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Editor’s
Talk
หลั ง จากที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) เข้ า มาบริ ห ารประเทศ เมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ทุกคนต่างจับตาถึงความเปลี่ยนทางการเมืองที่เกิดขึ้น ว่าจะส่งผล
ประการใดบ้ า งต่ อ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ทั้ ง จากแผนเร่ ง ด่ ว น ‘คื น ความสุ ข
ให้คนในชาติ’ และแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
Borderless ฉบั บ ที่ 20 จึ ง ขอน� ำ เสนอบทสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของ ‘เศรษฐกิ จ ไทย
หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง’ ในคอลัมน์ SME Inspiration ที่เข้มข้นและสะท้อนถึงมุมมอง
อันเฉียบคมจากนักวิชาการและกูรูด้านเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับใน
วงกว้างทั้ง 3 ท่าน คือ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร สถาบันวิจัย TDRI และ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ISMED ซึ่งจะให้ข้อคิดที่น่าสนใจ
ในการด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้คอลัมน์ Efficiency Expertise ยังน�ำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Lean Six Sigma ส�ำหรับ
Supply Chain ส่วนคอลัมน์ TMB Report อัดแน่นไปด้วยข้อมูลทางวิชาการทีเ่ ข้มข้นเช่นเคย  ด้านคอลัมน์
Big Idea เลือกสรรเรื่อง Sharing Economy มาบอกเล่าเรื่องราวความส�ำเร็จของธุรกิจแบ่งเช่าที่ก�ำลัง
ได้รับความนิยมทั่วโลก ส่วนเซคชั่น Leisure จะพาคุณไปอัพเดตกับเรื่องราวไลฟ์สไตล์และสาระบันเทิง
ที่มีประโยชน์ทั้ง การท่องเที่ยวชมกีฬา และตระเวนชิมร้านอาหารอร่อยๆ รวมถึงติดตามงานอดิเรกสะสม
ของเล่นของคนดังอย่างดีเจเพชรจ้าในคอลัมน์ Hobby
Borderless ฉบับที่ 20 ทีอ่ ยูใ่ นมือคุณขณะนี้ จึงพร้อมทีจ่ ะเติมเต็มทัง้ ความรูข้ องภาคธุรกิจ-การเงิน
รวมถึงความสุขและความบันเทิงในภาคไลฟ์สไตล์ ให้กับคุณอย่างครบครัน
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า Borderless ฉบับที่ 21
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‘ลอนดอน’

ขึ้นแท่นเมืองที่นักท่องเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุดในโลก
แทนกรุงเทพฯ

ผลการส�ำรวจจาก MasterCard Global Destination Cities Index 2014 เปิดเผยว่า ลอนดอนคือเมืองที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดในโลก โดยประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8% เป็น 18.7 ล้านคน และจะมี
การใช้จา่ ย 19.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนกรุงเทพฯ ทีเ่ คยรัง้ อันดับ 1 ปีนไี้ ด้อนั ดับ 2 ไปครอง ด้วยตัวเลขนักท่องเทีย่ ว
16.4 ล้านคน ทีจ่ ะท�ำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดราว 13 พันล้านบาท ซึง่ สาเหตุนา่ จะมาจากสถานการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านี้
แต่ด้วยพื้นฐานที่ดีและเหตุการณ์ที่สงบเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพฯ ก็น่าจะกลับมารั้งแชมป์ได้อีกครั้งในปีหน้า ส�ำหรับ
อันดับ 3-5 ได้แก่ ปารีส สิงคโปร์ และดูไบ

ลาวพัฒนารถเมล์ด่วน
ภายในปี 2562 โครงการรถเมล์ดว่ น BRT (Bus Rapid Transit) ในนครเวียงจันทน์
ประเทศลาว ทีก่ ำ� หนดการก่อสร้างในปี 2558 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ
ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับที่กรุงเทพฯ ใช้ในเส้นทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์
โดย BRT ลาว มีระยะทางทั้งหมดราว 84 กิโลเมตร จ�ำนวน 23 สถานี ซึ่งเป็นเส้นทาง
สายหลักทีเ่ ชือ่ มต่อสนามบินนานาชาติวดั ไตเข้าสูต่ วั เมือง
โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร
พัฒนาเอเชียเพื่อจัดระเบียบการจราจรที่เริ่มติดขัดใน
เมืองหลวงแห่งนี้ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และยังเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลาว
ให้ดีขึ้นอีกด้วย
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เจ้าชายจอร์แดน

ข้าหลวงใหญ่ยูเอ็นคนใหม่

ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ แต่ ง ตั้ ง เจ้ า ชายเซอิ ด ราอั ด เซอิ ด
อัล-ฮุสเซ็น แห่งจอร์แดน ซึ่งทรงส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
(คนแรกจากโลกอาหรับและมุสลิม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ
ที่ก�ำหนด ต่อจากนาวี พิลเลย์ ข้าหลวงคนปัจจุบันชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่
31 สิงหาคม นี้ โดยปัจจุบนั ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตจอร์แดนประจ�ำสหประชาชาติ
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีบทบาทส�ำคัญในการทรงร่วมผลักดันให้มีการก่อตั้งศาลอาญา
ระหว่างประเทศ  (ไอซีซี) ด้วย และทรงมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนมากมาย โดยเฉพาะ
การเป็นประธานการเจรจาในคดีทซี่ บั ซ้อน ทัง้ คดีฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
และอาชญากรรมสงคราม เป็นต้น

คนท�ำงาน

เสียเวลาไปในแต่ละวัน
ด้วยวิธีใดบ้าง
รายแรก! โดมิโน พิซซ่า
ใช้แอพพ์สั่งพิซซ่าด้วยเสียง
นับเป็นการปฏิวตั วิ งการฟาสต์ฟดู้ เมือ่ โดมิโน พิซซ่า เปิดตัวแอพพ์สำ� หรับ
สัง่ พิซซ่าด้วยเสียงเป็นรายแรก (พัฒนาต่อยอดมาจากแบรนด์ แอพพ์ทใี่ ห้บริการ
มาตัง้ แต่ปี 2011) เพือ่ จับกลุม่ มิลเลนเนียมทีต่ อ้ งการความแปลกใหม่และสะดวก
สบาย โดยใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติและโต้ตอบด้วยบทสนทนาที่ใกล้เคียงกับ
การสั่งกับพนักงานทางโทรศัพท์ โดยอัพเดตเวอร์ชั่นนี้ได้ที่แอพพ์สโตร์และ
กูเกิลเพลย์ ทั้งนี้ปัจจุบันโดมิโน พิซซ่า มี 10,900 สาขา ใน 70 ประเทศ
แต่ในเบือ้ งต้นจะใช้บริการในสหรัฐอเมริกาก่อน ซึง่ เป็นตลาดฟาสต์ฟดู้ ทีใ่ หญ่มาก
เพราะมีมูลค่าถึง 37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นการสร้างความแตกต่างด้วย
เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำ� คัญมาก

ในขณะทีท่ กุ บริษทั ต่างมุง่ หวังทีจ่ ะเพิม่ โปรดักทิวติ ี้ แต่กลับพบว่า
มีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดย Inc.com ระบุว่ามี 10 เรื่องที่ท�ำให้
เสียเวลาและขัดขวางการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้โทรศัพท์
และแชต (50%) นิ น ทา (42%) ใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับงาน (39%) ใช้โซเชียลมีเดีย (38%) พักทานขนมหรือ
สูบบุหรี่ (27%) เพื่อนร่วมงานส่งเสียงดัง (24%) การประชุม (23%)
อีเมล (23%) เพือ่ นร่วมงานแวะมาพูดคุยด้วย (23%) และเพือ่ นร่วมงาน
เปิดสปีกเกอร์โฟน (10%) จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้มีองค์กรราว 73%
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญและแก้ปญั หานีด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ เช่น บล็อกการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (36%) ห้ามใช้โทรศัพท์ในเรือ่ งส่วนตัว (25%) คอยติดตามการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอีเมล (22%) จ�ำกัดจ�ำนวนและระยะ
เวลาในการประชุม (12%) และเข้มงวดกับการใช้สปีกเกอร์โฟน (11%)
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เรื่อง : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

มิติการลงทุนภาครัฐ...
ขับเคลื่อน

ประเทศไทย

การเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ในเดือนพฤษภาคม เป็นปัจจัยบวก
ช่วยฟืน้ ความเชือ่ มัน่ ในบรรยากาศการลงทุน ซึง่ ถดถอย
มาตั้ ง แต่ ก ลางปี 2556 ให้ เ ริ่ ม ขยั บ เดิ น หน้ า อี ก ครั้ ง
ภายใต้มาตรการเร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการผลักดัน
แผนยุทธศาสตร์การลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ด้านคมนาคม
ขนส่งในระยะยาว เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งในระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า ณ ขณะนีท้ กุ ภาคส่วนจึงจับตา
แผนการลงทุน ‘ฉบับ คสช.’ นีอ้ ย่างใกล้ชดิ ว่าจะมีบทบาท
ส�ำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้
อย่างที่คาดหวังหรือไม่...

สถานการณ์เศรษฐกิจการลงทุนของไทยในปัจจุบัน

การเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญทางการเมืองของไทยทีน่ บั ว่ามีนยั ส�ำคัญต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงทีเ่ หลือของปีและในระยะต่อไป จากในช่วงไตรมาสแรกของปีเศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 0.6 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น (yoy) โดยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนอยู่ในภาวะอ่อนแอ การเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศของ คสช. ด้วยการเร่งผลักดันมาตรการแก้ไขโจทย์เฉพาะหน้า
ทางเศรษฐกิจ และวางกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม หรือทีค่ นุ้ กันในนาม ‘โรดแมพเศรษฐกิจ’ ควบคูก่ บั การเดินหน้าปฏิรปู โครงสร้างด้านต่างๆ เพือ่ พลิกฟืน้
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้กลับคืนโดยเร็ว และเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการบริหารประเทศ ท�ำให้เริ่มเห็น
สัญญาณเชิงบวกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ สะท้อนผ่านการไต่ระดับขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ  ตลอดจนการไหลเข้าของเงินทุนท�ำให้
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การลงทุนภาครัฐและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ที่มา : คสช. และ TMB Analytics

ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่ามากขึน้ เป็นสัญญาณบ่งชีว้ า่
เศรษฐกิจไทยน่าจะมีความหวังว่าผ่านจุดต�่ำสุดแล้ว  
ขณะที่การลงทุนภาครัฐเริ่มมีการเบิกจ่ายได้มากขึ้น
จากการปลดล็อกของ คสช. ผ่านมาตรการเร่งเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ค้างท่อ และการตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือ BOI แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงตั้งแต่
ปลายปี 2556 เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติโครงการ
ลงทุนที่ค้างอยู่เป็นมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท รวมทั้ง
การเร่งจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี 2558 ให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นเดือนกันยายน โดยเบื้องต้นเห็นชอบกรอบ
งบประมาณรายจ่ายที่ 2.575 ล้านล้านบาท เป็นส่วน
ของงบลงทุน 4.5 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
จากปีกอ่ นหน้า และหากสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้า
คาดว่าจะเห็นการลงทุนภาครัฐพลิกขยายตัวเป็นบวก
ชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี อันเป็นปัจจัย
หนุนให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ควบคู่
ไปกับเครื่องยนต์ด้านอื่นๆ ที่สามารถเดินหน้ากลับสู่
ระดับปกติ โดยเฉพาะเครื่องยนต์การบริโภคที่คาดว่า
จะมีการเร่งตัวมากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังพลิกขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 และท�ำให้
เศรษฐกิจทั้งปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.0
ซึ่ งเป็น อัต ราชะลอลงไม่มากเมื่อเทีย บกับ ปี 2556
ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.9   

เปิดร่างแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งฉบับ คสช.

การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เป็นอีกหนึง่ เจตนารมณ์
ในการผลักดันการลงทุนภาครัฐของ คสช. โดยสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึง่ เป็นอีกหนึง่ มาตรการด้านการลงทุนของ คสช. ทีถ่ กู จับตามากทีส่ ดุ โดย ณ ขณะนี้
กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างน�ำเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อ คสช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมี
การประกาศรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการได้ราวต้นเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ดี จากการติดตาม
ความคืบหน้าในเบื้องต้น พบว่าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ
เป็นแผนแม่บทที่มีกรอบระยะเวลาด�ำเนินการในปี 2558-2565 ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
ทั้งทางราง ทางบก ทางน�้ำและทางอากาศ วงเงินประมาณ 2.55 ล้านล้านบาท โดยประกอบด้วยแผนงาน 5 ด้าน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (16 มิ.ย. 57) และ TMB Analytics

ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 2) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะใน กทม. และปริมณฑล  
3) การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ส� ำคัญภายในประเทศและสู่ประชาคมอาเซียน
4) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้ำ และ 5) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
ซึ่งแนวทางการพัฒนาโดยรวมมีความใกล้เคียงกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านบาท
ของรัฐบาลชุดก่อน ยกเว้นโครงการรถไฟความเร็วสูงทีอ่ าจไม่ถกู บรรจุในร่างแผนงาน แต่แยกออกไปศึกษาเจาะลึก
พิจารณารายละเอียดความเหมาะสมก่อน ท�ำให้กรอบการลงทุนลดลงจาก 3.15 ล้านล้านบาท เหลือราว 2.55
ล้านล้านบาท แม้ตามยุทธศาสตร์นไี้ ด้ขยายการลงทุนครอบคลุมทางอากาศด้วย แต่มมี ลู ค่าการลงทุนทีม่ สี ดั ส่วน
น้อยสุดในยุทธศาสตร์ ทัง้ นี้ แบ่งการด�ำเนินโครงการเป็น 3 เฟสตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยเฟสแรก คือ เลือกโครงการ
ที่มีความพร้อมมากสุด หรือพูดง่ายๆ ว่าผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม ทั้งในด้านวิศวกรรม ผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในแผนเสนอของบประมาณปี 2558 เพื่อเริ่มด�ำเนิน
การเวนคื น ที่ ดิ น เช่ น โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า 3 สายทาง ประกอบด้ ว ยสายสี ช มพู สายสี ส ้ ม และ
สายสีเหลือง (สายสีเขียว : หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เริ่มประมูลปี 2557) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะ
เร่งด่วน 5 เส้นทาง วงเงินรวม 1.16 แสนล้านบาท ทั้งนี้ รถไฟทางคู่ที่น่าจะน�ำร่องด�ำเนินโครงการได้ปลาย
ปี 2557 มีอยู่ 2 เส้นทาง คือ สายถนนจิระ-ขอนแก่น และสายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เนื่องจากผ่านการ
BORDERLESS
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พิจารณาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ส�ำหรับเฟส 2 ได้แก่ โครงการ
ที่คาดว่าจะเริ่มในปี 2559-2560 อาทิ รถไฟทางคู่ใช้ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร
ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ลงทุนราว 7.15 แสนล้านบาท จ�ำนวน 2 สายทาง คือ 1)
สายเชียงของ-แหลมฉบังเชื่อมรถไฟทางคู่ของจีนที่ด่านเชียงของ 2) สายหนองคายชุมทางบ้านภาชี เชื่อมรถไฟทางคู่ของจีนที่นครเวียงจันทน์ เพื่อรองรับ AEC และ
เชือ่ มโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับจีน และเฟส 3 เป็นโครงการทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการได้
ในปี 2561-2562
โครงการลงทุน

