขนมญี่ปุนที่เราเรียกกันวา เซมเบ

ตํานานของ Kikkoman นั้นเริ่มเมื่อ 400 กวา 
ปกอน (สงตอผานทายาททั้งหมด 17 รุน) พรอมกับ 
ประวตัศิาสตรของญีปุ่นตัง้แตยคุซามไูรกนัเลยทีเดยีว 
โดยใน ค.ศ 1598 เปนชวงของการเปลี่ยนถายอํานาจ 
ระหวางโชกนุคนเกาคือ โตโยโตม ิมาสูโชกนุคนใหมคอื 
อิเอยะสุ โตกุกาวา โดยตระกูลมากิ (Maki) ซ่ึงเปน 
ซามุไรคนสนิทและรับใชตระกูล โตโยโตมิ (โชกุนคน 
กอน) มานาน หัวหนาของตระกูลจึงตองทําฮาราคีรี 

(การควานทอง) ฆาตวัตายตามไปดวย  ภรรยาและลกู 
ไดพากันหลบหนีออกจากปราสาทของตระกูล และ 
ตองเปลีย่นชือ่แซของตวัเองเปน โมกิ (Mogi)  จากนัน้ 
ไดเดินทางจากเมืองเอโดะไปอาศัยที่เมืองโนดะ และ 
ท่ีนี่เองตระกูลโมกิไดทําการเปดกิจการผลิตและขาย 
โชหยุ สูตรตนตระกูลของตัวเองข้ึน (ป ค.ศ 1603) 
กจิการของตระกลูโมกเิจรญิกาวหนาอยางยิง่ เพราะวา 
เปนครั้งแรกที่มีการผลิตและนําโชหยุออกจําหนาย 
ขายใหประชาชนทั่วไป ตระกูลโมกิ กลายเปนตระกูล 
พอคาที่รํ่ารวยขึ้น ทําใหมีซามุไรอีกหลายตระกูล ได 
พากันนําโชหยุสูตรของตัวเอง ออกมาผลิตขายบาง 
โดยเฉพาะในเมืองโนดะมีการตั้งชมรมผูผลิตโชหยุขึ้น 
โดยรวบรวมผูผลติโชหยกุวา 200 สตูร ทาํใหกลายเปน 
จดุเริม่ตนของการจดัตัง้บริษัทผลิตโชหย ุท่ีเรารูจกักันดี 
ทั่วโลกในชื่อ คิคโคแมน (Kikkoman)   

https://www.kikkoman.co.uk

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคิด 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ทีแ่ตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคิดเห็น ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขนั 

กนัเองคอนขางสูงและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซึ่ง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ี 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การส่ือสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การส่ือสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจท่ีไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว                      

จากการท่ีธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มี 

ความขดัแยงกนัในตวัเอง ท้ังนีเ้พราะระบบครอบครวั (Family) 

เปนสิ่งที่มีความเปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและ 

ความรูสกึ มคีวามรกั ความเกือ้กลู และการรักษาความสมัพนัธ 

ระหวางกันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบนี้ไดโดย 

การเกดิในครอบครวัหรอืการแตงงานเทานัน้ การเปนสมาชกิใน 

ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ที ่

จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความเปน 

สามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมีความ 

ขัดแยงเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของตนอง 

แต ระบบธรุกจิ (Business) เปนระบบท่ีตองการความแมนยาํ 

ไมมอีารมณและความรูสกึมาเกีย่วของ และใชความสําเรจ็ทาง 

ธุรกิจมาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 

ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติการทํางานของธุรกิจ 

ครอบครัวท่ีมีเจาของกิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

ทาํงานคอนขางลาํบาก เจาของกจิการมอีทิธพิลตอการจดัการ 

ซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปนปญหาความ 

ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงที่ 

ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถแยกแยะ 

ปญหาการดําเนินธุรกิจออกจากปญหาครอบครัวไดอยาง 

ชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตได ธุรกิจ 

ครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการจัดการกับความขัดแยงท่ี 

เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมาขางตน

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนน้ัน สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตาง ๆ เขามากระทบ 

