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มีค�ำกล่าวที่น่าสนใจจาก คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งท่านได้พูดให้ข้อคิด
เกี่ยวกับโลกธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ไร้พรมแดน เอาไว้ว่า  “พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้
แต่ถ้าหากรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ ก็สายเกินไปเสียแล้ว”
ค�ำพูดดังกล่าวนี้น่าจะช่วยเตือนสติผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ตระหนักว่า
โลกธุรกิจในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอสเอ็มอีจึงควรปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับทุกแนวโน้ม
และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่เนิ่นๆ การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในเดื อ นธั น วาคม 2558 นี้ ก็ นั บ เป็ น อี ก เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ แ ละเงื่ อ นไขเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป  
ในทุกๆ ความเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้ง ‘โอกาส’ และ ‘ความท้าทาย’ ส�ำหรับผู้ประกอบการที่มีทั้งความพร้อม
และความรู้ ย่อมมองเห็นและคว้าโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั เอสเอ็มอีไทย Borderless ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับ
‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ของไทย ที่จะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้สามารถก้าวไกลไปกับการเปิดเออีซี ซึ่งหาอ่านได้จาก
TMB Report
มาจุดประกายความคิดเพือ่ เตรียมรับมือกับโอกาสจากเออีซที จี่ ะเกิดขึน้ ผ่านเรือ่ งจากปกซึง่ น�ำเสนอเรือ่ งราว
และแนวคิดของ 2 ผู้ประกอบการจาก 2 ธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ ‘นครชัยแอร์’ และ ‘ศรีฟ้าเบเกอรี่’ พร้อมกับมุมมอง
และเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์จาก ‘กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม’ หน่วยงานทีช่ ว่ ยติด ‘อาวุธทางปัญญา’ ให้กบั เอสเอ็มอี
พลาดไม่ได้กบั กลยุทธ์ Lean Six Sigma ต่อเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ล้ว ซึง่ อ่านได้ ในคอลัมน์ Efficiency Expertise
และมาร่วมส�ำรวจ ‘7 Wastes’ ในธุรกิจ กับคุณไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
ทีเอ็มบี ในคอลัมน์ Reflection นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกมากมายในคอลัมน์ต่างๆ
เหมือนเช่นเคย
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Trend Watching

เรื่อง : ไม้ม้วน

กรุงเทพฯ

เมืองที่มีรถติดมากสุดในโลก

แม้คนกรุงเทพฯ จะเผชิญกับรถติดทุกวัน แต่กค็ งไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะท�ำใจให้เคยชิน
กันได้งา่ ยๆ โดยเฉพาะปีนี้ กรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองทีก่ ารจราจร ‘ติดหนึบ’
ที่สุดในโลก
โดย Castrol Magnatec บริษัทน�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของอังกฤษ อ้างอิง
ดัชนี Start-Stop ซึ่งเป็นการวัดอันดับสภาพการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ทั่วโลก
ผลออกมาว่า  กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้ใช้รถหมดเวลาไปกับการจอดรถแน่นิ่ง (idling
time) บนท้องถนนมากที่สุดในโลก ซึ่งเสียเวลาไปถึง 37.06% ของเวลาการเดินทาง
กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียก็ไม่น้อยหน้า  ปีนี้ติดอันดับ 1 ของเมืองที่มีอัตรา
การหยุดรถและเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกเฉลี่ย 33,240 ครั้ง/คัน/ปี ขณะที่กรุงเทพฯ
ติดอันดับที่ 8 ด้วยอัตราเฉลี่ย 27,480 ครั้ง/คัน/ปี
นอกจากนี้ ผูอ้ า่ น BBC เคยโหวตให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีร่ ถติดทีส่ ดุ ในโลกติดต่อกัน
ถึง 2 ปีซ้อน ในปี 2555-2556

หลวงพระบาง

ติดอันดับเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก
ส�ำหรับคนที่ก�ำลังจะแต่งงาน ก็คงอยากหาสถานที่
โรแมนติกไว้สำ� หรับจัดงานแต่ง ลองพิจารณา ‘หลวงพระบาง’
เป็นอีกตัวเลือกหนึง่ ล่าสุด เว็บไซต์ Qantas Travel Insider
เว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วของออสเตรเลียได้ยกให้เมืองหลวงพระบาง
เป็นอันดับที่ 5 ของเมืองทีโ่ รแมนติกทีส่ ดุ ในโลก โดยอันดับ 1
ได้แก่ กรุงปารีส
‘เมืองมรดกโลก’ แห่งนี้ชนะใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองเล็กที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม
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ที่ดีงามเอาไว้ได้เป็นอย่างดี บวกกับการผสมผสานอย่างลงตัว
ระหว่างตึกสไตล์โคโลเนียลและบ้านไม้สไตล์เอเชีย ท่ามกลาง
วัดวาจ�ำนวนมากที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เมืองหลวงพระบางยังได้รบั คะแนนเสียงท่วมท้นจากผูอ้ า่ น
Wanderlust นิตยสารท่องเทีย่ วชัน้ น�ำของอังกฤษ จนได้รบั รางวัล
Wanderlust Travel Award 2015 ในฐานะ ‘เมืองที่ดีที่สุด’

ผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะ
จะท�ำได้จริงในอีก 2 ปี

จากที่เคยเห็นในหนังสยองขวัญที่มี ‘คนเปลี่ยนหัว’ ได้ เชื่อหรือไม่ว่าในอีก 2 ปี เรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริง
บนโลกใบนี้ โดย ‘เซอร์จิโอ คานาเวโร’ ศัลยแพทย์ชาวอิตาลีจากเมืองตูริน ออกมาประกาศอย่างมั่นใจ
ว่า  แผนการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะผู้ป่วยเข้ากับร่างใหม่ (ร่างกายของผู้บริจาค) จะเกิดขึ้นจริง
ในปี 2560
แพทย์อิตาลีบอกว่าวิธีนี้ใช้รักษาผู้ป่วยที่ร่างกายสึกหรอ เสียหาย เจ็บป่วยจนไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง อัมพาต หรือมีอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลัง โดยแพทย์จะคัดสรร
ร่างใหม่ที่มีความแข็งแรง ก่อนตัดศีรษะของผู้บริจาคออกเพื่อย้ายศีรษะของผู้ป่วยเข้าไปแทน และเชื่อม
เส้นประสาทเข้าด้วยกัน แล้วใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทบริเวณไขสันหลัง เพื่อให้ศีรษะของผู้ป่วย
เข้ากับร่างใหม่
อย่างไรก็ดี แพทย์หลายคนมองว่าการรักษานี้จะเกิดขึ้นได้ยาก ทั้งในแง่ความส�ำเร็จในการรักษา
และเหตุผลทางด้านจริยธรรม

‘เคมบริดจ์’

หาดอกเตอร์ศึกษาเรื่องช็อกโกแลต
นั บ เป็ น ข่ า วดี ส� ำ หรั บ คนที่ ชื่ น ชอบ
ช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อมหาวิทยาลัย
เคมบริ ด จ์ ไ ด้ ป ระกาศให้ ทุ น การศึ ก ษา
ระดับปริญญาเอกเพื่อวิจัยเรื่องช็อกโกแลต
โดยเฉพาะ ซึ่ง ‘หัวใจ’ ของงานวิจัยคือ
จะท�ำอย่างไรให้ช็อกโกแลตไม่ละลายและ
ยังคงคุณภาพเดิมไว้ได้แม้ในสภาพอากาศที่
อบอุ่น ซึ่งงานนี้ต้องใช้เวลานานถึง 3 ปีครึ่ง

ทั้งนี้ โครงการศึกษาดังกล่าวอยู่ในภาควิชา 
Chemical Engineering และ Biotechnology
โดยผูส้ มัครต้องมีทกั ษะทางด้านวิศวกรรมและฟิสกิ ส์
มี ป ระสบการณ์ ใ นการทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์
ผ่านงานวิจยั เกีย่ วกับอาหาร งานวิจยั เกีย่ วกับของแข็ง
ที่อ่อนตัว และมีทักษะคณิตศาสตร์ดีเยี่ยม
แต่นา่ เสียดายทีท่ นุ การศึกษานีม้ ไี ว้ให้สำ� หรับ
นักศึกษาในโซนยุโรปเท่านั้น

สิงคโปร์ ‘แชมป์’

ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก
หลายคนอาจคิดว่า  ค่าครองชีพของไทยวันนี้สูงมากจนรับไม่ได้ แต่ถ้าเทียบกับ
สิงคโปร์ คุณอาจจะพอรับได้บ้าง เพราะปีนี้ สิงคโปร์ ขึ้นแท่นเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพง
ที่สุดในโลกอีกครั้ง ติดต่อเป็นปีที่ 2 แซงหน้ากรุงโตเกียว
จากการส� ำ รวจของสถาบั น ‘ดิ อี ค อนอมิ ส อิ น เทลลิ เ จนซ์ ยู นิ ต ’ (อี ไ อยู )
ในเครือนิตยสาร ‘ดิ อีคอนอมิสต์’ ซึ่งครอบคลุม 133 เมืองทั่วโลก โดยใช้นครนิวยอร์ก
เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยสินค้าอุปโภคและบริโภคทีจ่ ำ� เป็น 160 รายการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าบริการขนส่งมวลชน ค่าเสื้อผ้า ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
โดยรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า  ค่าครองชีพในสิงคโปร์สูงกว่านครนิวยอร์กถึง 11%
แต่ทั้งนี้ สิงคโปร์ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชีย
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เรื่อง : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยก้าวไปกับ
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การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน เป็นหนึ่งใน
โรดแมปของรัฐบาล คสช. ที่มีการกล่าวขานและอยู่ในความสนใจ
จากแทบทุกภาคส่วน ด้วยเหตุที่เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของการส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การก้ า วสู ่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ดังนัน้ โอกาส
และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหลังจากจัดตั้ง เป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก
เพื่อให้การจัดตั้งน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
อันน�ำพาประเทศสูก่ ารเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและเป็นพลัง
ส�ำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ในที่สุด

ความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone (SEZ) ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่
แต่อย่างใด เพราะเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2480 ตามด้วยไอซ์แลนด์ ไต้หวัน
อินเดียและจีน รูปแบบของ SEZ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์จัดตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน สถานภาพ
ด้านการปกครองหรือการเมือง และภูมิศาสตร์ จึงท�ำให้มีชื่อเรียกขานหลายแบบ เช่น
เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ในสหรัฐฯ เขตส่งออก (Export Processing Zone)
ในอินเดีย โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดในโลก หรือเป็นโมเดล
ทีป่ ระเทศต่างๆ น�ำไปปรับใช้ ได้แก่ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ ของจีนในยุคผูน้ ำ�
เติ้งเสี่ยวผิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาประเทศ กระจาย
ความเจริญออกจากศูนย์กลาง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำในการกระจาย
รายได้ จากเริม่ ต้นด้วยการเป็นเมืองชายแดนริมฝัง่ อยูต่ รงข้ามเกาะฮ่องกง ได้รบั การพัฒนา
ในมิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในพื้นที่
การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ การพัฒนาแรงงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลเอื้ออ�ำนวยต่อการ
ดึงดูดการค้า  การลงทุนจากต่างชาติให้เป็นคลื่นถาโถมเข้ามา จนท�ำให้ปัจจุบันเซินเจิ้น
กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและทันสมัยในระดับต้นๆ ของเอเชีย รวมทั้งยังมีสถานะเป็น
เมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดและประสบความส�ำเร็จที่สุดของจีน อุตสาหกรรม
ที่ส�ำคัญในเขตนี้คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การเงิน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม
ด้านวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีและบริการทีม่ ชี อื่ เสียงของจีน อาทิ
Huawei, ZTE, Lenovo, China Merchants Bank, Ping An
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นอกจากนี  ้ จีนยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทีป่ ระสบความส�ำเร็จอีกเช่นกัน อาทิ เขตเซียะเหมิน เขตไห่หนาน
และเขตจูไห่ ซึง่ เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายทีท่ ำ� ให้พนื้ ทีช่ ายแดนทุกจุดของประเทศมีการค้าขาย
การลงทุนคึกคัก และน�ำมาซึ่งการเจริญเติบโตและรุ่งโรจน์ของประเทศในที่สุด

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและรูปแบบการจัดตั้ง
ปี 2480

ปี 2503

ปี 2520

ปี 2523

ปี 2558

สหรัฐอเมริกา
‘Foreign
Trade Zone’

ไอซ์แลนด์

ไทย
‘นิคมอุตสาหกรรม’

อินเดีย
‘Export
Processing
Zone’

ไทย
‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ชายแดน’

ไต้หวัน

จีน
ที่มา : รวบรวมโดย TMB Analytics

เขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียน

จากรายงานของธนาคารโลก พบว่า  เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้ ด�ำเนินการโดยรัฐบาลหรืออยู่ภายใต้การมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SEZ ในรูปแบบของการแปรรูปเพื่อการส่งออก ด�ำเนินกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมที่เน้น
การใช้ทักษะต�่ำ เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ดี ประเทศที่ประสบความส�ำเร็จในการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะแรงงานสูง หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีมูลค่าเพิ่มสูง
ได้แก่ มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งสามารถดึงดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเคมีภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดว่าภายในปี 2558 จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคอาเซียน
รวมทัง้ สิน้ 60 แห่ง โดยประมาณ 54 แห่ง จะตัง้ อยูใ่ น สปป.ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ อาเซียนยังมีเขตระเบียง
เศรษฐกิจสิงคโปร์-มาเลเซีย แรงผลักดันส่วนหนึง่ ในการจัดตัง้ SEZ มาจากการก�ำลังก้าวสู่ AEC รวมไปถึงข้อตกลง
ความร่วมมือระดับภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น ความร่วมมือในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ให้ความส�ำคัญด้านการลงทุน