ตามร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง

าส
ยุทธศ

ตร์

รถไฟ

ข

าธารณะ
นส่งส

โครงการหลัก
รถไฟทางคู่ระหว่างเมือง 17 สาย
ก่อสร้างทางคู่ 6 เส้นทาง

รถไฟฟ้า 10 สาย
ถนนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการทคี่ าด
วา่ จะอ
ยใู่ นเฟ
รถไฟทางคู่ระยะเร่
ส

งด
1
1. ลพบุรี-ปากน�า้ ่วน 5 เส้นทาง
โพ
คอื
2. มาบกะเบา-นค
3. ถนนจิระ-ขอนแรราชสีมา (ถนน
จิระ)
4. นครปฐม-หัวหิ ก่น
น 5. ประ
จวบค
ี
ร
ีขันธ-์
รถไฟฟ้า 3 สาย ป
ชุมพ
ระ
ร
1. สายสีชมพู : แค กอบดว้ ย
ราย-มนี
2. สายสีสม้ : ศูนย์
บรุ ี
3. สายสีเหลือง : ลวัฒนธรรม-ม
าดพรา้ ว นี บรุ ี
-ส�าโร
ง

ถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา
ถนนเชื่อม / ระหว่างจังหวัด

ลว ง
ทางห

ขยายถนน 4 ช่องจราจร

ซ่อมแซมถนนเส้นท
าง
รอยต่อต่างๆ ให้ป ตา่ งๆ ทางเชื่อ
ลอดภัย
ม ทา
งแยก

มอเตอร์เวย์ 3 สาย
ทางพิเศษเชื่อมภูมิภาค

ก่อสร้างมอเตอร์เว

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ

้า�
ทางน
อากาศ
ทาง

ขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้า
ก่อสร้างท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเฟส 2
ขยายท่าอากาศยานดอนเมือง, ภูเก็ต

ขุดลอก 26

ย์สายพ
ทั ยา-ม
าบตา

พดุ

ลมุ่ แมน่
�า้

ขยายทา่ อา
กาศยา
นดอน
เมือง

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน (22 มิ.ย. 57), กระทรวงคมนาคม และ TMB Analytics

โอกาสของประเทศไทยจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผลต่อเศรษฐกิจ
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งของไทยยังคงอ่อนแอ
และต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน โดย The World Economic Forum หรือ WEF ได้จดั อันดับ
ปัจจัยโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยในปี 2556 อยูท่ อี่ นั ดับ 47 (จาก 148 ประเทศ) ร่วงจาก
อันดับ 46 และ 42 ในปี 2555 และ 2554 และหากย้อนดูสถิติตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับ
ในปี 2549 เราอยู่อันดับที่ 29 ด้วยคะแนน 4.68 และคะแนนลดลงเหลือ 4.53 ในปี
2556 ตอกย�ำ้ ว่าคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐานของเราลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ เทียบกับ
ประเทศในอาเซียน ขณะนี้เราอยู่อันดับสามของกลุ่มก็จริง แต่เป็นรองอันดับสอง
อย่างมาเลเซียที่ติดอันดับ 29 ของโลก และทิ้งห่างสิงคโปร์ที่อยู่ล�ำดับ 2 ของโลกแบบ
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ไม่เห็นฝุน่ อีกทัง้ ยังต�ำ่ กว่าอีกหลายๆ ประเทศในเอเชีย ทัง้ ฮ่องกง (อันดับ 1 ของโลก)
ไต้หวัน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาดูคุณภาพรายสาขา พบว่าคุณภาพระบบ
รางถนนและท่าเรือยังคงมีข้อจ�ำกัดและต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะระบบราง
ได้คะแนน 2.55 หล่นไปอยู่อันดับที่ 72 สวนทางกับมาเลเซียที่ระบบรางมีคุณภาพ
สูงสุด (อันดับที่ 18) เมื่อเทียบกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลการลงทุนภาครัฐของมาเลเซียที่ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วง 7-8 ปี
ที่ผ่านมา อันเป็นส่วนสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563 ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน
ประเทศไทยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อยมาก โดยงบลงทุนแต่ละปีมีไม่ถึง
ร้ อ ยละ 25 ของงบประมาณรวมและการลงทุ น ภาครั ฐ คิ ด เป็ น เพี ย งร้ อ ยละ 5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP เท่านั้น

อันดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรายสาขาในปี 2556

ที่มา : World Competitiveness Report (2013-2014) และ TMB Analytics

ดังนัน้ ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับ คสช. ถือได้วา่ เป็นแผนทีส่ ามารถตอบโจทย์
คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะระบบราง ซึง่ โครงการรถไฟทางคูจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง
หรือช่วยเรื่องโลจิสติกส์เป็นหลัก สามารถท�ำความเร็วได้สูงขึ้น จากเดิมรถไฟ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารวิ่งเฉลี่ย 20-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพิ่มเป็น 60-100
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
โดยใช้ระบบรางเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่พึ่งพาทางถนนเป็นหลักกว่าร้อยละ 80
และใช้ระบบรางแค่ร้อยละ 2 ทั้งๆ ที่ต้นทุนการขนส่งทางถนนโดยเฉลี่ยสูงกว่า
ประมาณ 7 เท่า การเร่งผลักดันให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
จึงเป็นมาตรการทีส่ ร้างโอกาสในหลายๆ ด้านของประเทศ ช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และกลุ่มอาเซียนใหม่ ต่างให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีแผนลงทุนในช่วงปี 2554-2568 เป็นวงเงินสูงถึง 240
พันล้านดอลลาร์
ในด้านผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว เห็นได้ชัดเจนว่าจะท�ำให้การลงทุน
ภาครัฐโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายใต้สมมติฐานที่มีความพร้อมเรื่องแหล่งเงิน
เพื่อสนับสนุนโครงการ จากที่แต่ละปีเรามีงบลงทุนตามงบประมาณปกติเฉลี่ย
เพียงปีละ 3-4 แสนล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริงประมาณร้อยละ 65-70
ท�ำให้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาการลงทุนภาครัฐอยู่ในระดับต�่ ำเฉลี่ยแค่ร้อยละ 5
ของ GDP เทียบกับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 อยู่ที่กว่าร้อยละ
10 ของ GDP ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โดยรวม 2.55 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 8 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นเม็ดเงิน
ลงทุนเฉลี่ยปีละ 3.3 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับงบลงทุนปกติตามงบประมาณ
ประจ�ำปี คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และท�ำให้การลงทุนรวมของภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น
เฉลี่ยร้อยละ 5.3 ของ GDP ในช่วงปี 2558-2565 โดยขยับสูงสุดที่ร้อยละ 6
ในปี 2561 ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว งปี 2546-2547 ที่ ป ระเทศไทย
เริ่มการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า
ณ ขณะนี้ จึงกล่าวได้ว่าถึงเวลาแล้วที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง จะต้องเดินหน้าไปอย่างจริงจังภายใต้การด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีความต่อเนื่อง เพื่อให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินลงทุน
ทีเ่ ป็นมูลค่ามหาศาล พร้อมๆ กับทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิรปู พลิกโฉมประเทศไทย
นับจากเวลานี้เป็นต้นไป

tmbanalytics@tmbbank.com
(66) 2 299 2645
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Efficiency Expertise

เรื่อง : ชลิต โรจนวิทย์สกุล

Lean Six Sigma

เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สวัสดีครับคุณผู้อ่าน คอลัมน์   Efficiency Expertise เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับ
เผลอแป๊บเดียวผ่านพ้นไปแล้ว 2 ไตรมาส เวลาช่างเดินรวดเร็วเหลือเกิน ผมว่ามีหลาย
ท่ า นท�ำ งานกั น จนเพลิน ไม่ทันได้คิดว่า อีกแค่ 5-6 เดื อ นก็ จ ะหมดปี กันอี กแล้ ว ผมเอง
ก็ เ หมื อ นกั น ครั บ ครึ่ ง ปี ก็ ไ ด้ เ วลารี วิ ว งานที่ ผ ่ า นมาเพื่ อ ทบทวนเป้ า หมาย KPI ที่ ตั้ ง ไว้
มองย้อนกลับไปในช่วงครึ่งปีแรก รู้สึกดีใจนะครับ ในฐานะทีมงานของ Lean Six Sigma
ของ TMB ที่พวกเราพยายามน�ำเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ เข้ามาใช้กับองค์กร พอเวลา
ผ่านไปเริ่มเห็นหลายๆ อย่างในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากการให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องของประสิทธิภาพ

นอกเหนือไปจากนั้นการที่ผมและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มหลักสูตรของโครงการ TMB Efficiency
Improvement for Supply Chain โดยได้น�ำความรู้เกี่ยวกับ Lean Six Sigma มาปรับให้เข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่และแนะน�ำ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีหลายๆ รายได้รจู้ กั และเข้าใจกับเครือ่ งมือง่ายๆ ทีใ่ ช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพเหล่านี้ นับเป็น
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากเลยครับ เพราะหลังจากจบการอบรมรุ่นที่ 1 ที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารนั้น
ทีมงานก็ยงั คงได้ยนิ ข่าวจากผูป้ ระกอบการหลายๆ รายทีผ่ า่ นการอบรมไปว่า ได้นำ� หลักการต่างๆ ไปใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในองค์กร คิดเป็นเม็ดเงินรวมกันได้เจ็ดหลักเลยทีเดียว ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ TMB ผู้จัดตั้งโครงการมีความต้องการ
ให้ผปู้ ระกอบการได้เรียนรูแ้ ละสามารถน�ำความรูก้ ลับไปปรับปรุงได้ดว้ ยตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง และส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารรุน่ ที่ 2
ก็ใกล้จะจบหลักสูตรกันแล้วครับ มีหลายกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ารุ่นที่ 1 เลยครับ ซึ่งจริงๆ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
หาวิธีปรับปรุงในขั้นสุดท้ายกันแล้วครับ ส�ำหรับคอลัมน์ในฉบับนี้เลยขอยกตัวอย่างเคสที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันเบื้องต้น
เผื่อว่าจะได้ศึกษาหรือช่วยกันคิดต่อในแนวทางการปรับปรุงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรณีศึกษานี้ให้ดีที่สุดนะครับ
ตัวอย่างแรกเป็นกรณีศึกษาของบริษัทแห่งหนึ่ง ท�ำธุรกิจปลาแผ่นทอด ที่รับวัตถุดิบเป็นปลาแผ่นตากแห้งมาจากชาวประมง
จากนั้นจึงน�ำมาทอดขาย และมักพบว่าปลาแผ่นที่รับมามีสภาพติดกันเป็นก้อน ท�ำให้เกิดปัญหาเวลาทอด จึงต้องน�ำมาเข้า
เครื่องเขย่าเพื่อให้แผ่นกระจายก่อนจะทอด แต่สุดท้ายเครื่องก็ทำ� ได้แค่แยกให้เป็นก้อนทีเ่ ล็กลง แล้วต้องใช้แรงงานคน เพื่อแยกเป็น
แผ่นๆ อีกที ส่งผลให้ก�ำลังการผลิตในแต่ละวันท�ำได้ไม่มากตรงกับความต้องการ เพราะมัวเสียเวลาในการนั่งแยกปลาแผ่น
ซึ่งลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุ จริงๆ ก็เกิดมาจากหลายปัจจัยเลยทีเดียวนะครับ เช่น ชาวประมงตากปลาเพียงวันเดียว ท�ำให้ปลา
ยังมีความชื้นสูง เวลาแพ็คปลาจะแพ็คมาติดๆ กันเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ แต่ปลาก็จะมาเป็นก้อนอยู่ดี ถ้าในกรณีที่แพ็คมาจาก
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ชาวประมงภายใน 1 วัน แล้วมาถึงโรงงานน่าจะยังพอ
แยกได้ง่าย แต่ความจริงแล้วมีระยะเวลาเก็บไว้นาน
กว่า 1 วัน กว่าจะมาส่งถึงมือที่โรงงาน แผ่นปลาก็จะ
เริ่มติดกันแน่นเข้าไปอีก คราวนี้ต้องมาแยกโดยเครื่อง
แถมจากนั้นก็ต้องมาแยกโดยคนอีกครั้ง
   อีกปัญหาทีค่ น้ พบ คือ พนักงานทีแ่ ยกปลาแผ่น
มักจะคุยกันในเวลาท�ำงาน แน่นอนครับ เวลาทีจ่ ะแยก
แผ่นปลาก็จะท�ำได้ช้า ซึ่งจริงๆ จะเห็นได้ว่าถ้าเรา
สามารถหาวิธีแก้ปัญหาปลาแผ่นติดกันได้ ปัญหา
ที่พูดมาบางอย่างก็น่าจะหมดไป โดยวิธีการแก้ไข
ก็มีหลากหลายทาง เช่น ลองปรับปรุงเครื่องแยกปลา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้แรงงานคน
มาแยกปลาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต่ ถ ้ า จะให้ ดี ก ว่ า นั้ น คื อ
ต้องแก้ที่สาเหตุรากเหง้าไปเลย คือ การที่ปลาติด
กันเพราะปลามีความชื้นและถูกแพ็คมาติดกันเป็น
เวลานาน ดั ง นั้ น เราควรจะต้ อ งศึ ก ษาเรื่ อ งระยะ
เวลาการตากปลาที่เหมาะสมของชาวประมงเพื่อลด
ความชื้นก่อน แล้วหาทางลดระยะเวลาการจัดเก็บ
ให้สั้นลง ลองหาวิธีการแพ็คปลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้
ปลาติดกัน ก็จะท�ำให้ความสูญเปล่าของการแยกปลา
โดยเครื่องจักรและแรงงานคนลดลงได้ นอกจากนี้
ผลพลอยได้ คือ ท�ำให้ระยะเวลาการผลิตสัน้ ลง มีกำ� ลัง
การผลิ ต มากขึ้ น สามารถผลิ ต ปลาแผ่ น ทอดได้
เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่าลืมนะครับ พยายามหารากเหง้า
ของปัญหาและหาวิธีแก้ที่ตรงนั้นให้ได้ จะท�ำให้ปัญหา
ถูกก�ำจัดไปอย่างง่ายขึ้น

   กรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งเป็นของบริษัทที่น�ำเข้าชีสจากยุโรปมาขายในเมืองไทย ประเด็นปัญหาของ
บริษัทนี้ คือ การต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะมาก เนื่องจากต้องเก็บสต็อกชีสเพื่อขายไว้จ�ำนวนมาก นอกจากนี้
บริษัทยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากทีเดียวในการจัดเก็บชีสเหล่านี้ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าจัดการ เป็นต้น
รวมถึงมีความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของชีสหากเก็บไว้เป็นเวลานาน จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยกลุ่มลูกค้าผู้เข้าอบรมเอง พบว่าบริษัทเก็บสต็อกชีสไว้มากเพราะการขนส่งสินค้าทางเรือจากยุโรปมาบ้านเรา
ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน ทางบริษัทจึงคิดว่าการสั่งซื้อชีสจ�ำนวนมากให้ครอบคลุมระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
น่าจะดีกว่า แต่หารู้ไม่ว่า นั่นเป็นที่มาของปัญหาอีกหลายๆ อย่างที่ตามมา
ลองมาดูวิธีการปรับปรุงที่ท�ำได้ทันทีอย่างง่ายๆ คือ เพิ่มรอบการสั่งซื้อจากทุก 3 เดือนเป็นทุกเดือน
โดยลดปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละรอบลงเหลือเพียง 1/3 ด้วยวิธีการนี้ท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนชีสที่ต้องจัดเก็บ
ได้จ�ำนวนมากเหลือเพียงแค่ 1/3 และจากการศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังและการค�ำนวณปริมาณการสั่งซื้อ
และการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม ท�ำให้บริษัทนี้สามารถค�ำนวณได้ว่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดควร
เป็นเท่าไหร่เพื่อให้ต้นทุนโดยรวมต�่ำที่สุด โดยที่ยังมีชีสพร้อมขายให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าลูกค้า
พึงพอใจ บริษัทก็มีกำ� ไรกันเลยทีเดียวครับ  
จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นกรณีศึกษาเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่เข้ามาร่วมโครงการ TMB Efficiency Improvement for Supply Chain รุ่นที่ 2 ซึ่งจริงๆ แล้วการอบรม
ในรุ่นที่ 2 นี้ ใกล้จะจบแล้วในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ ทราบข่าวมาว่า TMB ก�ำลังจะเปิดรับรุ่นที่ 3 ซึ่งจะเป็น
อุตสาหกรรมอุปโภคจ�ำนวน 100 บริษัท เห็นว่าจะเริ่มอบรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคม แน่นอนครับว่า
เราจะได้มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งในฉบับต่อไป แล้วพบกันนะครับ

ชลิต โรจนวิทย์สกุล : เจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma, TMB

ผู้ช�ำนาญการด้าน Lean Six Sigma มีประสบการณ์ ในบริษัทชั้นน�ำ อย่าง Seagate Technology, GE Capital และ Ayutthaya Capital Lease
รวมทั้งเป็นผู้ที่ประยุกต์วิธีการของ Lean เข้ากับกระบวนการทางการเงินและการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทจนประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma ของ TMB ซึ่งได้น�ำวิธีการของ Lean Six Sigma มาปรับใช้กับองค์กร ด้วยการฝึกอบรมพนักงาน
ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม Efficiency ในกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น

• หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท  ี่ E-mail : tmbeisc@tmbbank.com

BORDERLESS

13

Reflection

เรื่อง : ปพนธ์ มังคละธนะกุล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน TMB

หวังชนะ
หรือ หวังไม่แพ้
ช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้ติดตามฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิล
อย่างใกล้ชดิ สิง่ ทีเ่ ห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนขึน้ คือ ไม่มที มี รองบ่อนสุดกูใ่ นเวทีฟตุ บอลโลก
อีกต่อไปแล้ว ช่องว่างของทีมยักษ์ ใหญ่จากยุโรปและอเมริกาใต้ กับทีมจากอเมริกากลาง
แอฟริกา ดูเหมือนแคบลงเรื่อยๆ ทีมที่ผมประทับใจมากที่สุดในบรรดาทีมเล็กทั้งหลายคือ
ทีมคอสตาริกา
ดูทีมคอสตาริกาเล่นแล้ว ต้องบอกเลยครับว่าเป็นยักษ์เล็ก ก่อนแข่งเกจิทั้งหลายปรามาสว่า
คงต้องเป็นทีมบ๊วยของกลุ่มแน่ๆ เนื่องจากอยู่ในสายที่แข็งมาก ทั้งอิตาลี อุรุกวัย และอังกฤษ ซึ่งทั้ง
3 ชาตินี้เป็นมหาอ�ำนาจลูกหนังทั้งสิ้น ทุกทีมเคยเป็นแชมป์โลกมาหมดแล้ว รวมกัน 7 ครั้ง อิตาลี
(4 ครั้ง) อุรุกวัย (2 ครั้ง) และอังกฤษ (1 ครั้ง) ส่วนคอสตาริกานั้นเคยไปไกลสุดก็รอบ 16 ทีมสุดท้าย
เท่านั้น ดูตามประวัติและหน้ากระดาษแล้วคอสตาริกาไม่น่ารอด
แต่ไม่เลย...
ทีมคอสตาริกาสามารถผงาดเป็นแชมป์กลุ่มได้โดยไม่แพ้เลยสักครั้งในการแข่งรอบแรก 3 นัด
โดยชนะทั้งอิตาลีและอุรุกวัย และเสมอกับอังกฤษ
อย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นชัดเจนในเรือ่ งของกลยุทธ์ของทีมคอสตาริกาคือ ทีมนีล้ งสนามไปโดยหวังทีจ่ ะชนะ
ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นรอง ไม่ได้ลงไปเพื่อขอให้ไม่แพ้
อันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
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โดยปกติแล้วทีมที่เป็นรองมักจะลงไปปักหลักอุดประตู เพื่อไม่ให้เสียประตู และจะ
ไม่แพ้ ท�ำเช่นนีต้ วั เองท�ำตัวเป็นเป้านิง่ ให้ทมี ใหญ่ลอ่ เป้า ถ้าเล่นดี โชคเข้าข้าง ไม่เสียประตู
และไม่แพ้ แต่โอกาสในการชนะ...แทบไม่มีเลย
คอสตาริกาลงสนามไป หวังชนะครับ แต่ไม่ใช่เปิดเกมตะบี้ตะบันแลกใส่ทีมใหญ่
ท�ำอย่างนั้นก็มีแต่แพ้สถานเดียว เนื่องจากตัวเองมีศักยภาพน้อยกว่า
กลยุทธ์ของคอสตาริกาคือ ศึกษาคู่แข่งและพยายามลดจุดแข็งของคู่แข่งให้มี
ประสิทธิภาพลดลง ขณะเดียวกันเน้นจุดแข็งของตัวเอง
ในมุมมองผม นี่คือกลยุทธ์เชิงรุกและต้องอาศัยความกล้ามาก เพราะเสี่ยงเหลือเกิน
แต่ผลตอบแทนสูงมหาศาล
ผมอยากให้ SMEs หรือพวก Challenger Brand ทั้งหลายลองยึดแนวทางของ
คอสตาริกาดู แทนที่จะเล่นแบบเพลย์เซฟ หรือปลอดภัยไว้ก่อน ลองเปลี่ยนกลยุทธ์
เป็นรุก โดยท�ำให้จุดแข็งของคู่แข่งมีความหมายน้อยลง และเปลี่ยนเกมมาเป็นเกมที่เรา
มีเปรียบ เพราะเรามีจุดแข็งด้านนั้น
ผมมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยากจะแชร์กับท่านผู้ประกอบการ
เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน�ำกลยุทธ์เชิงรุกดังกล่าวข้างต้นมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง โรงแรมจะมีการจัดเกรด โดยการให้เกรด
หรือดาวตามระดับของการให้บริการและ facility ต่างๆ สุดท้ายจึงหนีไม่พ้นว่า โรงแรม
แบรนด์ใหญ่ที่มีเงินทุนมากกว่าจะได้ดาวเยอะกว่า เพราะสามารถลงทุนใน facility ต่างๆ
ได้มากกว่า ส�ำหรับโรงแรมเล็กๆ ก็ลดคุณภาพ facility แต่ละอย่างลดหลัน่ กันไปตามก�ำลัง
ท�ำให้ได้ดาวน้อยกว่า คุณภาพของลูกค้าที่ได้ก็ลดหลั่นกันไปตามสภาพ เนื่องจากลูกค้า
เลือกพักตามคุณภาพของ facility

โรงแรมริมทางหลวงของสหรัฐฯ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนขับรถบรรทุกส่งของ
ระหว่างรัฐ ที่เลือกพักโรงแรมตามริมทางหลวงนอนเอาแรงชั่วข้ามคืน โรงแรมริมทางหลวง
เหล่านีส้ ว่ นใหญ่นนั้ มักจะถูกจัดอยูใ่ นประเภท 2-3 ดาว เพราะกลุม่ เป้าหมายไม่มกี ำ� ลังจ่าย
แพง แต่ผู้เล่นมีทั้งผู้เล่นรายเล็กและผู้เล่นที่เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวของเชนใหญ่
โรงแรมที่ผมว่านี้เลือกที่จะไม่เล่นตามเกมของโรงแรมเชนที่ใหญ่กว่า โดยลดความ
ได้เปรียบของโรงแรมเชนใหญ่ทสี่ ามารถลงทุนใน facility ต่างๆ ได้มากกว่า โดยมุง่ เน้นการ
ลงทุนไปที่สิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโรงแรมต้องการจริงๆ แทน นั่นคือ เตียงนอนที่ดี
ห้องนอนที่เงียบ เพราะลูกค้าให้ความส�ำคัญกับเรื่องการนอนหลับสนิทมากที่สุด ส่วนอื่น
ลูกค้าไม่ได้ให้ความส�ำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องลงทุนใน facility อื่นๆ ที่โรงแรมทั่วไปมี
ได้แก่ ล็อบบี้ ห้องอาหาร

การท�ำอย่างนี้ท�ำให้โรงแรมแห่งนี้
สามารถเอางบประมาณทีม่ จี ำ� กัด ไปลงทุน
ในสิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ให้ ค วามส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด
และท�ำได้ดีกว่าโรงแรมเชนใหญ่กว่าเสียอีก
แต่ facility อื่นๆ ที่ลูกค้าให้ความส�ำคัญ
น้อย หรือไม่ได้ให้ความส�ำคัญเลย โรงแรม
แห่งนี้เลือกที่จะไม่แตะต้อง
ด้ ว ยแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว โรงแรมนี้
สามารถใช้เม็ดเงินที่น้อยกว่า แต่สามารถ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ม ากกว่ า ในสายตาลู ก ค้ า
เป้ า หมาย สามารถพลิ ก กลั บ มาเป็ น
ฝ่ายรุกได้ เป็นโรงแรมที่ลูกค้าเป้าหมาย
เลือกใช้บริการมากกว่าโรงแรมเชนใหญ่
เสียอีก
หากถามผู ้ ป ระกอบการทุ ก คนว่ า
ต้องการให้ธุรกิจของตัวเองประสบความ
ส�ำเร็จหรือประสบชัยชนะหรือไม่ ผมเชือ่ ว่า
ร้อยทั้งร้อยตอบว่าใช่แน่นอน
แต่ หากลองไตร่ ตรองจากกลยุ ทธ์
ที่เลือกใช้จริงๆ ผมว่าส่วนใหญ่ต้องการ
ไม่แพ้มากกว่า เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ยัง
เล่ น ตามเกมของบริ ษั ท ใหญ่ ก ว่ า ทั้ ง สิ้ น
เพียงแต่วา่ บางกิจการยังสามารถต้านทานได้
เพราะท� ำ บางเรื่ อ งได้ ดี อ ยู ่ แต่ ก็ เ หมื อ น
การตัง้ รับในเกมฟุตบอลนัน่ ละครับ โดนล่อเป้า
รอเวลาเท่านั้นเอง
หากธุรกิจที่ต้องการเป็นผู้ชนะจริงๆ
ต้ อ งกล้ า ที่ จ ะเสี่ ย งท� ำ ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
บริษัทใหญ่ท�ำ  และพลิกเกมให้เราเป็นผู้
ได้เปรียบ ต้องกล้าที่จะหาจุดแข็งให้ได้
โดยท�ำให้จุดแข็งด้านอื่นๆ ของบริษัทใหญ่
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี า่ ไปเลย เนือ่ งจากเรามีจดุ แข็ง
ทีต่ อบสนองความต้องการจริงๆ ของลูกค้า
ได้มากกว่า
ถ้าต้องการทดสอบว่ากลยุทธ์ทเี่ ราใช้
ท�ำให้เรามีโอกาสชนะหรือไม่ เอาง่ายๆ เลยครับ
หากท่ า นรู ้ สึ ก ว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ ก� ำ ลั ง ท� ำ นั้ น
ท่านเสียวสันหลังมากๆ นั่นเป็นเพราะว่า
มันค่อนข้างขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นไปในธุรกิจ
ที่ท่านท�ำอยู่เป็นอย่างมาก นั่นละครับท่าน
อยู่บนเส้นทางที่มีโอกาสชนะแล้วละครับ
BORDERLESS
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เรื่อง : อรรถ
เรื่อง :อรรถมาตย์
ญามินทร์
Big Idea Biz
Celebrity

วรฤทธิ์
เฟื่องอารมย์
‘คลิก’ และ ‘พริก’
กับธุรกิจ ‘เดอะ กอริลล่า’