หากเกดิจากภายในมากกวา ประเดน็การสือ่สารภายในครอบครวั 

ที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลใหเกิด 

ความขดัแยงสะสมในธรุกจิครอบครวั ครอบครวัจงึจาํเปนตอง 

มีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวางสมาชิกครอบครัว 

เพื่อชวยจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะ 

สงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมลีกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปช่ัวระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจร หรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมูลทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวกและ 

เชิงลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรคหรือ 

ทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่คอนขาง 

ยากที่จะกําหนดวา ความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปน 

จุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีท่ีสุดก็คือ 

การสังเกตผลทีต่ามมาของความขดัแยงทัง้สองประการนัน่เอง 

กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 

ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แตถาผลออกมาใน 

เชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสูการทําลาย 

มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของความขัดแยงจึงมี 2 

ลักษณะ คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่ง 

ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ไมใชมผีลกระทบทางกายแตยงัสรางผล 

กระทบทางจติใจ เชน การกอใหเกดิความขดัแยงทางความคดิ 

การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทางดานจิตใจ 

เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยงอาจแบงได 

เปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เปาหมายและวิธีการ ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ท่ีแตกตางกนั หากแตละคนมคีวามคดิเหน็ ความตองการ และ 

ความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ 

ขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุ 

ผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความสนใจ 

และความตองการในเร่ืองเดยีวกัน มโีอกาสทีต่างฝายจะแขงขัน 

กันเองคอนขางสงูและไมสามารถทาํใหทกุฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวังในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะ

สม ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น 

แต  อี กฝ  ายอาจไม  เห็ นด  วยกับวิ ธี ก ารดั งกล  าวก็ ได  

ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครัว อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชิกครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกนัดวย ซึง่ธรุกิจครอบครวัมวัีตถุประสงคและใหความ 

สําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 

ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุ งหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ 

ไมตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิดกับ 

จุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็นได 

ชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง วิธีการ 

จายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริมในธุรกิจ 

นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม รุนลูก 

รุนหลานควรไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรคแบงพวก 

ทั้งในครอบครัวและธุรกิจ ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเด็นดังกลาว ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัวเปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน 

หากจะคนหาสาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ 

(Common Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมี 

ที่มาจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of         

Communication) การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือ 

ความเขาใจที่ไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได 

และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 

Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซ่ึงนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะ 

สามารถยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

อางอิง
“บทความ ตํานานหางเซ็นทรัล จากรานจําหนาย 

หนังสือมาเปนหางระดับโลก”(ออนไลน): เขาถึงไดจาก 
http://atcloud.com/stories/84310

“กลุมเซ็นทรัล” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org

“Kikkoman's Mogi Family Creed” (Online): เขาถึง 
ไดจาก http://www.umass.edu/fambiz

“Kikkoman” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก http://en. 
wikipedia.org/wiki/Kikkoman
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากนั้นเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เต่ีย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จงัหวดับรุรีมัย ภายใตชือ่ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบนัมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถกูใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซียงกงกลการ จังหวดัสริุนทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซ้ืออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธุรกิจสู เซยีงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนนี้ไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซึ่งเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ท่ี จ.บุรีรัมย เพ่ิง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ที่โคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบันดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญที่จะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคัญทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจที่จะนําส่ิงที่ดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนุก และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนกัธรุกิจ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถักทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพ่ือผลประโยชนทางการคาเพียง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลัง 

ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคชั่น Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมท่ีนํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบริจาคโลหิต เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลทั่ว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ท้ังสวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สาํหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ข้ึนจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