ฐานการผลิ ตเชื่ อ มโยงกั บอาเซียนและพัฒ นาเมือง
ชายแดน ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
นิยาม ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ยุค คสช. คือพื้นที่
ที่รัฐให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน การใช้แรงงานต่างด้าว การให้บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจหรือ กนพ. ครั้งที่ 1/2557
เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้ง SEZ
ในระยะแรก ซึ่งล้วนตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Economic Corridors)
จ�ำนวน 5 พื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย 1) อ.แม่สอด
จ.ตาก 2) อ.อรั ญ ประเทศ จ.สระแก้ ว 3) พื้ น ที่
ชายแดน จ.ตราด 4) พื้นที่ชายแดน จ.มุกดาหาร และ
5) อ.สะเดา จ.สงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์)
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1.83 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อดึงดูดการลงทุน สร้างงาน กระจายความเจริญ
สู่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ จัดระเบียบบริเวณ
ชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รองรับการก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่งภาครัฐอัดฉีด
งบประมาณเบื้องต้นส�ำหรับแผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากร ตลอดจนสาธารณูปโภค
ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 วงเงิน 10,433 ล้านบาท
โดยจังหวัดตาก ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมาก
ที่สุด ได้รับจัดสรรสูงสุด 3,695 ล้านบาท
เชียงราย

ตาก

หนองคาย

มุกดาหาร

กาญจนบุรี

สระแก้ว

รัฐบาล คสช. เปิด 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2558-2559
รองรับการเข้าสู่ AEC

ส�ำหรับประเทศไทย ความเป็นมาในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มต้นในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม
โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ด�ำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี
2520 ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือ สศช. ได้รเิ ริม่ แผนงานมาตัง้ แต่ปี 2547 แนวคิดการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนมีพฒั นาการ
และเปลีย่ นแปลงมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ มาถึงรัฐบาล คสช.ทีเ่ ล็งเห็นว่า ณ ขณะนี้ เป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
อย่างยิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย เพื่อมิให้เป็นการเสียโอกาสในการสร้าง
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นครพนม

ตราด

สงขลา
นราธิวาส

ที่มา : กนพ. และ TMB Analytics

ส�ำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะ
ต่อไป หรือเริ่มด�ำเนินการในปี 2559 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1) เชียงราย
2) กาญจนบุรี 3) หนองคาย 4) นครพนม และ 5) นราธิวาส ล่าสุด กนพ.
ได้อนุมัติให้จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะได้รับการพัฒนา
ในระยะแรก จากเดิมที่จะได้รับการพัฒนาในระยะที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพและเพื่อรองรับรถไฟสายหนองคาย-นครราชสีมา-มาบตาพุด
ที่ก�ำลังจะก่อสร้างและเป็นสายที่มีการเชื่อมกับประเทศจีน  

จูงใจด้วยสิทธิประโยชน์และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน

13 กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่มและเครื่องหนัง
4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
5. อุตสาหกรรมผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. การผลิตพลาสติก
10. การผลิตยา
11. กิจการโลจิสติกส์
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(มติ กนพ. ครั้งที่ 2/2558)

สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ของความส�ำเร็จในการจัดตั้ง SEZ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาครัฐก�ำหนดให้ยึดหลักการของ BOI ในการ
ที่มา : กนพ. และ TMB Analytics
ส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น จ�ำแนกเป็น 2 กรณี
การเกษตร ประมงและแปรรูป อุตสาหกรรมเซรามิกส์
1) เป็นกิจการทั่วไปตามประกาศของ BOI ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีไปลงทุนในพื้นที่ที่มีรายได้
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์
ต่อหัวต�ำ่ ทีส่ ดุ ของประเทศ 20 จังหวัด โดยสิทธิประโยชน์ทสี่ ำ� คัญได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ เติมเป็น
สูงสุด กล่าวคือ นอกจากยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี และหากเป็นกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปีอยูแ่ ล้ว
เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนต่อไปในอัตราร้อยละ 50
(หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มกิจการ A1 A2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมต่อไปอีก 5 ปี  
เพิ่มอีก 5 ปีแล้ว นักลงทุนยังสามารถหักลดหย่อน
2) เป็นกิจการเป้าหมายส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของ กนพ. 13 กลุม่ กิจการ อาทิ อุตสาหกรรม
ค่าขนส่ง ค่าน�ำ้ ค่าไฟเป็น 2 เท่า หักค่าติดตัง้ สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 ของที่ลงทุนสร้าง
ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ
สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน SEZ
ที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงอนุญาตให้ใช้
กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย
กรณีเป็นกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ BOI ส่งเสริม
ตามที่ กนพ.ก�ำหนด
จาก BOI
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเช่นเดียวกับกรณีแรกด้วย ทั้งนี้
ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับพื้นที่มีรายได้ต่อหัว ได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุด ดังนี้ :
ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ :
ก�ำหนดให้กิจการที่สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่
ต�่ำที่สุดของประเทศ  20 จังหวัด ดังนี้ :
l ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
l ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง
l ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา  l ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่
3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
เพิ่มเติมอีก 5 ปี
เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี
l กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
l หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า
(มติ กนพ. ครั้งที่ 2/2557)
SEZ แต่ละแห่ง
เป็นเวลา 8 ปีอยู่แล้ว (กลุ่ม A1 A2)
ในการค�ำนวณภาษีเป็นเวลา 10 ปี
นอกจากนี้ กนพ.ยังให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
l หักค่าติดตั้งหรือค่าก่อสร้างสิ่งอ�ำนวย
ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
ความสะดวกได้รอ้ ยละ 25 ในการค�ำนวณภาษี
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยลดหย่อน
l หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า
l ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10
ในการค�ำนวณภาษีเป็นเวลา 10 ปี
l ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
l หักค่าติดตั้งหรือค่าก่อสร้างสิ่งอ�ำนวย
ส�ำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี  อีกทัง้ ยังมีมาตรการ
ความสะดวกได้รอ้ ยละ 25 ในการค�ำนวณภาษี
เป็นระยะเวลา 5 ปี
ทางการเงิน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างด�ำเนินl ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
l ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ
l ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
ที่ได้รับส่งเสริมตามที่ BOI ก�ำหนด
การให้ ธ นาคารออมสิ น และบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
ส�ำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก
l สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
เป็นระยะเวลา 5 ปี
(ประกาศ คกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 57)
l ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ
และการค�้ ำ ประกั น ทั้ ง จ� ำ นวนผ่ า น บสย. ดั ง นั้ น
ที่ได้รับส่งเสริมตามที่ BOI ก�ำหนด
เปรียบเสมือนว่าเป็นการเปิดกว้างสู่การลงทุน เพราะ
l สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร
กิจการใดๆ ก็ตามที่ไปลงทุนอยู่ในพื้นที่ SEZ จะต้อง
(ประกาศ คกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 57)
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทงั้ สิน้ แต่จะมากน้อยแตกต่างกันไป
ที่มา : สศช. และ TMB Analytics
ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทกิ จ การที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น จึ ง เห็ น
..............
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TMB Report
ได้อย่างชัดเจนว่าจากกฎเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว
สะท้อนความพยายามผลักดันของภาครัฐอย่างจริงจัง เพื่อจูงใจ
ให้ เ กิ ด การลงทุ น ใน SEZ โดยเร็ ว เพราะโดยปกติ น โยบาย
การส่งเสริมการลงทุนของ BOI จะไม่เน้นสนับสนุนธุรกิจที่ใช้
แรงงาน แต่มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง มีการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก

โอกาสของธุรกิจ
จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดตั้ง SEZ ในพื้นที่ชายแดนที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ระยะที่ 1 และ 2 ทัง้ 10 จังหวัด
คาดว่าจะท�ำให้มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในพื้นที  ่
จากการเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตลอดซัพพลายเชน ทั้งต้นน�้ำ
ปลายน�ำ้ และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง ไม่เฉพาะแต่กจิ การแปรรูปวัตถุดบิ
เท่านั้น ซึ่งบางส่วนเป็นการย้ายถิ่นที่ตั้งมาเพื่อได้ประโยชน์จาก
การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างถูกต้อง (อนุญาตเดินทาง
ไป-กลับหรือไม่เกิน 7 วัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้จัดท�ำ

ที่มา : สศช., กรมการค้าต่างประเทศ และ TMB Analytics
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บัตรสมาร์ทการ์ดส�ำหรับไว้ใช้เดินทางเข้าออกในพื้นที่ SEZ) หรือรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
อีกทัง้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจในพืน้ ที่ เกิดกระแสการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) ในพืน้ ที่
ชายแดน การกระจายสินค้าในพื้นที่ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยอานิสงส์การพัฒนาด่านชายแดน
และเส้นทางการคมนาคมต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวย อันท�ำให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราเร่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง SEZ ก่อให้ไทยมีแต้มต่อในการค้าชายแดน
มากขึ้น เมื่อพิจารณาจากการที่เรามีสถานะเป็นผู้ส่งออกมากกว่าน�ำเข้าในการค้าชายแดน
โดยปี 2557 มูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 987.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2556
โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนทีเ่ กิดจาก 5 จังหวัดชายแดนส�ำหรับ SEZ เฟสแรก 707 พันล้านบาท
หรือเป็นสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 70
นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงก่อนมีการประกาศจัดตั้ง SEZ อย่างเป็นทางการ ภาคเอกชนก็เริ่ม
มีการลงทุนกันบ้างแล้ว นอกเหนือจากการไปจับจองทีด่ นิ โดยเอกชนกลุม่ นีไ้ ม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
พืน้ ทีห่ รือสิทธิประโยชน์ของ SEZ แต่กลับมองเห็นพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ทาง
ธุรกิจ มุ่งเน้นก�ำลังซื้อของคนในพื้นที่และของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และการท่องเที่ยว
ข้ามพรมแดนเป็นหลัก เช่น กลุม่ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
โรงพยาบาล เป็นต้น ขณะที่ระหว่างปี 2558-2559 ซึ่งมีการลงทุนของภาครัฐเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ SEZ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและธุรกิจสนับสนุน จะเป็นกลุ่มหลัก
ทีไ่ ด้รบั ผลบวกอย่างชัดเจน และหากการจัดตัง้ SEZ บรรลุตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ ธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์
คือ ธุรกิจทีร่ ฐั ได้กำ� หนดให้เป็นธุรกิจเป้าหมายในแต่ละ SEZ ตัวอย่างเช่น จังหวัดตากจะมีการลงทุน
ในกิจการอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ค้าปลีก-ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ จะเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ จากการเกิดขึน้ ของนโยบาย SEZ   