ความท้าทายครัง้ ใหม่ของชายหนุม่ ชือ่ น็อต-วรฤทธิ์ เฟือ่ งอารมย์ ไม่ได้เป็นบทบาททางการแสดงอย่างทีค่ ณุ แอบคาดการณ์ไว้
แต่เป็นการสวมมาดนักธุรกิจอย่างมุ่งมั่นเพื่อปลุกปั้นแบรนด์ ‘เดอะ กอริลล่า’ (The Gorilla)  เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการ
ต่อยอดสารสกัดจาก ‘พริก’ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงคนไทยในรูปแบบ ‘เจลสูดดม’ เพื่อความสดชื่นผ่อนคลาย หรือใช้ทา
เพื่อลดอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อย แต่ท่ีน่าสนใจคือ เขาพยายามละลายค่านิยมเก่าเพื่อขยายฐานไปสู่กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่
ด้วยการออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้สวย น่ารัก น่าพกพา โดนใจวัยรุ่น และจ�ำหน่ายในราคาตลับละ 39 บาท
ต้นก�ำเนิดจากพริก
ธุรกิจนี้ต่อยอดมาจากโครงการวิจัยของ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการเพาะพันธุ์พริกสายพันธุ์พิโรธ ซึ่งเป็นพริกพันธุ์ที่เผ็ดที่สุดในโลก (เผ็ดกว่าพริกขี้หนู
ถึง 50 เท่า) ในพื้นที่จ�ำกัด โดยต้องปลูกในพื้นที่จ�ำกัดให้ได้ความเผ็ดมากที่สุด เพื่อสกัดสารออกมาท�ำประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ผสมกับอาหารสัตว์ หรือน�ำไปท�ำเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคต่างๆ เราท�ำการวิจัยอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี
จนส� ำ เร็ จ แต่ ด ้ ว ยความที่ ต ้ น ทุ น ในการปลู ก ค่ อ นข้ า งสู ง และผมก็ ไ ม่ อ ยากปล่ อ ยให้ ผ ลการ
วิ จั ย ตายลงไป
โดยเปล่าประโยชน์ เลยคิดว่าควรน�ำจุดเด่นนี้มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่เข้าใกล้กับวิถีชีวิตคนไทยมากที่สุด และกลายเป็นเจลสูดดม เดอะ กอริลล่า ที่เกิดขึ้น
ภายใต้
กลยุทธ์ Product Differentiation
ความน่าสนใจของธุรกิจนี้
พอเริ่มรู้แนวทางแล้วว่าจะผลิตเจลสูดดม ผมก็ไปศึกษาตลาดอย่างจริงจังว่าจะ
ท�ำยังไงให้ เดอะ กอริลล่า เจล โดดเด่นกว่าเจ้าอื่น แล้วจะเจาะกลุ่มเป้าหมายไหน ซึ่งได้
ค�ำตอบว่าตลาดของผลิตภัณฑ์แนวนีจ้ ะเป็นคนรุน่ เก่าเสียเยอะ พวกเขาจะติดแต่แบรนด์เดิมๆ และ
คนรุน่ ใหม่กไ็ ม่คอ่ ยได้ใช้แล้ว เนือ่ งจากมีคา่ นิยมทางสังคมบางอย่างสะท้อนว่า ถ้าคนรุน่ ใหม่ใช้
ผลิตภัณฑ์แบบนีจ้ ะดูแก่ ดูออ่ นแอ เราจึงต้องท�ำลายอุปสรรคนัน้ ให้ได้ ด้วยการให้ความส�ำคัญ
และใส่ใจเรือ่ งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เน้นดีไซน์และสีสนั ทีส่ ดสวย แหวกแนว และแตกต่าง
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จากแบรนด์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิง จากนั้น
ก็มีการปรับปรุงแพ็คเกจจิ้งจนมาเป็น
เดอะ กอริ ล ล่ า เจล อย่ า งที่ เ ห็ น ใน
ปัจจุบัน
วางแผนแตกกิ่ง
ต่อยอดแบรนด์
ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพระเอกของ
เราคือ ‘พริก’ เราก็ต้องแตกยอดจาก
พริกออกไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยใน
ปีนี้ผมวางแผนไว้ว่าจะมีสินค้าเพิ่มขึ้น
อีก 3 ตัว แต่จะเป็นในรูปแบบอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
เจลสู ด ดม แน่ น อนว่ า เมื่ อ วางตลาด
รูปลักษณ์ของสินค้าจะต้องไม่เหมือนกับ
คู่แข่ง และจะขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ นั่นคือ ผู้ที่รักการออกก�ำลังกาย
และดูแลสุขภาพ
การเติบโตที่น่าพอใจ
เข้าสู่ปีที่ 3 เดอะ กอริลล่า เจล
ค่ อ ยๆ เติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ยๆ ไม่ ไ ด้ ก ้ า ว
กระโดด ซึ่งผมก็พอใจ เพราะถ้ามอง
จากความจริ ง สิ น ค้ า ประเภทนี้ เ ป็ น
สินค้าที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของ
การด� ำ รงชี วิ ต ดู เ ป็ น ของฟุ ่ ม เฟื อ ย
ด้ ว ยซ�้ ำ  การได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี
ขนาดที่ ส ามารถเข้ า ไปจ� ำ หน่ า ยใน
เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ได้ ผมก็ ดี ใ จมาก
แล้ว ต่อไปก็พยายามรักษาระดับยอด
ขายให้ ส ม�่ ำ เสมอและเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ผมหวั ง แค่ ว ่ า อย่ า งน้ อ ยให้ ค น
ในประเทศรู้จักสินค้าเรา
และนึกถึงสินค้าเราเวลา
ที่ เ ขาต้ อ งการสิ น ค้ า
ในกลุ่มเดียวกัน ถ้าไปถึง
จุ ด นั้ น ก็ น ่ า จะเป็ น จุ ด ที่
แบรนด์สามารถหล่อเลี้ยงตัว
เองได้แล้วครับ

HOW TO SUCCESS

SME Inspiration
Big Idea

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
รองประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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เรื่อง : อรรถ อรรถมาตย์

พรศิ
ล
ป์
พั
ช
ริ
น
ทร์
ต
นะกุ
ล
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

‘ถึงเวลาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมีทิศทาง’
เพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) TMB Borderless ได้รบั เกียรติจากคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยชี้ชัดว่านี่คือ ‘ทางออก’ ที่ดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์วิกฤต
และความขัดแย้งอย่างรุน แรงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตลอดจนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ และแนวโน้ม
การเติบโตของจีดีพีไทย รวมถึงค�ำแนะน�ำในการปรับตัวส�ำหรับนักธุรกิจไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในสมรภูมิธุรกิจโลก

ประเมินยกแรก คสช. สอบผ่าน
ในภาพรวมผมเห็นด้วย โดยเฉพาะมาตรการเศรษฐกิจเร่งด่วน อย่างการแก้ไขปัญหาการช�ำระหนีช้ าวนา
ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก พอเข้ามาก็อนุมัติงบ 92,000 ล้านบาท จ่ายเงินจ�ำน�ำข้าวคืนให้ชาวนาได้อย่างรวดเร็ว
นับเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในเบื้องต้น เรื่องต่อมาก็เรื่องการอนุมัติงบประมาณอื่นๆ ที่ ‘ค้างท่อ’ ที่ผ่านมาอัตรา
การบริโภคตกตลอดเวลา เมือ่ เร่งจ่ายก็เป็นผลดีทเี่ กิดขึน้ พร้อมๆ กัน ท�ำให้ประชาชนมีความมัน่ ใจมากขึน้ ขณะที่
ผูป้ ระกอบการหลายรายก็มฟี ดี แบ็กในทางบวก ว่านโยบายต่างๆ ของ คสช. เดินมาถูกทางแล้ว ผมได้ยนิ มาจาก
นักธุรกิจต่างชาติรายหนึ่ง เขาพูดชัดเจนว่า ‘ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว’ หรือนี่คือค�ำตอบที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น
และในทางปฏิบตั พิ อการเมืองทีเ่ ดินมาถึงจุดตัน ได้สลายและคลีค่ ลายลง ความมัน่ ใจก็เกิดขึน้ ทันที เพราะทีผ่ า่ นมา
ค้าขายล�ำบาก หลัง คสช. ก็กลับมาค้าขายเหมือนเดิม ผูค้ นเริม่ เห็นอนาคต จากก่อนหน้าทีม่ ดื ไปหมด หลังจากนี้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ก็จะเกิดขึน้ คนก็มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะเดินทาง มีการใช้งบประมาณเกีย่ วกับรัฐ มีการ
จัดสัมมนาเกิดขึ้น เรียกได้ว่ามีการตอบสนองทางบวกอย่างชัดเจน

แผนแม่บทคมนาคมขนส่ง หัวใจหลักแห่งการพัฒนา
เป็นเรือ่ งทีค่ า้ งมานานอยูแ่ ล้ว และควรจะเกิดขึน้ นานแล้ว ครัง้ นีเ้ ห็นชัดเจนว่าถ้ามีการบริหารจัดการทีเ่ ร็ว
ตัง้ แต่การคิด การวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบตั ิ รัฐบาลทีแ่ ล้วถึงจุดหนึง่ ก�ำลังจะเกิดขึน้ แล้ว ก็นา่ เสียดาย
ว่ามันไม่เกิด พอ คสช. เข้ามา ก็ไม่ต้องไปเริ่มกันใหม่ ก็เอาแผนมาดู เพียงแต่ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนหลัง
ก็ต้องมีการตัดสินใจเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าท�ำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แต่เร็วแล้วต้องมีประสิทธิภาพด้วย ต้องค�ำนึง
BORDERLESS
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ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจัดการค่าใช้จ่ายให้โปร่งใส เพื่อให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากแผนแม่บทนี้จะมีประโยชน์มหาศาล
ไม่ใช่แค่ทดี่ นิ ทีจ่ ะมีมลู ค่าสูงขึน้ หรือมีการลงทุนรอบๆ พืน้ ทีม่ ากขึน้ เท่านัน้
แต่รวมถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ก็จะได้ต่อยอด
นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งนี้ด้วย

ไม่เป็นไรถ้าสหรัฐฯ-อียูไม่ปลื้ม
จากท่าทีของสองขาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงอย่างชัดเจนคงไม่มี
เพราะเขาไม่ได้บอกว่าจะเลิกซื้อขายกับประเทศไทย หรือ Sanction
ห้ามนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทย ดังนัน้ ไม่กระทบในด้านเศรษฐกิจแน่ๆ
แต่วา่ ในทางการเมืองจะได้รบั ผลกระทบ ในทางการเขาอาจจะไม่ตอ้ นรับเรา
เพราะเห็นว่าเป็นระบบทีย่ อมรับไม่ได้ ไม่สนับสนุน แต่ตอนนีใ้ นทางเศรษฐกิจ
เราไม่มีอะไรเร่งด่วนที่จะไปหาเขา กระบวนการเจรจาไม่ได้มีเฉพาะ
การเจรจาอย่างเป็นทางการ เพราะก็มีการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการด้วย
ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าก็เดินหน้าได้ คุยได้ ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์
ก็อาจส่งข้อมูลการค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ท�ำกันมา จนกว่า
วันหนึง่ เรามีรฐั บาลทีอ่ ยี บู อกว่าโอเคแล้วนะ เพราะมาจากการเลือกตัง้ ก็จะ
เกิดการสานต่อได้ทันที เพราะที่จริงแล้วการเจรจาไม่ได้หยุดชะงัก ส�ำหรับ
สหรัฐฯ เอง ข้อตกลงทีพีพี (Trans-Pacific Partnership) นั้น การเจรจา
ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น ถ้าช้าไปอีกหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหา แต่ท่ีส�ำคัญและ
ไม่ส่งผลกระทบคือ อาเซียน + 6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์) เพราะมีการด�ำเนินการต่อเนื่องอย่างชัดเจน ตามข่าว
ทีท่ ราบกัน จีนเองก็เดินหมากตรงกันข้ามสหรัฐฯ อยูแ่ ล้ว ในภาพรวมจึงไม่มี
อะไรน่าเป็นห่วงเลย และถ้าเราท�ำตามแผนแม่บทที่ คสช. วางไว้ ก็คิดว่า
อีกไม่นานเราก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

คาดจีดีพีโตสุด 2%
เศรษฐกิจของประเทศจะโตหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขอืน่ ด้วย ไม่ใช่วา่ มี
คสช. หรือไม่มี แต่ถ้ามีการแก้ไขและเห็นแสงสว่างก็ดี ในภาพรวมตอนนี้
เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่แล้ว ส่งออกเราดีขึ้น
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ 5% ตอนนี้ยัง
ไม่ได้ถึง 1% เลย เพราะ 5 เดือนที่ผ่านมานี่ราบเรียบมาก ต้องดูกันต่อไป
ถ้าหากวันนีใ้ ห้ผมคาดเดาคงโตไม่เกิน 2% แต่อกี 6-7 เดือนทีเ่ หลือ เพือ่ ให้ได้
2% นี่ จะต้องท�ำให้ได้ 4-6% เลยทีเดียว ก็ตอ้ งใช้โชคด้วย คือต้องดูเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และโลกด้วย ตอนนีส้ หรัฐฯ มีแนวโน้มดีขนึ้ แต่อยี ยู งั คงต้วมเตีย้ มอยู่
ส่วนการลงทุนทีผ่ า่ นมาไม่เห็นเลย บีโอไอมีตวั เลขล็อกไว้ตงั้ 7 แสนล้านบาท
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เวลานีก้ เ็ ร่งกันเต็มที่ 20-30 โครงการ  ก็อาจจะเกิดขึน้ บางโครงการเท่านัน้ แต่ทเ่ี ห็นชัดเจน
คือการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยวก็เริ่มกระเตื้องขึ้น นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ก็ทยอยกลับเข้ามาใหม่

SWOT เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง
จุดแข็งคือ การเมืองนิง่ แต่อาจจะมีปญั หาอยูบ่ า้ งเล็กน้อย การที่ คสช. เข้ามาแก้ปญั หา
ทางการเมือง ท�ำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ ส่วนจุดอ่อนคือ การด�ำเนินการทางการเมืองจะท�ำได้
เร็วแค่ไหน ซึง่ ต้องพิจารณาเป็นสองส่วน คือการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าไปได้เร็ว เห็นผลทันที
แต่บางเรื่องเป็นปัญหาระยะยาว เช่น งบประมาณประจ�ำปีใน 2-3 ปีข้างหน้า รวมถึง
การลงทุนต่างๆ ว่าจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน ความเชื่อมั่นในอนาคตจะเป็นอย่างไร พอ คสช.
เข้ามา 3 เดือนแรก ใหม่ๆ คนก็เฮ แต่หลังจากนั้นคนอาจจะเริ่มหงุดหงิดก็ต้องระวัง
และตอนนี้คนก็คาดหวังว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะท�ำหน้าที่ได้ดีแค่ไหน
ในการแก้ ก ฎหมายต่ า งๆ ส่ ว นด้ า นโอกาสของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
เปิดกว้างอยู่แล้ว โดยเฉพาะอาเซียน ผมว่านี่เป็นโอกาสที่จะต้องวิเคราะห์อย่างจริงจัง
ตอนนี้มีคณะกรรมการผลักดันเกี่ยวกับการน�ำข้อตกลงมาใช้ประโยชน์ แต่จริงๆ แล้ว
น่าจะใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอทุกกรอบ เรามีอีกหลายข้อตกลงที่ควรจะอยู่ในคณะฯ นี้
ด้ ว ยเช่ น กั น เวลานี้ ร ะบบโครงการผลิ ตของเราทั้ ง หมด ทั้ ง ภาคการเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรม แม้กระทั่งการลงทุนจากต่างประเทศ เราต้องมาวิเคราะห์กันใหม่หมด
เพราะโครงสร้างที่มีอยู่มันล้าสมัย ต้องเอากรอบการเจรจา ข้อตกลงการค้าที่ผ่านมา
เอามาเป็นโจทย์และน�ำมาพัฒนาโครงสร้างการผลิตเสียใหม่ ซึง่ ในอดีตเราเจรจาก็เจรจาไป
โครงสร้างก็ท�ำไป คนละหน่วยงาน ท�ำกันคนละทาง สะเปะสะปะ ไม่ได้ประโยชน์จาก
ข้อตกลง ไม่มีใครเคยพูดว่าข้อตกลงต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง ดังนั้นเลยไม่ได้ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และน�ำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยเป็นปัญหาตลอดมา