วัชระ มณีธรรมวงศ์
ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เจน 6
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ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากน้ันเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เตี่ย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จังหวดับรุรีมัย ภายใตช่ือ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบันมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถูกใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซยีงกงกลการ จังหวดัสรุนิทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซื้ออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธรุกิจสู เซียงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนน้ีไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซ่ึงเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ที่ จ.บุรีรัมย เพิ่ง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ท่ีโคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบนัดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญท่ีจะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคญัทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจท่ีจะนําสิ่งท่ีดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนกุ และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนักธรุกจิ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถกัทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพื่อสวนรวม 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพือ่ผลประโยชนทางการคาเพยีง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลงั 

ท้ังแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคช่ัน Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมที่นํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบรจิาคโลหติ เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลท่ัว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ทัง้สวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สําหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ขึ้นจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากนั้นเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เต่ีย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จงัหวดับรุรีมัย ภายใตชือ่ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบนัมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถกูใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซียงกงกลการ จังหวดัสรุนิทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซ้ืออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธุรกิจสู เซยีงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนนี้ไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซึ่งเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ท่ี จ.บุรีรัมย เพ่ิง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ที่โคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบันดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญที่จะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคัญทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจที่จะนําส่ิงที่ดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนุก และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนกัธรุกิจ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถักทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

คุณวัชระ มณีธรรมวงศ์ หรือ “เฮียต้น” YEC 
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ นักธุรกิจหนุ่มพลังแรง 
เกินร้อย ผู้เป็นนักพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีทันยุคทันสมัย 
ตลอดเวลา เจ้าของธุรกิจค้าอะไหล่มือสอง บริษัท 
เซียงกงกลการ 3 สาขาภาคอีสาน ก่อนขยายไลน์ 
ธุรกิจใหม่รับช่วง Lockdown ยุค COVID-19 
ด้วยการเปิดธุรกิจ Food Delivery ส่งอาหารถึง 
บ้าน เริ่มต้นที่โคราชขยายสู่บุรีรัมย์ 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพ่ือผลประโยชนทางการคาเพียง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลัง 

ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคชั่น Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมท่ีนํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบริจาคโลหิต เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลทั่ว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ท้ังสวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สาํหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ข้ึนจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากน้ันเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เตี่ย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จังหวดับรุรีมัย ภายใตช่ือ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบันมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถูกใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซยีงกงกลการ จังหวดัสรุนิทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซื้ออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธรุกิจสู เซียงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนน้ีไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซ่ึงเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ที่ จ.บุรีรัมย เพิ่ง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ท่ีโคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบนัดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญท่ีจะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคญัทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจท่ีจะนําสิ่งท่ีดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนกุ และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนักธรุกจิ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถกัทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพื่อสวนรวม 

เป้าหมายในอนาคต คือ การขยายธุรกิจสู่ เซียงกง 
ออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ ตอนนี้ได้ริเริ่มแล้ว 
ใช้ชื่อเพจ เซียงกงบุรีรัมย์กลการ ซึ่งได้รับการ 
ตอบรับดีมาก ซึ่งเริ่มทำก่อนช่วงโควิดนิดเดียว 
และขณะนี้กำลังจะกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจอื่น 
ธุรกิจใหม่คือ Food Delivery แบรนด์ Foodman 
Delivery Burirum ที่ จ.บุรีรัมย์ เพิ่งเปิดตัวไป 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ และ WIN WIN       
Delivery ที่โคราช 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพือ่ผลประโยชนทางการคาเพยีง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลงั 

ท้ังแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคช่ัน Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมที่นํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบรจิาคโลหติ เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลท่ัว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ทัง้สวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สําหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ขึ้นจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากนั้นเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เต่ีย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จงัหวดับรุรีมัย ภายใตชือ่ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบนัมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถกูใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซียงกงกลการ จังหวดัสริุนทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซ้ืออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธุรกิจสู เซยีงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนนี้ไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซึ่งเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ท่ี จ.บุรีรัมย เพ่ิง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ที่โคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบันดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญที่จะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคัญทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจที่จะนําสิ่งที่ดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนุก และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนกัธรุกิจ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถักทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพ่ือผลประโยชนทางการคาเพียง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลัง 

ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคชั่น Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมท่ีนํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบริจาคโลหิต เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลทั่ว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ท้ังสวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สาํหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ข้ึนจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากน้ันเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เตี่ย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จังหวดับรุรีมัย ภายใตช่ือ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบันมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถูกใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซยีงกงกลการ จังหวดัสรุนิทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซื้ออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธรุกิจสู เซียงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนน้ีไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซ่ึงเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ที่ จ.บุรีรัมย เพิ่ง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ท่ีโคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบนัดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญท่ีจะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคญัทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจท่ีจะนําสิ่งท่ีดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนกุ และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนักธรุกจิ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถกัทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพื่อสวนรวม 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพือ่ผลประโยชนทางการคาเพยีง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลงั 

ท้ังแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคช่ัน Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมที่นํา 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลาใหญ่ไม่ได้กินปลาเล็ก 
เหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่สมัยนี้ต้องเป็นปลาไว ที่มี 
หัวใจนักสู้ ไม่หยุดอยู่กับที่ และมีเข็มทิศที่ดี ไม่พาไป 
ผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีท่ีมีทีมงานน่ารัก ของแบบน้ี 
ทำแบบข้ามาคนเดียวไม่ได้ เราต้องอาศัยทีมงาน 
และความสามัคคี”

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบรจิาคโลหติ เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลท่ัว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ทัง้สวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สําหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ขึ้นจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 
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ความคึกคักมาสู สมาชิก ระหวางน้ีก็ 

จะนําคลิปแนวคิดเชิงบวก มาแชรกัน 

ในหองไลนเพจ YEC แกเหงากอน”

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 

บุรีรัมย มีจํานวนสมาชิกประมาณ 130 

คน ในยุคโควิดนี้ มีจัดกิจกรรมสูโควิด 

อยางตอเนื่องเรื่อย ๆ ทําใหตองแบง 

ประวัติย่อ คุณวัชระ
คุณวัชระ มณีธรรมวงศ (เฮียตน) 

เดิมเปนชาวฉะเชิงเทรา ครอบครัวทํา 

ธุรกิจฟารมเลี้ยงเปดไขที่ อ.บางปะกง 

แตเกิดโรคระบาดในสัตวปกเลยเลิกทํา 

ครอบครัวจึงตัดสินใจยายมาทําธุรกิจที่

จงัหวัดสรุนิทร และตอมาไดขยายกจิการ 

และใชชีวิตอยูที่บุรีรัมย

“กงไดสงเตี่ยใหไปเรียนรูวิชาขาย 

อะไหลเซียงกง กับบริษัทที่กงไดรวมทุน 

ไวทีร่านเซยีงกงใหญในโคราช ประมาณ 

1 – 2 ป จากนั้นเตี่ยและญาติไดเห็น 

โอกาสจึงขยายกิจการมาลงทุนในตัว 

เมืองจังหวัดสุรินทร ตอมาเมื่อผมใกล 

เ รียนจบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เต่ีย แม และคุณนาได 

ไปเจอที่ดินแปลงงามทําเลดี จึงคิดสราง 

ธุรกิจมารองรับบัณฑิตใหม จึงเปน 

ปฐมบทของเซียงกงกลการ กิจการแรก 

ที่ผมดูแลบริหารเอง กอนขยายไปยัง 

จงัหวดับรุรีมัย ภายใตชือ่ บรษัิท เซยีงกง 

บุรีรัมยกลการ จํากัด และสาขาที่ 3 ที่ 

อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ชื่อ บริษัท 

เซียงกงนําโชคชัย จํากัด 

ธุรกิจเซียงกงของ
คุณวัชระ

ปจจุบนัมบีรษิทัจดัจาํหนายอะไหล 

รถยนตเซียงกง จํานวน 3 สาขา ไดแก 

1. บริษัท เซียงกงกลการ มั่งคั่งยั่งยืน 

จํากัด 2. บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จาํกดั 3. บริษัท เซยีงกงนาํโชคชัย จาํกัด 