ธุรกิจที่ได้รับผลบวก

การลงทุน ช่วงเวลา

ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากการจัดตั้ง SEZ ระยะเวลาต่างๆ
ก่อนจัดตั้ง SEZ

ระหว่างจัดตั้ง SEZ

หลังจัดตั้ง SEZ

ก่อนปี 2558

2558-2559

หลังปี 2559

เอกชน
ลงทุนเพื่อรองรับก�ำลังซื้อและการลงทุน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รัฐฯ และเอกชน
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจ�ำเป็น

เอกชน
ลงทุนในธุรกิจที่รัฐฯ สนับสนุน
ในแต่ละเขต SEZ

รับเหมาก่อสร้าง-เอกชน
ค้าปลีก/ส่ง-วัสดุก่อสร้าง
ค้าปลีก/ส่ง-สินค้าอุปโภค/บริโภค
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม/โรงพยาบาล

รับเหมาก่อสร้าง-รัฐฯ/เอกชน
ค้าปลีก/ส่ง-วัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักรก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์
จ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง

รับเหมาก่อสร้าง-รัฐฯ/เอกชน
ค้าปลีก/ส่ง-วัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักรก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมใน SEZ
ที่มา : TMB Analytics

ความท้าทายจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้ตามแผนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่
กับการด�ำเนินการ หรือการเชื่อมโยงขององค์ประกอบทุกด้านที่เป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ในการจัดตั้ง SEZ โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้ามา
ของกิจการธุรกิจต่างๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติการลงทุน และการให้
ค�ำปรึกษา แนะน�ำแก่ผู้ลงทุน
หนึง่ ในอุปสรรคส�ำคัญทีค่ าดว่าอาจจะชะลอการตัดสินใจของนักลงทุน คือการ
หาที่ดินในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนับตั้งแต่มีการ
ประกาศว่าจะมีการจัดตั้ง SEZ โดยในบางพื้นที่ เช่น อ�ำเภอแม่สอด ที่รัฐบาลน�ำร่อง
ให้เป็น SEZ ก่อนพื้นที่อื่นๆ พบว่าราคาที่ดินพุ่งขึ้นกว่า 5 เท่าตัว และยังคงมีแนวโน้ม
ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งต้นทุนที่ดินที่แพงขึ้นมากดังกล่าว อาจไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน และอาจกระทบต่อแรงจูงใจของนักลงทุนทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น
ที่เตรียมเข้ามาลงทุนได้ อย่างไรก็ดี ภาครัฐอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินให้เอกชนเช่า
ระยะยาวสร้างโรงงานและเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ ให้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้ามาลงทุน
นอกจากนี้ จากบทเรียนของการจัดตั้ง SEZ ในประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต้องตระหนัก ตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง SEZ ใน สปป.ลาว มีข้อดีหลายประการ
แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ก็สร้างความเสียหายและเสือ่ มโทรมให้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบในด้านประชากรและธรรมชาติ  

โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อแตน และแขวงบ่อแก้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม
ทองค�ำ ได้เกิดกลุ่มแรงงานจีนที่เข้ามาท�ำงานแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
ของลาว ท�ำผิดกฎหมายแล้วไม่ยอมให้หน่วยการปกครองของลาวเข้าจับกุมด�ำเนินคดี
โดยอ้างความแตกต่างทางภาษาและกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ รวมถึงเกิดพืน้ ทีบ่ อ่ นการพนัน
นอกกฎหมาย นอกจากนี้ ในแขวงสะหวันนะเขต เมืองเซโปน พบปัญหาการทิ้งงาน
ของบริษัทเหมืองแร่หลังจากขุดแต่งเอาแร่ทองแดงออกไป ทิ้งกากแร่ที่ไม่ได้รับการ
บ�ำบัดให้ไหลลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติจนเกิดเป็นมลพิษ จากปัญหาที่เกิดขึ้นใน สปป.
ลาวนั้น ภาครัฐจึงควรมีกลไกในการติดตามโครงการลงทุน การออกกฎระเบียบ
ทีร่ ดั กุมรอบคอบ เพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพือ่ ให้การจัดตัง้ SEZ ได้ผลทาง
เศรษฐกิจดีต่อประเทศสูงสุด โดยไม่ท�ำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราต้องเสียหาย
ไปอย่างไม่คุ้มค่า 
ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
โดยอาศัยความได้เปรียบด้านท�ำเลที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์  เป็นนโยบายที่ผลักดันให้เกิด
การค้ า  การลงทุ น ตามแนวชายแดนเพิ่ ม ขึ้ น สอดรั บ กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
ที่การส่งออกอยู่ในภาวะเปราะบาง และการลงทุนภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต�่ำ
ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้จะน�ำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ
ได้ในระยะยาว