เลือกตั้งไม่ใช่ปัญหา
เศรษฐกิจปีหน้าโดยรวมจะมีหรือไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ไม่ใช่เรื่อง
ที่น่ากังวล นอกเหนือจากเม็ดเงินจากการเลือกตั้งราว 20,000 ล้านบาท ที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจนิดหน่อย ที่ผมห่วงคือ หากมีรัฐบาลใหม่แล้ว ที่ คสช. ท�ำมายกเลิกหมดเลย
เพราะถ้าดีอยู่แล้วก็ควรจะท�ำต่อ เอาเป็นว่าโดยรวมไม่มีอะไรเป็นภาพติดลบอย่างชัดเจน
เพราะเชื่อมโยงกับตลาดโลกอยู่ดี การส่งออกก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว แต่การบริโภค
ภายในประเทศก็จะดีขนึ้ แล้ว เพราะคนมีความหวัง มีความมัน่ ใจเกิดขึน้ มีการลงทุนต่างๆ
โดยเฉพาะจากแผนแม่บทคมนาคม ถ้ารัฐบาลใหม่สานต่อโครงการต่างๆ ตัวเลขก็น่า
จะดีกว่า 2% บวกกับการท่องเที่ยว จีดีพีก็อาจจะไปได้ถึง 4% ในปีหน้า เพราะการลงทุน
อย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาล ถ้าไม่มอี ะไรติดขัดก็จะเกิดขึน้ ในปี  2558 กว่าตัวเลขจะปรากฏ
ก็ในปี 2559-2560 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเมืองต้องนิ่ง

เปิดโลกกว้าง
คิดและท�ำแบบสากล
ภายใต้สภาวะปัจจุบนั อยากให้ผปู้ ระกอบการ
มองภาพที่ใหญ่กว่านี้ ปกติจะมองว่าประเทศไทย
มี ป ั ญ หาน่ า ปวดหั ว ความจริ ง แล้ ว ยั ง มี ร ะดั บ
ภูมภิ าค ระดับโลกอีก ปัญหาของเราตอนนีจ้ บิ๊ จ๊อย
มาก ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจของเราเชื่อมโยงกับ
สองส่วนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือคาดไม่ถึง
ถึงแม้วา่ คุณจะไม่ได้ทำ� ธุรกิจส่งออก แต่วา่ คุณอยูใ่ น
ข้อต่อที่สองที่สามของห่วงโซ่ในธุรกิจ แม้จะยาก
แต่ก็ต้องพยายามหน่อย เพื่อให้ทราบว่าทุกวันนี้
โลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร และในแต่ละมิติ
นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรา เช่น เวลานี้เขาเจรจา
กันเรื่องลดภาวะโลกร้อนด้วยการส่งเสริมการใช้
คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ มีประเทศที่
ร่วมเจรจามากกว่าสมาชิก WTO เสียอีก เราจะใช้
มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร
เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
ข้อก�ำหนดนี้ นั่นหมายความว่าทุกธุรกิจต้องเป็น
สากลให้เร็วที่สุด อย่ารังเกียจ ไม่ชอบก็ต้องท�ำใจ
ที่จริงโจทย์การท�ำธุรกิจแบบสากลมีมานานแล้ว
แต่เราไม่เคยสนใจ ก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะเพิ่ม
มูลค่าธุรกิจให้กับสินค้าเราได้อย่างไร ทุกวันนี้
ผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ไ ม่ ถ ามแล้ ว ว่ า ราคาเท่ า ไหร่
แต่ถามว่าท�ำมาจากอะไร มีกระบวนการผลิต
อย่างไร

เวลานี้ระบบโครงการ
ผลิตของเราทั้งหมด
ทั้งเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรม
แม้กระทั่งการลงทุน
จากต่างประเทศ
เราต้องมาวิเคราะห์กัน
ใหม่หมด
เพราะโครงสร้าง
ที่มีอยู่มันล้าสมัย
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นักวิชาการเกียรติคุณ
จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
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เรื่อง : ไม้ม้วน

ดร.นิ
พ
นธ์
พั
ว
พงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ส่องนโยบายเศรษฐกิจ คสช.
ผ่านมุมมองนักวิชาการ TDRI

ภายหลังการเข้าบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
นับเป็นอีกภารกิจที่คณะท�ำงานของ คสช. ให้ความส�ำคัญอย่างเร่งด่วน จนเกิดเป็นนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ
TMB Borderless ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ‘ทีดีอาร์ไอ’ มาให้มุมมองที่น่าสนใจต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของ คสช. พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว
ในฐานะที่ ‘ทีดีอาร์ไอ’ เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไร มีหน้าที่ด�ำเนินการวิจัย
เชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

หลากนโยบายเอื้อประโยชน์ภาคธุรกิจ
หลังจากพิจารณานโยบายหลักทางด้านเศรษฐกิจของ คสช. ดร.นิพนธ์มีความเห็นว่า ไม่เพียงนโยบาย
‘คืนความสุข’ ให้กบั ประชาชนด้วยการลดค่าครองชีพ นโยบายเศรษฐกิจของ คสช. ยังอีกมีหลากหลายนโยบาย
ทีจ่ ะเป็นประโยชน์มหาศาลกับภาคธุรกิจไทย อาทิ นโยบาย ‘คืนความสุขให้ชาวนา’ ได้แก่ การอนุมตั แิ ผนการ
กู้เงิน 9.2 หมื่นล้านบาท เพื่อน�ำไปจ่ายเป็นค่าจ�ำน�ำข้าวให้กับเกษตรกรเกือบหนึ่งล้านรายที่ค้างตั้งแต่ช่วงสิ้นปี
ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและท�ำให้เศรษฐกิจขยายตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ในชนบท รวมถึงการช�ำระเรื่องส�ำคัญที่ค้างคามานานจนท�ำให้การลงทุนและเศรษฐกิจไทยต้องสะดุดเป็นเวลา
หลายเดือน โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ขึ้นมาพิจารณาอนุมัติ
โครงการลงทุนต่างๆ ที่ ‘ค้างท่อ’ อยู่ถึง 7.5 แสนล้านบาท โดยบีโอไอชุดใหม่นี้สามารถ ‘ล้างท่อ’ โครงการ
ที่ค้างคาไปได้มูลค่ากว่า 1.8 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2558 หลังจาก
ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณในปีหน้า  
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ดร.นิพนธ์ กล่าวว่า การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาประเทศ การลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งควรยึดหัวเมือง
ชนบทเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะยึดกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเหมือนเช่นที่ผ่านมา  
“บทบาทของรัฐในเรื่องการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน คือต้องคิดว่าลงทุนอย่างไรให้เกิดการเจริญเติบโตแบบทั่วถึง เกิดการ
กระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังชนบท เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและ
ความขัดแย้งทางสังคม”
ไม่ใช่เฉพาะการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ดร.นิพนธ์ ย�ำ้ หนักแน่นว่า การลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นอีกประเด็นส�ำคัญที่
ประเทศไทยต้องมียทุ ธศาสตร์และแผนการลงทุนทีช่ ดั เจนในการกระจายความเจริญทางด้าน
การศึกษาไปยังชนบท อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
“ผมอยากให้ คสช. เริม่ เปลีย่ นสิง่ เหล่านี้ เพราะถ้าไม่พฒั นาคนและไม่กระจายความ
เจริญอย่างทั่วถึง คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีทางกินดีอยู่ดีได้ การที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ
ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มวางรากฐานในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระยะยาว” นักวิชาการเกียรติคุณกล่าวย�้ำ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องส�ำคัญที่ก�ำลังอยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่
การปฏิรูปพลังงาน การปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีการตั้ง ‘Super
Board’ และการพิจารณาการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น อาทิ
รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น

‘หัวใจ’ พัฒนาเศรษฐกิจ
คือ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
“ปัญหาของประเทศไทยในเวลานีค้ อื ความสามารถในการแข่งขันของเรา
แย่มาก ถ้าไม่ทำ� อะไรบางอย่างในช่วงทีม่ โี อกาสอย่างเช่นเวลานี้ ความสามารถ
ในการแข่งขันก็จะยิ่งแย่ เพราะหลังจากมีรัฐบาลเลือกตั้ง ผมเชื่อว่านโยบาย
ประชานิยมจะกลับมาอีก ซึ่งนโยบายเหล่านี้มักไม่ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาวเลย”
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ปัญหาของประเทศไทย
ในเวลานี้คือ ความสามารถ
ในการแข่งขันของเราแย่มาก
นักวิชาการฝากข้อคิดถึง คสช.
ก่อนจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดร.นิพนธ์แนะน�ำว่า ยังมี
อีกหลายสิง่ ทีร่ ฐั บาล คสช. ควรเริม่ ต้นลงมือท�ำตัง้ แต่ตอนนี้ อาทิ การลงทุนเรือ่ งการพัฒนา
คุ ณ ภาพประชากรและฝี มื อ แรงงาน การลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
และการลงทุนระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ น้นกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ฯลฯ เพราะนโยบาย
เหล่านี้ล้วนเป็นการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ไม่ใช่นโยบาย
ที่เรียกคะแนนประชานิยม จึงยากที่จะเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
นโยบายเหล่านี้อย่างจริงจัง

ยิง่ ไปกว่านัน้ ดร.นิพนธ์ ยังมองว่าทีผ่ า่ นมานักการเมือง
และปัญหาการเมืองถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ ดดันท�ำให้เมืองไทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยนอกจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง นโยบายประชานิยมและการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของนักการเมือง ยังเป็นประเด็นที่ท�ำลายขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมาก
“สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำในช่วงเวลา 1 ปีกว่าทีเ่ หลืออยูน่ คี้ อื ควรเป็น
ช่วงของการวางกรอบกฎหมายทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ท�ำให้
แน่ใจว่านโยบายประชานิยมแบบท�ำลายเศรษฐกิจประเทศและ
ไร้ความรับผิดชอบจะกลับมาไม่ได้อกี และการทุจริตคอร์รปั ชัน่
จะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก เพราะเชื่ อ ได้ เ ลยว่ า เรื่ อ งเหล่ า นี้ จ ะไม่ มี
พรรคการเมืองไหนหยิบขึน้ มาท�ำจริงจัง คสช. จึงต้องท�ำเสียก่อน
ไม่เช่นนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็จะ
ลดลงไปเรื่อยๆ”
ดร.นิพนธ์ ทิง้ ท้ายว่า แม้ชว่ งทีผ่ า่ นมาภาคธุรกิจจะเข้มแข็ง
จนน�ำพาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตมาได้ แต่ถา้ รัฐบาลแย่ ในทีส่ ดุ
เศรษฐกิจก็จะไปไม่รอด ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล คสช. จึงควรด�ำเนิน
นโยบายต่างๆ ที่จะเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงในการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กบั ประเทศไทย
ซึ่งเชื่อว่า เวลาเช่นนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดแล้ว!
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สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

จาฤก กัลย์จาฤก
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
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เรื่อง : ไม้ม้วน
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ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
‘SME คือวาระแห่งชาติ’

นโยบายที่น่ายินดี จากมุมนักพัฒนาฯ แห่ง ISMED
เมื่อพูดถึง ‘กระดูกสันหลังของชาติ’ ในอดีต ทุกคนจะนึกถึงอาชีพเกษตรกร เพราะเป็นอาชีพหลักของคนไทย
ซึง่ สร้างรายได้และผลผลิตหล่อเลีย้ งประเทศชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบนั ด้วยจ�ำนวนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ ‘เอสเอ็มอี (SMEs)’ ที่มีอยู่มาก บวกกับพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น เอสเอ็มอีจึงถูก
ยกย่องให้เป็น ‘กระดูกสันหลังใหม่’ ในระบบเศรษฐกิจไทย
แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองในประเทศ ท�ำให้เอสเอ็มอีไทยกลายเป็น ‘คนไข้’ ที่มีอาการ ‘โคม่า’
เนื่องจากหลายรัฐบาลที่ผ่านมามักให้ความส�ำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ
แรก ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจ�ำนวนมากต้องปิดกิจการ

เพราะมองเห็นปัญหาและตระหนักถึงความส�ำคัญของเอสเอ็มอีที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
หนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจของ คสช. จึงให้ความส�ำคัญกับเอสเอ็มอีและประกาศให้เป็น ‘วาระแห่งชาติ’
TMB Borderless ได้รับเกียรติจากนักวิชาการและนักพัฒนาเอสเอ็มอีอย่าง คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
มาให้มุมมองเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเอสเอ็มอีของ คสช. ในฐานะผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสร้างเอสเอ็มอีรายใหม่
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต
ของเอสเอ็มอี

ธุรกิจขนาดย่อม ความส�ำคัญขนาดใหญ่
เหตุผลส�ำคัญในการก�ำหนดให้การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีเป็น ‘วาระแห่งชาติ’ ตามนโยบายของ
คสช. เป็นเพราะเอสเอ็มอีถือเป็นรากฐานและเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย
จากตัวเลขของกระทรวงอุตสาหกรรมระบุวา่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีจำ� นวนวิสาหกิจมากถึง 2.76 ล้านราย
คิดเป็น 97% ของธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหมด มีส่วนในการจ้างงานกว่า 11.41 ล้านคน หรือ 81% ของการ
จ้างงานรวมทั้งหมด
BORDERLESS
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เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ปัจจุบัน GDP
ที่เกิดจากเอสเอ็มอี (หรือ GDP SMEs) มีมูลค่าถึง 4.45 ล้านล้านบาท หรือ 37% ของ
GDP รวมทั้งประเทศ โดยก่อนหน้าปี 2540 ตัวเลข GDP SMEs ของไทย เคยมี
สัดส่วนสูงถึง 42% ขณะที่ขนาดการส่งออกของเอสเอ็มอีคิดเป็น 25% ของมูลค่า
การส่งออกทั้งหมดกว่า 1.76 ล้านล้านบาท และขนาดการน�ำเข้าคิดเป็น 31%
ของมูลค่าการน�ำเข้าทั้งหมดเกือบ 2.37 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิต หรือ ‘เอสเอ็มไอ (SMI)’ ระบุวา่ จากสถิตทิ วั่ โลกประเทศทีพ่ ฒั นา
แล้ว เอสเอ็มอีจะมีสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ต�่ำกว่า 50% ของ GDP
โดยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้สูงถึง 50% ของ GDP
ได้ คือการเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีจากระดับเล็กไปสู่ระดับกลางให้มากขึ้น