ซึ่งคุณวัชระ (เฮียตน)ดูแลการบริหาร 

การตลาด และการขยายสาขาของ 

บริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ จํากัด 

ภายใตแนวคิด “ราคาถูกจริง บริการ 

ถกูใจ” บรษิทัเริม่กอตัง้ป พ.ศ.2551 จาก 

รานเซียงกงบุรีรัมย รานขายอะไหล 

รถยนต เลก็ ๆ  ตกึแถว 2 คหูา เริม่เตบิโต 

จนขยายสาขาแหงใหม ไปยังถนน 

บุรีรัมย - นางรอง กม.5 และพัฒนา 

กลายเปนบริษัท เซียงกงบุรีรัมยกลการ 

จํากัด จําหนายอะไหลรถยนตครบวงจร 

ทั้งใหม และเกา ครอบคลุมรถยนตทุก 

ชนิด ตั้งแต รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก 

6 ลอ 10 ลอ รวมถึงรถอีแตน (รถเพื่อ 

การเกษตร) โดยบริษัท เซียงกงบุรีรัมย 

กลการ จํากัด ขยายกิจการมาจากราน 

เซียงกงกลการ จังหวดัสริุนทร หลงัสัง่สม 

ประสบการณมากวา 20 ป จากรุนสูรุน 

จากรุนเตี่ย สูรุนเฮียตน 

“เคล็ดลับความสําเ ร็จมาจาก 

ความมุงมั่นตั้งใจใหบริการลูกคาดวย 

หัวใจ ดุจญาติมิตร ทําใหบริษัทไดรับ 

ความไววางใจ และผลตอบรับที่ดีจาก 

ลกูคามาโดยตลอด ลกูคาทีม่าหาเรา แม 

สิ่งที่เขาตองการจะหายากแตเราก็ไม 

ยอทอที่จะหามาใหจนได เชน พวก 

อะไหลรถเบนซ รถBMW รถยุโรปที่ 

หายากๆ ไมกี่เดือนกอน เพื่อนขับรถ 

โฟลคพัซซาด กระจกมองขางพัง เช็ค 

ที่อื่น หลายหมื่นบาท ผมหาใหได ไมกี่ 

พนับาท ทาํใหประหยดัเงนิไดหลายหมืน่ 

รานอื่นอาจบอกปดวาไมมี แตไมใชผม 

บางทีผมเคยคิดสโลแกนขําๆวา เรื่อง 

สมนุไพรไวใจหมอเสง็ เลง็หาอะไหลไวใจ 

ผม เฮียตนเซียงกง”

ทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ 
ต้องทำด้วยความสุข 

คุณวัชระ (เฮียตน) เล าอีกว า 

ความสุขและคุณคาของอาชีพนี้อยู ที่ 

เราไดชวยใหผู ใชรถประหยัดเงินคา 

ซ อมแซมซื้ออะไหลรถยนต เพราะ 

ประเทศไทยยงัเปนประเทศกาํลงัพฒันา 

ประชากรสวนใหญไมมีกําลังซ้ืออะไหล 

ของใหมแทตามศูนยบริการรถยนต จึง 

นิยมใชของเกา สภาพดี 70-80% ที่นํา 

เขาจากประเทศญีปุ่นและประเทศตางๆ 

ทดแทน

เปาหมายในอนาคต คือ การ 

ขยายธุรกิจสู เซยีงกงออนไลน อยางเตม็ 

รูปแบบ ตอนนี้ไดริเริ่มแลว ใชชื่อเพจ 

เซียงกงบุรีรัมยกลการ ซึ่งไดรับการ 

ตอบรับดีมาก ซึ่งเริ่มทํากอนชวงโควิด 

นิดเดียวและขณะนี้กําลังจะกระจาย 

ความเสี่ยงไปในธุรกิจอ่ืน ธุรกิจใหมคือ 

Food Delivery แบรนด Foodman 

Delivery Burirum ท่ี จ.บุรีรัมย เพ่ิง 

เปดตวัไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคมนี ้และ 

WIN WIN Delivery ที่โคราช คาดวา 

จะเปดใหบริการไดตนเดือนมิถุนายนนี้

“ทีส่าํคญัยงัมโีอกาสไดแรงบันดาล 

ใจจากผูใหญในบานเมืองเราอีกหลาย 

ทาน เชน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขา 

มูลนิธิชัยพัฒนา คุณอิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ กลุ มมิตรผล คุณ 

กลินท สารสิน ประธานหอการคาไทย 

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต กรุป คุณ 

เรืองโรจน  พูนผล ประธานบริษัท 

Kasikorn Business Technology 

Group และอีกทานคนสําคัญที่จะ 

ขาดไม ได  เลยคือ คุณกอบกาญจน 

วัฒนวราง กูล ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย หรือ “พี่นอง” ของ 

YEC ทั้งประเทศ ผูซึ่งเปนอีกหนึ่งแรง 

บนัดาลใจสาํคัญทีผ่ลกัดนัให นองๆ YEC 

สํานึกรักแผนดินไทย ทําดีตอบแทนคุณ 

แผนดิน โดยมีคําสอน และคําอวยพร 

ที่พ่ีนองเขียนไววา "ขอใหมีพลังกาย 

พลังใจที่จะนําส่ิงที่ดีสู ชีวิตคนบุรีรัมย 

และประเทศไทยตอไปและตลอดไป เรา 

จะเดินไปดวยกัน"

หมวกใบใหม่
ในฐานะประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ เจน 6

คุณวัชระ (เฮียตน) เริ่มสมัครเปน 

สมาชิก YEC ตั้งแตเจน 2 จนไดรับ 

เลือกตั้งใหเปนประธาน เจน 6 เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ที่ผานมา เปนชวงที่ 