ขับเคลื่อนเอสเอ็มอี
ด้วยการยกระดับไซส์ S สู่ไซส์ M
“ผมดีใจมากที่ คสช. ประกาศให้เอสเอ็มอีเป็น ‘วาระแห่งชาติ’ เพราะไม่
เพียงสะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญกับเอสเอ็มอี แต่ยังสื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องท�ำ
อย่างเร่งด่วน ผมเชื่อว่าความตั้งใจนี้ของ คสช. จะท�ำให้เอสเอ็มอีไทยทั้งประเทศ
มีก�ำลังใจ และตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นพลังขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ” ผู้อำ� นวยการ ISMED กล่าว
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนคนไทยทั้งประเทศ ให้หันมาเห็น
ความส�ำคัญ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญเติบโต
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ทั้งนี้ คุณสุวรรณชัยตีโจทย์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ด้วยการ
ยกระดับเอสเอ็มอีขนาดย่อม หรือ ‘ไซส์ S’ ให้กลายเป็นขนาดกลาง หรือ ‘ไซส์ M’
ซึ่งยังมีปริมาณไม่มากนัก ทั้งที่มีผลวิเคราะห์ระบุว่า เอสเอ็มอีที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องมีขนาดกลางขึ้นไป
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยที่มีกว่า 2.76 ล้านราย ยังเป็น
ขนาดเล็ก (ไซส์ S) ถึง 2.7 ล้านราย ขณะที่ขนาดกลาง (ไซส์ M) มีไม่ถึง 1.5
หมื่นราย ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ (ไซส์ L) มีอยู่ 7.4 พันราย โดยการส่งเสริม
จากภาครัฐส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมี
สัดส่วนจ้างงานไม่ถึง 20% จากการจ้างงานรวมทั้งหมดกว่า 11 ล้านคน
“ถ้าจะให้ประเทศไทยแข็งแรงด้วยการขับเคลือ่ นของเอสเอ็มอีตามนโยบาย
ของ คสช. มันจ�ำเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณผู้ประกอบการไซส์ M เพิ่มมากขึ้น”
คุณสุวรรณชัยสรุป

ฝากไว้ด้วยมุมคิดจาก ISMED
ผู้อ�ำนวยการ ISMED ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาปัญหาส�ำคัญอันดับต้นๆ
ของเอสเอ็มอีส่วนใหญ่คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เป็นมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการผ่าน ‘กฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ’ พร้อมด้วยความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการช่วยเหลือ
เอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ดกี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเอสเอ็มอีไม่ได้อยูท่ เี่ งินทุนเพียงอย่างเดียว
ยังต้องมีการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างแบรนด์ การจัดจ�ำหน่าย ฯลฯ
ทีด่ ี ซึง่ เอสเอ็มอีจำ� นวนมากยังขาดความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นนี้ โดยคุณสุวรรณชัย
ย�้ำว่า การติด ‘อาวุธ’ คือ องค์ความรู้ดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงของ ISMED ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ คุณสุวรรณชัยฝากไว้ว่า เมื่อเอสเอ็มอีพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่
จนได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องช่วยกัน
สนับสนุน พร้อมกับฝากให้มีการรณรงค์อย่างจริงจังในการกระตุ้นให้ช่วยกัน
อุดหนุนสินค้าและบริการของเอสเอ็มอี โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐ
สุ ด ท้ า ยนี้ คุ ณ สุ ว รรณชั ย ฝากถึ ง รั ฐ บาลใหม่ ที่ จ ะมาหลั ง การเลื อ กตั้ ง
ในปีหน้าว่า “เมือ่ คสช. ได้มอบนโยบายทีด่ ที เี่ ป็นประโยชน์กบั คนไทยทัง้ ประเทศ
มาให้แล้ว ก็อยากให้รัฐบาลใหม่ที่จะก้าวเข้ามา ช่วยสานต่อนโยบายที่ดีแบบนี้
ต่อไป เพื่อให้เอสเอ็มอีเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปอีกนาน”

ถ้าจะให้ประเทศไทยแข็งแรง
ด้วยการขับเคลื่อนของเอสเอ็มอี
จ�ำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มปริมาณ
ผู้ประกอบการไซส์ M เพิ่มขึ้น
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Economy
ในช่วง 1-2 ปีมานีเ้ ราได้ยนิ ค�ำว่า Sharing
Economy กั น หนาหู นั่ น เป็ น เพราะนี่ คื อ
ธุรกิจยุคใหม่ทกี่ อ่ ร่างสร้างตัวจากการแบ่งปัน
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ โดยผู ้ บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้ า
สามารถที่ จ ะเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรนั้ น ได้ เ มื่ อ มี
ความต้องการ บ้างเรียกว่าธุรกิจแบ่งให้เช่า
ปัจจัยส�ำคัญทีข่ บั เคลือ่ นให้เกิดธุรกิจรูปแบบนี้
คือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด บางอย่าง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก็ น� ำ มาให้ เ ช่ า หรื อ แบ่ ง ปั น กั น
เพื่อให้เกิดรายได้ และไม่ท�ำให้ทรัพยากรนั้น
สูญค่าไปตามกาลเวลา ทั้งนี้จะเป็นธุรกิจ
อะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคน เช่น
พื้นที่ส�ำนักงาน ที่จอดรถ ห้องพัก จักรยาน
รถยนต์ ฯลฯ
ในบ้ า นเรามี Co-Working Space
เป็นธุรกิจที่เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มคน
ท�ำงานรุน่ ใหม่ โดยมีคอนเซ็ปต์คอื การจัดสรร
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พื้นที่และใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการท�ำงานร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้
อินเทอร์เน็ต ห้องประชุม อุปกรณ์ส�ำนักงานต่างๆ เรื่อยไปจนถึง
ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องสมุด และพื้นที่ผ่อนคลายต่างๆ เป็นต้น
เหมาะส�ำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และคนประกอบอาชีพอิสระ
ที่ไม่ต ้องแบกรั บภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเช่ า ส�ำ นั ก งานแบบเต็ ม รู ปแบบ
แต่มาแชร์คา่ ใช้จา่ ยต่างๆ ทัง้ ค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าไฟ ค่าน�ำ 
้ ค่าอินเทอร์เน็ต
กับ Co-Working Space ซึง่ มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่ากันมาก โดยคิดค่าบริการ
เป็นรายครั้ง รายชั่วโมง รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เรื่อยไปจนถึง
รายปี ทั้งยังเป็นช่องทางและโอกาสที่จะได้พบเจอและแลกเปลี่ยน
ไอเดียกับคนอืน่ ๆ ทีป่ ระกอบอาชีพต่างกัน ซึง่ มีทงั้ ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์
นั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น นั ก ออกแบบเว็ บ ไซต์ เรื่ อ ยไปจนถึ ง
นักอีเวนต์ ออร์แกไนเซอร์ ซึ่งอาจต่อยอดในการท�ำธุรกิจได้ ส�ำหรับ
ใครทีส่ นใจอยากรูว้ า่ Co-Working Space เป็นอย่างไร ลองแวะเวียน
ไปสัมผัสได้ที่ Hubba, Launchpad, Klique Desk และ The Third
Place Bangkok
ตัวอย่างที่โดดเด่นของธุรกิจแบบ Sharing Economy คือ
Airbnb ซึ่งเป็นเว็บไซต์สังคมที่เชื่อมโยงผู้ที่มีที่พักว่างกับผู้ที่ก�ำลัง
มองหาที่พัก ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2551 ที่ซานฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Airbnb เป็นตลาดชุมชน
ที่เชื่อถือได้ส�ำหรับลงประกาศ ค้นพบ และจองที่พักหลากรูปแบบ
และไม่เหมือนใครทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นอพาร์ตเมนต์หนึง่ คืน ปราสาท
หนึ่งสัปดาห์หรือวิลลาหรูหนึ่งเดือน
Airbnb น�ำเสนอที่พักหลายระดับราคา เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว
กับประสบการณ์การเดินทางทีไ่ ม่เหมือนใคร ในมากกว่า 34,000 เมือง
และ 190 ประเทศ ซึ่งเจ้าของที่พักนั้นจะมีห้องพักอยู่แล้ว อาจเป็น

คอนโดมิ เ นี ย มที่ ป ล่ อ ยว่ า ง หรื อ ห้ อ งนอน
ในบ้ า นที่ ไ ม่ มี ค นอยู ่ หรื อ กระทั่ ง บ้ า นพั ก
ตากอากาศที่นานทีปีหนจะมีโอกาสได้ไปใช้
และมีไม่น้อยที่เจ้าบ้านท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
และค�ำปรึกษาในการใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น
กั บ แขกที่ เ ข้ า พั ก หรื อ กระทั่ ง น� ำ เที่ ย วโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทั้ ง นี้ ก ารจองที่ พั ก รู ป แบบนี้ ไ ด้ รั บ
ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก โดยข้ อ มู ล จาก
The New York Times ระบุว่า ในช่วงฟุตบอล
โลก 2014 มีนักเดินทางจาก 150 ประเทศ
ทั่วโลก ใช้บริการที่พักในบราซิลจาก Airbnb
ราว 120,000 คน และท�ำรายได้ให้กับเจ้าของ
ที่พักรวมกันมากถึง 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จะเห็นได้ว่า Sharing Economy ท�ำให้
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นทั่วโลก และท�ำให้
ผู้คนแปลกหน้า ‘เกิดการปฏิสัมพันธ์’ กัน
และแบ่งปันน�ำ้ ใจกันมากขึน้ แทนทีจ่ ะด�ำรงชีวติ
อยู่อย่างแก่งแย่งและแข่งขัน
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วิเชียร กุศลมโนมัย
In The Name Of

‘Tony Stark’

แค่ฟังน�้ำเสียงกวนๆ กับคารมยียวนชวนอมยิ้ม ในรายการวิทยุ Poom & Petjah Show
คลื่น 95.5 Virgin Hitz ก็พอจะเดาออกว่าดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย ต้องมีคาแร็กเตอร์ที่
สนุกสนานไม่แพ้นำ�้ เสียงและคารมของเขา ทว่า ตัวจริงเสียงจริงของเขานัน้ มาดเท่เกินคาด คล้ายคลึง
กับตัวละครซูเปอร์ฮีโรตัวหนึ่งแบบถอดกันมาทั้งร่าง
“ผมมี โทนี สตาร์ค เป็นไอดอลครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นไอดอลของผู้ชายทั่วโลก เขามี
ทั้งความฉลาด ความเท่ และมีนิสัยหลายๆ อย่างใกล้เคียงกับตัวผม ภายนอกเขาดูเป็นเพลย์บอย
ชอบรถสปอร์ต ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ และเป็นนักดื่มตัวยง แต่โดยเนื้อแท้แล้ว เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร ซึ่งผมก็เป็นแบบนั้น ตอนที่ผมได้ดูภาพยนตร์
เรื่องไอรอนแมน แล้วได้สัมผัสกับตัวละครตัวนี้ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ท�ำให้ผมรู้สึกว่าเขาเหมาะสม
กับบทนี้มาก เขาคือชีวิตของไอรอนแมน คาแร็กเตอร์แทบจะไม่ต้องปรุงแต่ง ผมรู้สึกว่านี่คือตัวละคร
ที่มีความน่าสนใจ มีมิติของมนุษย์จริงๆ ผมก็เริ่มเก็บของสะสม และศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ไอรอนแมนมานับตั้งแต่นั้น”
แล้วของเล่นรวมถึงข้าวของเครือ่ งใช้เกีย่ วกับไอรอนแมน ก็ทยอยหลัง่ ไหลมาสูช่ ายหนุม่ มาดแมน
คนนี้อย่างไม่ขาดสาย มีทั้งที่หาซื้อด้วยตนเอง และเพื่อนผองน้องพี่น�ำมาผูกมิตร ยกตัวอย่างเช่น
เพาเวอร์แบงค์ แมกเน็ตติดตู้เย็น หุ่นยนต์ แก้วน�้ำ เตาปฏิกรณ์อาร์ค เสื้อยืดปล่อยแสง ฯลฯ ทุกชิ้น
ล้วนมีกิมมิคเด่นและฟังก์ชันที่น่าสนใจ จนเป็นการมาถึงของชุดเกราะไอรอนแมน
“หุน่ ยนต์ไอรอนแมนตัวเล็กๆ มีเยอะมาก ราคาตัง้ แต่หลักพันจนถึงหลักหมืน่ ผมมีความรูส้ กึ ว่า
เก็บยังไงก็ไม่ครบ คิดว่ามันน่าจะมีชุดเกราะตัวใหญ่ๆ ซื้อเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทีเดียว แล้วจังหวะ
โอกาสหลายๆ อย่างก็ทำ� ให้ผมได้ชดุ เกราะไอรอนแมนมา เป็นชุดทีใ่ ส่ได้จริง แล้วเป็นไซส์เฉพาะส�ำหรับผม
มีกลไกเหมือนชุดของโทนี สตาร์ค เป๊ะเลย นี่เป็นของสะสมที่ผมประทับใจและรักมากที่สุดครับ”
ไม่ใช่มีแค่ไอรอนแมนเท่านั้นที่เขาสนใจสะสม แต่สมัครพรรคพวกของไอรอนแมนก็มากันครบ
ไม่วา่ จะเป็น สไปเดอร์แมน, ฮัลค์ , กัปตันอเมริกา หรือแม้กระทัง่ เทพเจ้าสายฟ้า เขาเปรยว่า ค่อนข้าง
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อินกับหนังซูเปอร์ฮีโร เพราะดูมาตั้งแต่เด็ก และรู้สึกว่ามี
แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น
เมื่อเราถามถึงการต่อยอดในเชิงธุรกิจกับการสะสม
ของเล่น ดีเจหนุ่มก็ตอบเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องตัวเงิน
ไม่ส�ำคัญกับเขาเท่าคุณค่าทางจิตใจ
“การสะสมของเล่น อาจไม่ได้เพิ่มมูลค่าเป็นตัวเงิน
เหมือนการสะสมอื่นๆ เพราะนับวันเทคโนโลยีในการผลิตก็ยิ่ง
พัฒนาขึ้น ทันสมัยขึ้น ของเล่นที่ผลิตวันนี้อาจหมดคุณค่าใน
ด้านราคาลงตามกาลเวลา ถ้าเมือ่ ไหร่ทมี่ นั กลายเป็นของหายาก
ตลาดมีความต้องการสูง มูลค่าในตัวมันก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้า
เทียบกับมูลค่าทางใจแล้ว มันเทียบกันไม่ได้เลยครับ มันสร้าง
ความสุขให้ผม และผมรู้เลยว่าผมจะไม่มีวันเบื่อมัน”
ถึงตอนนี้ คงเหลือเพียงแค่รถยนต์สปอร์ตและบ้านของ
ไอรอนแมนเท่านั้นที่เขายังไม่อาจสัมผัสถึง เพราะตัวตนของ
เขาเกือบครึ่ง ก็เข้าใกล้ความเป็นโทนี สตาร์ค ไปทุกที
นีไ่ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ขาทึกทักเอาเอง แต่เป็นสิง่ ทีใ่ ครๆ ก็เล็งเห็น
จากไลฟ์สไตล์และตัวตนที่เขาเป็น
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Purpose
Economy
หนังสือแนวธุรกิจเล่มนีม้ ชี อื่ เต็มๆ ว่า The Purpose Economy:
How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community Is
Changing the World เขียนโดย Aaron Hurst ผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธิ Taproot
และซีอีโอบริษัท Imperative
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าปรากฏการณ์ของคนรุ่นมิลเลนเนียม
ที่หันเหมาก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง แทนที่จะท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ในบริษทั ซึง่ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ รวมถึงการหันมารับงานอิสระมากขึน้
และคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้ธุรกิจแห่งการแบ่งปัน
หรือ Sharing Economy เฟื่องฟู
เขาเชื่อว่าธุรกิจยุคใหม่คือธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
ด้วยเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือความต้องการบางอย่าง แทนการ
ครอบครองหรือเป็นเจ้าของ และนัน่ น�ำไปสูก่ ารสร้างคอมมูนติ เี้ ชือ่ มโยง
ผู้คนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ไม่เพียงบอกว่า  เราจะท�ำงาน
และใช้อย่างไร แต่ยังสามารถตอบโจทย์ได้ว่า  เรา ‘ต้องการ’ อะไร
จากการท�ำงานและการใช้ชีวิต