สถานการณโลกกําลังถูกไวรัสโควิด -19 

โจมตี ในฐานะประธานรุนโควิด – 19 

ไดกําหนด “นโยบาย 5 ส.” ซึ่งคุณวัชระ 

ยอมรับวา “คิดเองใหมแบบดนสดๆ 

กอนรับเลือกตั้งไมนาน แตกลั่นออกมา 

จากใจ” ไดแก

1. ความสุข คือ YEC รวมกันทั้งที 

ก็อยากใหมามีความสุขกัน หากเรา 

ทุกคนมีความสุขเปนพื้นฐานงานที่ทํา 

ออกไปก็นาจะเปนไปไดดี

2. ความสนกุ คอื สมาชกิสวนใหญ 

มีอายุไมมาก ยังเปนวัยท่ีตองการความ 

สนุก และมติรภาพท่ีดีจากเพือ่นนกัธรุกิจ

3. ความสามัคคี YEC มีจุดเริ่มตน 

จากเพื่อน แลวคอยๆพัฒนามาเปนพี่ 

เปนนอง เปนครอบครัว YEC ดวยกัน 

เวลาจะคอยๆถักทอสายใยความผูกพันนี้

4. สาระ การรวมกลุมของ YEC 

ไมไดมีแคความสนุกสนานเฮฮา แตยัง 

มกีจิกรรมด ีๆ  ทีมี่สาระ เชน CEO TALK 

ที่จัดมาแลวหลายคร้ัง เพื่อใหสมาชิก 

ในจังหวัดไดรู จัก ไดเรียนรู จากผู ที่ 

ประสบความสาํเรจ็ในสาขาอาชพีตาง ๆ  

ในจังหวัด ไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

สรางการเรียนรูสรางประสบการณดี ๆ 

รวมกัน

5. ความเสียสละเพ่ือสวนรวม 

การรวมกลุมของYEC ไมใชแคการ 

รวมตวัเพ่ือผลประโยชนทางการคาเพียง 

อยางเดียว แตยังมีมิติที่เปนอีกหนึ่ง 

ฟนเฟองในบานเมืองที่ช วยผลักดัน 

นโยบายดี ๆ ในการพัฒนาบานเมือง 

และในชวงเกิดวิกฤติ YEC ก็เปนอีก 

หนึง่ชองทางในการชวยระดมสรรพกาํลัง 

ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการชวยเหลือ 

หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง

แนวคิดในการบริหาร
สมาชิก และภารกิจ 
ในฐานะประธาน YEC 
ยุคโควิด-19

กลยทุธการสือ่สารกบัสมาชกิ ทาน 

ประธาน YEC เจน 6 ใหความสําคัญกับ 

การสื่อสารผาน Social Media ควบคู 

กับกิจกรรมการกุศล 

“เราตองหางกันซักพักแตหางแค

กายครับ เราใช แอพพลิเคชั่น Zoom 

พูดคุยปรึกษาหารือกันเสมอในประเด็น

ตาง ๆ กับสมาชิก YEC ถาสถานการณ 

กลับมาดีขึ้น จะรีบจัดกิจกรรมท่ีนํา 

สมาชิกไปชวยกันทํากิจกรรมชวยเหลือ 

ตามอําเภอดวย การรวมกลุมกันทาง 

Social media จะเปนการรวมตัวกัน 

ทําบุญชวยเหลือโรงพยาบาล โดยลาสุด 

ไดรวมตัวกันบริจาคหนากากอนามัย 

และ ชุด PPE ใหแก โรงพยาบาลบุรีรัมย 

และการบริจาคโลหิต เพือ่ชวยแกปญหา 

ขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลทั่ว 

ประเทศ

ข้อคิดสำหรับ
การบริหารงาน 

การบริหารงานยุคนี้ คือ “ปลา 

ใหญไมไดกินปลาเล็กเหมือนเมื่อกอน 

แลว แตสมัยนี้ตองเปนปลาไว ที่มีหัวใจ 

นักสู ไมหยุดอยูกับที่ และมีเข็มทิศที่ดี 

ไม พาไปผิดทิศผิดทาง ผมโชคดีที่มี 

ทีมงานนารัก ของแบบนี้ทําแบบขามา 

คนเดียวไมได เราตองอาศัยทมีงาน และ 

ความสามัคคี”

เปาหมายดานการงาน คอื ตองการ 

สรางประโยชน สรางความสขุ ท้ังสวนตน 

และสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางสมดุลบน 

ทางสายกลาง อยากนํากําไรหลังจาก 

คืนทุนในแตละธุรกิจมาคิดสรางสรรค 

มอบสิ่งที่ดีคืนกลับสูบานนี้เมืองนี้

“ตอนเด็ก ผมคิดวา ยิ่งมี ยิ่งรวย 

มากเทาไหร จะยิ่งมีความสุข แตพอมา 

เจอความทุกขแลวไดประยกุต มาภาวนา 

ใหเกิดปญญาจึงพบวา ย่ิงเราปลอยวาง 

ไดมากเทาไหร ใจเรายิ่งเปนสุขมากขึ้น 

เปาหมายในชีวิตคือ การมีครอบครัว 

ที่อบอุน มีความสัมพันธที่ดีในทุกมิติทั้ง 

ครอบครวั เพือ่น และผูคนรอบตวั สาํหรับ 

บัน้ปลายชวีติอยากพฒันาจติใจใหเจริญ 

ข้ึนจากปุถุชน ไปเปนกัลยาณชน และ 

เปนอริยบุคคล ในภพภูมิชาตินี้”

สาธุคะ เฮียตน ทานประธาน YEC 

เจน 6 ยุคโควิด-19 แหงหอการคา 

จังหวัดบุรีรัมย 

40

YEC UPDATE



ท่ีน่ีปลูกฝงความคิดแบบผูประกอบการ คิดทุกอยางแบบเจาของธุรกิจ บริหารเกง รูจริงท่ีจะใช
เทคโนโลยี และรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตรปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย คือคำตอบสำหรับคนท่ีตองการเติบโตอยางม่ันคง

“สุดยอดหลักสูตรระดับสูง ไดฝกจริงแบบมืออาชีพในสนามทดลองของมืออาชีพ”

รับสมัครถึง 17 มิถุนายน 2563 
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