Hurst ยกกรณีศึกษาของธุรกิจ Start Up หลายบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จจากแนวคิดนี้ ไม่ว่า
จะเป็น
Etsy - เว็บไซต์จ�ำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด ของมือสองจากผู้ผลิตและเจ้าของโดยตรง
Zaarly - คอมมูนิตี้ส�ำหรับ Home Service ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นท�ำความสะอาด ตกแต่ง
ซ่อมแซมบ้าน การดูแลสวน ทาสีรวั้ ฯลฯ โดยมีการแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ ให้เราตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ
Kickstarter - เว็บไซต์ที่อนุญาตให้บริษัทรวมถึงบุคคลใดๆ ก็ตาม สามารถท�ำการแสวงหา
เงินทุนส�ำหรับโปรเจ็กต์ที่พวกเขาก�ำลังท�ำงานอยู่ ซึ่งมีโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจอย่างมากมายให้เลือก
และเราสนับสนุนโปรเจ็กต์เหล่านัน้ ได้ดว้ ยการร่วมระดมเงิน และหากโปรเจ็กต์ระดมเงินเป็นผลส�ำเร็จ
เราก็จะได้ส่วนแบ่งในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ข้อตกลงของแต่ละราย
Airbnb - เว็บไซต์เครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ที่มีที่พักว่างกับผู้ที่ก�ำลังมองหาที่พัก ประสบการณ์
ของผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักบน Airbnb สร้างการเชื่อมโยงจริงกับผู้คนที่มีอยู่จริงจากทั่วทุกมุมโลก
การน�ำทรัพย์สินหรือข้าวของที่มีอยู่แล้ว มาให้คนอื่นเช่าหรือจ�ำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล
ด้วยกลไกและวิธกี ารทีแ่ ตกต่าง เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับสังคม เหล่านี้ เขาให้นยิ าม
ในแบบฉบับของเขาว่า Purpose Economy ที่ทรงคุณค่า
โดยแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเขียนเล่มนี้ของเขามาจาก เมื่อเขาลาออกจากบริษัท
ไอทียักษ์ใหญ่ที่ให้ค่าจ้างสูงมากเมื่อปี 2001 ออกมาเปิดมูลนิธิ Taproot เพื่อเป็นช่องทางให้มือ
อาชีพนับล้านคน ที่เชี่ยวชาญในด้านดีไซน์ การตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงบรรดาบริษัท
ที่ติดอันดับ Fortune 500 มาท�ำงานอาสาสมัครในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร
ที่ไม่หวังผลก�ำไรทั้งหลาย ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (blueprint) ที่ท�ำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ นักธุรกิจ
และคนท�ำงานในอาชีพทั่วไปทั้งหลาย หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อท�ำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

ส�ำหรับใครที่อยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อหามาอ่าน
ขอเชิญคลิกได้ที่ http://purposeeconomy.com
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Edutainment

เรื่อง : ญามินทร์

MOVIE

Something Ventured (2011)
ภาพยนตร์กึ่งสารคดีที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักลงทุนและนักธุรกิจ
คนส�ำคัญของโลกในยุคศตวรรษที่ 20 ผู้ท�ำให้ระบอบทุนนิยมเบ่งบานไป
ทั่วโลก หนังจะพาคุณไปล้วงความลับว่า กลุ่มคนที่ก่อตั้งองค์กรส�ำคัญ
อย่าง Apple, Intel, Genentech, Cisco, Atari, Tandem และอีก
มากมาย เขาคิดอะไรถึงได้ขับเคลื่อนองค์กรเหล่านี้ให้ยิ่งใหญ่ทรงพลัง
มาจนถึงทุกวันนี้
ในภาพยนตร์ คุณจะได้เห็นวิวัฒนาการของการเติบโตทางธุรกิจ
ตั้งแต่ในยุค ’60s ’70s และ ’80s ผ่านฟิล์มฟุตเทจ ก่อนจะย่างก้าวเข้าสู่
ยุคปัจจุบัน นั่นแปลว่าคุณจะได้สัมผัสกับภาพของตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริง
ตามมิตขิ องภาพยนตร์กงึ่ สารคดี โดยมีเสียงของ Po Bronson คอยพากย์เสียง
ด�ำเนินเรื่อง นักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงผู้ที่อยากประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ผลงานการก�ำกับของ Daniel
Geller ผู้ก�ำกับมือฉมังที่เคยท�ำผลงานชนะรางวัลเอมมี อวอร์ด มาแล้ว
Something ventured ไม่ได้เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ท่ัวไป หากแต่
คุณสามารถดาวน์โหลดมารับชมได้ ผ่าน iTunes, Netflix, Amazon.com
และ Zeitgeist Films
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MUSIC

Kiss Me Once Kylie Minoque
‘ไคลี มิโนก’ ผ่านร้อนผ่านหนาวยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงจนกลายเป็น
ดีวาที่คนทั่วโลกยอมรับในฝีมือ เธอท�ำคลอดผลงานออกมาแล้วถึง 11 อัลบั้ม
และนี่คืออัลบั้มหมายเลข 12 ใช้ชื่อว่า ‘Kiss Me Once’ เปิดตัวอย่างแสบซ่า
ด้วยเพลง Into the blue เพลงที่ทรงพลังเหลือเกินเวลาเธอวาดลวดลาย
บนคอนเสิร์ต ส่วน Sexy Love เป็นเพลงที่หลายคนชอบ เพราะมีกลิ่นอาย
ใหม่ๆ อย่างแนวฟังก์โมเดิร์นมาเพิ่มความสนุกในไลน์ดนตรี ส่วน Get lucky
และ I was gonna cancel เพลงจังหวะดิสโก้แดนซ์สนุก โดยภาพรวมอัลบั้มนี้
ยังคงฉายภาพ ไคลี มิโนก ในฐานะดีวาสาวได้อย่างสง่างามหมดจด ทัง้ ไฮไลต์
เพลงของเธอยังเอื้อต่อการฟังและท�ำให้อะดรีนาลีนหลั่งได้มากมายเพื่อได้
ร่วมชมคอนเสิร์ตที่เธอแสดง

The Invention of Wings - Sue Monk Kidd

ONLINE

LITERATURE

Sue Monk Kidd สร้างสรรค์ผลงานทีห่ มายจะให้เป็นมาสเตอร์พซี อีกครัง้ หลังจากทีเ่ คยสร้างความ
ประทับใจใน The Secret Life of Bees มาแล้ว ส�ำหรับผลงานเรื่องล่าสุด The Invention of Wings จะมี
เนือ้ หาว่าด้วยเรือ่ งราวของ ซาราห์ ธิดาแห่งตระกูล กริมค์ ทาสผูม้ คี วามคิดหัวก้าวหน้า และมีความตัง้ ใจ
จะท�ำอะไรบางอย่างฝากไว้ให้โลกจารึก บรรยากาศของฉากย้อนกลับไปยุคศตวรรษที่ 19
ซึง่ ยังมีการค้าทาสเกิดขึน้ อยู่ แล้วจุดเปลีย่ นในชีวติ ของซาราห์กเ็ กิดขึน้ เมือ่ เธอย่างก้าวเข้าสู่
วัย 11 ปี เธอได้ออกสัมผัสโลกกว้าง รวมถึงได้สัมผัสจิตใจของมนุษย์ที่มีทั้งขั้วของความสุข
และขั้วของความทุกข์ จุดไคลแมกซ์ของเรื่องอยู่ตรงที่เมื่อซาราห์โตเป็นผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาที่
ต�ำ่ สุดของชีวติ เธอถูกขับไล่ออกนอกทีพ่ กั อาศัย จึงไปอยูก่ บั น้องสาว และนัน่ เป็นต้นเหตุของ
เรือ่ งราวการต่อสูค้ รัง้ ยิง่ ใหญ่เพือ่ สิทธิสตรีซงึ่ เป็นความหวังเดียวในชีวติ ของเธอทีย่ งั เรืองแสงอยู่
    หนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์มาจากเรื่องราวชีวิตของ ซาราห์ กริมค์
ผูเ้ ขียนทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจในการไปสัมภาษณ์พดู คุย รวมถึงเรียนรูช้ วี ติ ของเธอ เพือ่ น�ำเสนอ
คาแร็กเตอร์ของตัวละครที่เป็นจริงสู่ผู้อ่าน โดยปรารถนาว่าเรื่องราวนี้จะท�ำให้คุณมีพลัง
แรงใจที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

Beautiful Oblivion (Maddox
Brothers#1) - Jamie McGuire
ความอบอุ่นหัวใจครั้งใหม่ ก�ำลังจะเกิดขึ้นในนวนิยายรักเรื่อง
Beautiful Oblivion ในซีรสี ช์ ดุ The Maddox Brothers ผลงานการเขียนของ
เจมี แมคไกวร์ ในเล่มนี้เขาจดปลายปากการ่างเรื่องราวของตัวละครหลัก
2 ตัว ได้แก่ คามิ และเทรนตัน แมดด็อกซ์ โดยเล่าเท้าความไปถึงตอนที่
ทั้งสองยังเยาว์วัย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นแบ็กกราวนด์ของตัวละคร ก่อนที่จะมา
รับรู้เรื่องราวอย่างเข้มข้นในอีก 18 เดือนถัดมา เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดขึ้นกับแมดด็อกซ์ และท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันที่แสนวิเศษเลอเลิศของเขา
เปลี่ยนไปตลอดกาล รวมถึงการมาเยือนโดยบังเอิญของคามิ ผู้หญิงที่ท�ำให้หัวใจของแมดด็อกซ์เต้น
ผิดจังหวะ จนแล้วจนรอดเขาก็ตกหลุมรักเธอ แม้ความรักในครั้งนี้จะมีอุปสรรคนานัปเข้าขัดขวาง เขา
ก็พร้อมที่จะฝ่าข้ามไป นี่จึงเป็นหนังสือแนวรักวาบหวามหัวใจที่คุณสามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้มากครั้ง
และทุกครั้งความรู้สึกเดิมจะมาเยือน นั่นคือ คุณจะตกหลุมรักมันครั้งแล้วครั้งเล่า

APP RELEASE

Nostra Map

feedly.com

ถ้าการเสพข้อมูลบนโลกออนไลน์นั้นยุ่งเหยิงเกินกว่า
ที่คุณจะจัดระบบหมวดหมู่ความคิดได้ ขอแนะน�ำให้ทำ� ความ
รู้จักกับเว็บ feedly.com เว็บเสพข่าวสารข้อมูลที่มีหลักการ
ท�ำงานคล้ายคลึงกับอดีตเว็บอ่านข่าวในเครือกูเกิล อย่าง
Google Reader ซึ่งปิดบริการไปแล้ว ความโดดเด่นของ
feedly คือ คุณสามารถจัดระบบระเบียบข้อมูลข่าวสาร
ทีค่ ณุ สนใจ หรืออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยดั เข้าสูค่ ลังข้อมูลได้
อย่างเป็นหมวดหมู่ ทั้งหน้าเว็บยังสวยงาม ใช้งานง่าย มีการ
แบ่งแยกประเภทของข้อมูลข่าวสารเอาไว้ให้เลือกอ่านอย่าง
ชัดเจน ไม่วา่ จะเป็น เทคโนโลยี, ธุรกิจ, งานดีไซน์, การตลาด,
แฟชั่น, ฮาวทู, อาหาร และสารกระตุ้นแรงบันดาลใจอีกเพียบ

www.vimeo.com

คู่แข่งตัวฉกาจของ Youtube ทางเลือกใหม่ที่เหล่า
โปรดิวเซอร์ และไดเร็กเตอร์ทั้งหลายโปรดปราน เพราะมี
ความใหม่ และเท่กว่า Youtube เป็นไหนๆ แม้จะเป็น
เว็บไซต์ให้บริการอัพโหลดวิดโี อ และแชร์วดิ โี อฟรีเช่นเดียวกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ Vimeo ให้ได้ แต่ Youtube ยังปิดกั้นอยู่คือ
คุณสามารถแชร์ไฟล์วิดีโอคุณภาพ ความละเอียดยิบยับสู่
โลกออนไลน์ได้ไม่ยากเย็น และที่ก�ำลังจะดึงคะแนนนิยมจาก
Youtube ไปในตอนนีค้ อื Vimeo ไม่มโี ฆษณาบนวิดโี อทัง้ ก่อน
และหลังการเล่นวิดีโอ จึงไม่เสียอรรถรสในการรับชม รวมถึง
มีช่องทางให้แชร์ไฟล์วิดีโอสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันที

ไม่มใี ครจะรูถ้ นนหนทางในเมืองไทยได้ดไี ปกว่าคนไทยด้วยกันเอง เพราะฉะนัน้ หากเป็นเรือ่ งพิกดั ทัว่ ประเทศไทย
ขอให้ไว้วางใจแอปพลิเคชั่นข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสายพันธุ์ไทย Nostra Map แอพพลิเคชั่นอันดับหนึ่งในตลาดแผนที่
เนวิเกเตอร์ แสดงต�ำแหน่งสถานที่เป็นล้านจุดทั่วประเทศ ทั้งยังแสดงความฉลาดด้วยการบันทึกพิกัดหรือสถานที่ที่คุณ
เดินทางไปเป็นประจ�ำให้โดยอัตโนมัติ และทีช่ าวกรุงติดใจสุดๆ น่าจะเป็นฟังก์ชนั หลีกเลีย่ งรถติดด้วยการรายงานข้อมูล
สภาพจราจรทัว่ กรุง ส่วนความแม่นย�ำนัน้ เลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ ข้อมูลนีอ้ าจยืนยันให้คณุ เชือ่ ไม่ได้ หากไม่ได้ลองใช้สกั ครัง้
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Windows Phone
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Indulgence : Travel

เรื่อง : อรรถ อรรถมาตย์

Sport
Tourism
ท่องเที่ยวชมกีฬา
คงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธว่ า ‘การท่ อ งเที่ ย วจะ
สนุ ก สนานมากขึ้ น ถ้ า มี เ รื่ อ งของกี ฬ าเข้ า มา
เกี่ยวข้อง’ Sport Tourism คือการท่องเที่ยว
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น
และคนท�ำงานยุคใหม่ รวมถึงคนทีม่ หี วั ใจชืน่ ชอบ
กีฬา เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชื่นชมกีฬา
และได้ ท ่ อ งเที่ ย วต่ า งบ้ า นต่ า งเมื อ งในคราว
เดี ย วกั น นั บ เป็ น ประสบการณ์ พิ เ ศษแบบ
ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีส่ ร้างความสุขและความทรงจ�ำ
ให้กับนักเดินทาง
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โดยอีเวนต์หลักๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชมกีฬา หรือ Sport Tourist ได้แก่
โอลิมปิก ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร และรายการแข่งขันทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกอืน่ ๆ
เช่น ฟอร์มูล่า และเทนนิสแกรนด์สแลมทั้งหลาย เป็นต้น
ส�ำหรับใครที่ต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ จ�ำเป็นจะต้องใช้เงินมากกว่า
การท่องเที่ยวทั่วไป เพราะมีเรื่องของราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขัน และค่าที่พัก
ที่จะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากถือเป็นไฮซีซั่นอย่างหนึ่ง แต่ถ้าหากเตรียมตัวตั้งแต่
เนิ่นๆ ก็จะได้โปรโมชั่นหรือแพ็คเกจพิเศษแบบ Early Bird โดยเข้าไปที่ official
website ของอีเวนต์นั้นๆ
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชมกีฬาตัวจริงเสียงจริง และมีก�ำลังทรัพย์เพียงพอ
มักเลือกสิง่ ที่ ‘ดีทสี่ ดุ ’ เพือ่ สร้างประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตัวเอง เช่น แฟนพันธุแ์ ท้
เทนนิส เมือ่ จะไปชมการแข่งขันรายการยูเอส โอเพ่น 2014 แกรนด์สแลมสุดท้าย
ของปี โดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศชายเดีย่ วในวันที่ 8 กันยายน 2557 ก็พร้อมทีจ่ ะ
จ่ายค่าตัว๋ ทีน่ งั่ ในโซนคอร์ตไซด์ซงึ่ เป็นทีน่ งั่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในราคา 4,000 เหรียญสหรัฐฯ
หรือราว 129,000 บาท ซึ่งรวมถึงบุฟเฟต์มื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น และฟรีบาร์ด้วย
ถ้าอยากจะดูการแข่งขันแบบติดขอบสนามในที่นั่งที่ดีที่สุดในรายการ
สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ  ์ 2014 หรือการแข่งขันฟอร์มลู า่ วันแบบ Night Race ทีส่ งิ คโปร์
จัดขึ้นในระหว่างวันที่  19-21 กันยายน นี้ ต้องเลือกตั๋วเข้าชมแบบ พิต แกรนด์

สแตนด์ หรือต�ำแหน่งที่นั่งที่ดีสุดเพื่อชม
การแข่งขัน เพราะเป็นที่นั่งก่อนที่รถแข่ง
จะเข้าสู่เส้นชัย สามารถสัมผัสความแรง
ของรถแข่ ง อย่ า งใกล้ ชิ ด ช่ ว งของการ
ออกสตาร์ท การเข้าโค้งสุดท้ายก่อนเข้า
เส้นชัย ด้วยความเร็วกว่า 200 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง พร้ อ มร่ ว มฉลองชั ย ชนะของ
ผู้ชนะเลิศ และสัมผัสการท�ำงานอย่าง
มื อ อาชี พ ของเหล่ า ช่ า งผู ้ ช� ำ นาญของ
ทีมระดับโลก ด้วยเครื่องมือทันสมัยและ
ครบครันแล้วละก็ ต้องเตรียมเงินไว้ 1,288
เหรียญสิงคโปร์ หรือราว 33,285 บาท
ซึ่งตั๋วประเภทนี้จะได้สิทธิพิเศษในเรื่อง
ของอาหาร เครื่องดื่ม และปาร์ตี้ต่างๆ
ด้วย แต่ถ้าอยากสัมผัสเฉพาะบรรยากาศ
ของการแข่งขันเพียงแค่วันเดียว ก็เลือก
ตั๋วราคาถูกได้ที่ราคา 68 เหรียญสิงคโปร์
หรือราว 1,750 บาท เป็นต้น
ส่วนแฟนคลับญีป่ นุ่ ก็สามารถวางแผน
เดินทางไปท่องเที่ยวชมกีฬาที่แดนปลา
ดิบได้ง่ายๆ ด้วยตัวช่วยอย่าง www.
sporttourism.jp ซึ่งจัดสรรข้อมูลและ
ทิปเด็ดๆ แนะน�ำไว้พร้อมสรรพ ไม่ว่า
จะเป็ น แกรนด์ ซู โ ม ทั ว ร์ น าเมนต์
(กันยายน 2557) หรือเจแปนีส กรังด์ปรีซ์
2014 (3-5 ตุลาคม 2557) เป็นต้น

Tip for
Sport Tourist
ดังนั้นหากตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกไปท่องเที่ยวและชมกีฬา
รายการใดแล้ว ก็ให้รีบจองทันทีทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พัก เพื่อไม่ให้
ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจ�ำเป็น และยิ่งตั๋วเข้าชมการแข่งขันในที่นั่งดีๆ
และรอบการแข่งขันลึกๆ แล้ว ยิง่ มีดมี านด์สงู หากจองช้าไปตัว๋ ก็อาจ
จะหมดได้
ข้อดีของการท่องเที่ยวชมกีฬาคือ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ของเมืองที่คึกคักและเต็มไปด้วยสีสัน แตกต่างจากช่วงเวลาปกติ
และมีโปรโมชั่นล่อตาล่อใจต่างๆ มากมาย ขณะที่ ‘เจ้าบ้าน’ ก็จะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นพิเศษ เพราะถือว่าหอบ
เม็ดเงินเข้ามาใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของเมือง
หากคุณรักในกีฬาและชื่นชอบในการท่องเที่ยว ควรลองหา
อี เ วนต์ เ ด็ ด กี ฬ าโปรด แล้ ว ไปชมนั ก กี ฬ าและที ม ที่ คุ ณ ชื่ น ชอบ
สักครัง้ หนึง่ เพือ่ มอบรางวัลชีวติ ให้กบั ตัวเอง หรือถ้าจะท่องเทีย่ วแบบ
มีสว่ นร่วมในฐานะ ‘ผูเ้ ข้าแข่งขัน’ แล้ว รายการมาราธอนทีจ่ ดั ขึน้ แบบ
ถี่ยิบทั่วโลก ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำ� หรับคุณ

หมั่นติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ
และจดตาราง จ�ำโปรโมชัน่ Early Bird  อีเวนต์
กีฬาที่ปักหมุดไว้ให้แม่นย�ำ  จะได้ไม่พลาด
ของดีราคาสบายกระเป๋า โดยแหล่งข้อมูลที่
น�ำเสนอเรื่องราวของ Sport Tourism ที่ดีคือ
www.sportstourismnews.com
หากไม่ซื้อแพ็คเกจของรายการแข่งขัน
ก็ควรจองที่พักและตั๋วเครื่องบินไว้แต่เนิ่นๆ
เช่นกัน
บริหารจัดการเงินให้ดี เพราะการท่องเทีย่ ว
แบบนี้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ อาจแบ่งเป็น
เงินออมรายเดือนเพื่อไม่ให้กระทบกับการ
ใช้จ่ายหลัก
เนื่องจากเป็นวาระพิเศษ จะท�ำให้มี
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากกว่าปกติ และอาจ
ท�ำให้การเดินทางโดยขนส่งมวลชนต่างๆ
แน่นขนัดกว่าเคย จึงควรเผือ่ เวลาในการเดินทาง
ไปชมการแข่งขันด้วย
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Indulgence : Eat & Drink

เรื่อง : ญามินทร์

HIDDEN IN TOWN

ใครจะรู้ว่าท่ามกลางความอลวนอลเวงของย่านส�ำคัญในเมืองใหญ่ ยังมีร้านอาหารเก๋ๆ หลบซ่อนมุมอยู่อย่างมีมาด
เพื่อรอคอยให้คุณมาสัมผัสกับบรรยากาศสงบเงียบ กับอาหารอร่อย จนลืมไปเลยว่านี่คือย่านแห่งความวุ่นวาย

Café at Ease

Stop Here : Café at Ease ตั้งอยู่ในซอยเกษมสันต์ 2
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาฯ)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.
โทร. 08 7799 0781

คาเฟ่ อ ารมณ์ ส งบเป็ น ส่ ว นตั ว ที่ อ ยู ่ ห ่ า งจากย่ า นสยาม
ด้วยการเดินเท้าเพียงไม่กนี่ าที ทีน่ เี่ ป็นทัง้ ร้านอาหาร ร้านชา-กาแฟ
และร้านขนมหวาน เหมาะกับการปักหมุดในช่วงเวลาที่ต้องการ
การพักผ่อน ทางร้านเติมก�ำไรให้ลูกค้าด้วยงานดีไซน์สารพัด
แค่บรรยากาศก็กินขาด จัดตกแต่งอย่างบรรจงในคอนเซ็ปต์
Contemporary Zen มี สี เ ขี ย วของผื น หญ้ า ตั ด กั บ สี แ ดงเป็ น
โทนสีหลัก มีตู้หนังสือหาอ่านยากคอยให้บริการระหว่างนั่งชิลล์
บางวันก็ถูกปรับให้เป็นแกลเลอรี โชว์งานศิลป์ ทั้งยังมีช็อปเล็กๆ
จ�ำหน่ายสินค้าแฟชัน่ แบรนด์ Skin on Skin และ Monrissa Couture
ส่วนอาหารจัดเสิร์ฟแบบเรียบง่ายพร้อมกิมมิก เสิร์ฟบนหญ้าเทียม
มีเมนูนา่ ชิม อย่าง ‘แซนด์วชิ ย่างเห็ดออรินจิ’ ถ้ามองหาเมนูทานเล่น
มาแกล้มคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆ แนะน�ำเป็น ‘ไก่อบโค้ก’ ส่วนเมนู
ที่มีกลิ่นหอมยั่วน�้ำลายต้องยกให้ ‘หอยแมลงภู่อบเนยกระเทียม’
แล้วไปอร่อยกับของหวานสุดฟิน ทั้งดาร์ก ช็อกโกแลต และ
คีย์ไลม์พาย เป็นทีเด็ดปิดท้ายที่ต้องลองชิม

Theera
The original healthy bakeroom
ในย่านเอกมัยที่ผู้คนพลุกพล่าน ยังมีร้านอาหารเพื่อคนรักสุขภาพแฝงตัวอยู่ เกิดขึ้นมา
จากความตั้งใจที่จะสรรหาวัตถุดิบท�ำเบเกอรี่เพื่อคนที่แพ้อาหาร น�ำเสนอความโดดเด่นด้วย
เบเกอรีส่ ตู รเฉพาะแบบ Gluten Free บรรยากาศร้านตกแต่งโดยเน้นความเป็นธรรมชาติ ด้วยวัสดุ
จากไม้ และสีสันเอิร์ธโทน ผสานกับความดิบของปูนเปลือย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น
ส�ำหรับเมนูที่เสิร์ฟแก่ลูกค้า แม้จะเน้นเมนูเพื่อสุขภาพแบบ Gluten Free และ Allergen Free
แต่เรื่องรสชาติก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปจากอาหารปกติ เชื้อเชิญให้ชิม ‘วาฟเฟิล โฮลวีต กับซอส
ครีมไก่’ และถ้ารู้ตัวว่าแพ้แป้งสาลี เมนู ‘Gluten Free open brown bread sandwich’
เหมาะกับคุณเป็นทีส่ ดุ ส่วนเบเกอรี่ มีให้เลือกชิมอย่างอิม่ หน�ำ อาทิ พายฟักทอง และแครอตเค้ก
เป็นต้น ส่วนเมนูเครื่องดื่ม แนะน�ำเมนูไอซ์ที อย่าง ชาเขียว ที่ใช้นมถั่วเหลืองเข้ามาแทน
นมปรุงแต่งทั่วไป ให้รสชาติกลมกล่อมหวานมัน
Stop Here : Theera ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 42 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย)
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์
เวลา 10.30-18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) โทร. 09 0506 2222
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TMB Movement

ทีเอ็มบี

สนับสนุนการขยายตัวของ 3G
ทีเอ็มบี มองความต้องการ 3G เป็นตัวเร่งให้ตลาดไอซีทีเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดสนับสนุนทางการเงิน
เป็นจ�ำนวน 705 ล้านบาทแก่คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น เดินหน้าวางโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
ทั่วประเทศ
นายพีรพงศ์ นิธไิ กรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1 ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์
ปัจจุบัน ธนาคารได้ติดตามและวิเคราะห์ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  พบว่าตลาดไอซีทีมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตได้ 8.4% โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 505,831 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากการลงทุน
ทีส่ งู ขึน้ ของผูใ้ ห้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นการขยายตัวของโครงการ 3G นอกจากนีแ้ นวโน้ม
ในอนาคตก็ยังเติบโตต่อไปได้อีกมาก ตามการขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคมภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือ ตามพัฒนาการของตลาด และผลิตภัณฑ์มือถือ (Smart Phone) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมถึงแนวโน้มการ Urbanization เมื่อเร็วๆ นี้ ทีเอ็มบีจึงได้ให้การสนับสนุนทางการเงินจ�ำนวน
705 ล้านบาทแก่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CSS เพื่อขยายเครือข่าย
โครงการเซลล์ไซต์เพิ่มเติม ส�ำหรับติดตั้งโครงข่าย 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ เนื่องจาก
ลูกค้าหลักที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการให้มีสถานีส่งสัญญาณมากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความเร็ว และความชัดเจนของสัญญาณ
นายสมพงษ์ กังสวิวฒั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ CSS กล่าวว่า ด้วยธุรกิจที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ
จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ท�ำให้ CSS ได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว การลงทุนในโครงการเซลล์ไซต์จะช่วยเพิม่ ศักยภาพของบริษทั ให้มคี วามแข็งแกร่งและ
มีอตั ราการเติบโตทีด่ ใี นอนาคต เนือ่ งจากปริมาณความต้องการของลูกค้ายังมีเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง จึงมัน่ ใจว่า
อนาคต CSS จะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกมาก CSS ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับโครงการเซลล์ไซต์
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหาลูกค้าใหม่ส�ำหรับการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยใช้ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต

ทีเอ็มบี

สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให้
แซส เทค โซลูชั่น
นายไตรรงค์ บุตรากาศ (ซ้าย) หัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษทั
แซส เทค โซลูชนั่ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 195 ล้านบาท
เพือ่ เสริมศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ปัจจุบนั
ประกอบธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยและติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
น�้ ำ มั น ได้ แ ก่ เครื่ อ งชั่ ง อั ต ราการไหลระดั บ
ความสูง, เครือ่ งจักรกล, ปัม๊ , วาล์ว และเครือ่ งมือ
ทุกชนิด เพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัทน�้ำมันรายใหญ่
ของประเทศ โดยนายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ กรรมการ
บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จ�ำกัด ร่วมลงนาม
ในสัญญา ณ ทีเอ็มบี ส�ำนักงานใหญ่
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