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

เรื่อง : ชลิต โรจนวิทย์สกุล เจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma, TMB
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข Lean Six Sigma Master Black Belt, TMB

Lean
Six
Sigma
เพื่อปรับปรุงองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
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สวัสดีครับ คุณผู้อ่านคอลัมน์ Efficiency Expertise ในวารสาร TMB Borderless ซึ่งฉบับนี้ เราพูดกันถึง
เรื่องของ AEC (ASEAN Economic Community : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน
คงทราบกันแล้วว่าได้มีการเลื่อนการเปิดเขตการค้าเสรีออกไป จากเดิมที่ต้องเปิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นเปิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ มีเหตุผลหลายๆ ประการในเรื่องความพร้อมของข้อตกลงเรื่อง
การตรวจลงตราภาษีอากรสินค้า  กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งหากเรามองในแง่ดี
ทุกประเทศก็จะได้มีเวลาปรับตัวเพิ่มอีกหนึ่งปี โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเตรียมความพร้อม
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจในการรับมือการเปิดเสรี ที่จะมีธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแข่งขันมากขึ้น
นะครับ ไหนๆ เราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาทองนะครับ ถึงแม้ว่าใครๆ ก็พูดว่า ประเทศไทย
เราพร้อมรับกับ AEC แล้ว แต่หากเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเราให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน
นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอน
จริงๆ แล้วส�ำหรับประเทศไทยนั้น ผมมีความคิดเห็นว่าเรายังต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคนี้ เพราะต่างประเทศที่จะเข้ามา
ลงทุน ส่วนใหญ่จะต้องผ่านประเทศไทย เช่น จะเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ที่ยังไม่พร้อมเรื่องอาคาร
ส�ำนักงาน บุคลากร หรือเทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่ไทยมีความพร้อมทุกด้านมากกว่า  ทั้งอสังหาริมทรัพย์
แรงงาน ความสะดวกสบายต่างๆ ดังนั้นประเทศไทยของเราควรรีบพัฒนาเพื่อรองรับการเข้ามาของนักลงทุน
ซึ่งสิ่งที่จะสามารถท�ำให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่งได้ นอกจากเรื่องที่เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว
เรือ่ งของประสิทธิภาพก็เป็นเรือ่ งทีม่ องข้ามไปไม่ได้  บางท่านอาจมองว่ามันเป็นเรือ่ งทีเ่ ดีย๋ วค่อยท�ำก็ได้ แต่จริงๆ
เชื่อมั้ยครับ ถ้าท่านท�ำวันนี้ ท่านก็จะเห็นผลวันนี้เช่นเดียวกัน

ผมมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของบริษัทน�ำเข้าชีส
จากต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม
อบรมในโครงการ Lean Supply Chain by TMB
โปรแกรม Green Belt ซึ่งมีการท�ำโครงการเพื่อลด
ปริมาณสินค้าใน Inventory เนื่องจากทางบริษัท
ประสบกับปัญหา Over Stock โดยในอดีตที่ผ่านมา
ไม่มีการตรวจสอบหรือก�ำหนดอายุของสินค้าที่สั่งมา
จากซัพพลายเออร์ บางครั้งสินค้าที่ส่งมาก็มีก�ำหนด
อายุไม่มากพอที่จะเก็บไว้ขายในระยะเวลาที่นานนัก
ต้องมีการน�ำมาเร่งท�ำโปรโมชัน่ เพือ่ ลดการสูญเสียไป
นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องเย็น เพื่อเก็บ
รั ก ษาสิ น ค้ า ก่ อ นที่ จ ะจั ด จ� ำ หน่ า ยออก เงิ น ทุ น
หมุนเวียนทีจ่ มไปกับสต็อก ซึง่ จริงๆ แล้วหากเรามีดลี
กับซัพพลายเออร์เพื่อก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของสินค้า
ก่อนการสั่งท�ำ มีการนัดพบลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อประเมินยอดขาย และน�ำผลมา Forecast ระยะ
เวลาการสั่งสินค้าที่แน่นอนและถูกต้อง และการเบิก
สินค้าออกจากสต็อก จะต้องใช้หลักการ  FIFO (First
In First Out) อะไรจะหมดอายุก่อนน�ำมาใช้ก่อน  
จริงๆ เรื่องเหล่านี้มองว่าเป็นหลักการง่ายๆ นะครับ
แต่ในการท�ำธุรกิจ เรามักเคยชินกับการท�ำงานแบบ
เดิมๆ จนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา
ผู้เข้าอบรมท่านนี้ มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผม
หลังจบการอบรม ทางผู้เข้าอบรมได้น�ำความรู้และ
วิเคราะห์ ที่ได้รับจากการเข้าอบรมและกระบวนการ
การติดตามการสอนมาใช้ ท�ำให้สามารถลดจ�ำนวน
สต็ อ กสิ น ค้ า ไปได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นอกจากนี้
ยังได้เห็นตัวอย่างกรณีศึกษาอื่นๆ ที่มาร่วมแชร์กัน
ในห้อง ไปปรับปรุงจนเกิดการเปลีย่ นแปลงในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น ทางบริษัทได้รับการยอมรับจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ
หรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเหมือนกัน ว่าถึงแม้จะเป็นบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทย
แต่มีการน�ำเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพของทั้งซัพพลายเชนมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และมีการมองไปถึงคู่ค้าและลูกค้า  ท�ำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนในระดับสากล
และนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมงานและผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของผู้เข้าอบรมโครงการ
Lean Supply Chain by TMB ที่มากยิ่งกว่าการอบรมธรรมดาๆ ทั่วไป ท่านเองก็เช่นเดียวกันครับ อย่างที่
ผมกล่าวไปแล้วตอนต้น ท�ำวันนี้ ท่านก็จะเห็นผลวันนี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันอีกมากมาย
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นหลัง AEC นะครับ
ชลิต โรจนวิทย์สกุล : เจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma, TMB

ผู้ช�ำนาญการด้าน Lean Six Sigma มีประสบการณ์ ในบริษัทชั้นน�ำ อย่าง Seagate Technology, GE Capital และ Ayudhya Capital Auto Lease  

พรเทพ เหลือทรัพย์สุข : Lean Six Sigma Master Black Belt, TMB

ผู้ช�ำนาญการด้าน Lean Six Sigma มีประสบการณ์ ในบริษัทชั้นน�ำ อย่าง Seagate Technology, ไอเอ็นจีประกันชีวิต, เชฟรอนส�ำรวจและผลิต
และเป็นกรรมการ Thailand Lean Award   
ทีม TMB Lean Six Sigma ได้น�ำวิธีการของ Lean Six Sigma มาปรับใช้กับองค์กร ด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนการจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม Efficiency ในกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : tmbeisc@tmbbank.com
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Reflection

เรื่อง : ไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี

รู้ลึก

ถึงของเสียในธุรกิจ
“ในธุรกิจของคุณทุกวันนี้
คุณก�ำลังใช้ต้นทุนอะไรสิ้นเปลืองที่สุด?”

ส�ำหรับผู้ประกอบการ หากคุณถูกตั้งค�ำถามนี้ คุณจะนึกถึงอะไร
หลายคนอาจนึ ก ไปถึ ง ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการผลิ ต อาทิ ค่ า โรงงาน
ค่าเครือ่ งจักร ค่าวัตถุดบิ หรือค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ จนลืมนึกถึงต้นทุนส�ำคัญ
ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินเพือ่ ให้ได้มาอย่าง ‘เวลา’ คุณเคยค�ำนวณหรือไม่วา 
่ คุณก�ำลัง
เสียเวลามากมายไปกับกระบวนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็นบ้างหรือเปล่า?
ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง ‘ความสูญเปล่า 7 ประการ’ หรือ ‘7 wastes’
อย่างคร่าวๆ ซึ่งผมมองว่า  ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งมากส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะมี ข นาดใหญ่ ห รื อ ขนาดเล็ ก
และไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ผมขอ
ยกตัวอย่างเคสที่เกี่ยวข้องกับ ‘7 wastes’ อย่างนี้ครับ
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ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความจ�ำเป็น (Over production waste)
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ร้านอาหารตามสั่งที่ผลิตอาหารออกมาเยอะๆ แต่ขายไม่หมด เมื่อสิ้นวัน
จึงน�ำอาหารมาเลหลังราคาถูกหรือต้องทิ้งไป จะไม่ดีกว่าหรือครับถ้าเราผลิตอาหารในจ�ำนวนที่จะขาย
ได้หมดพอดี ค�ำตอบของประเด็นนี้ไม่ยากครับ คือ ยอดขายของวันก่อนหน้า ซึ่งพอจะเป็นตัวก�ำหนด
ได้ว่าในหนึ่งวันคุณควรผลิตสินค้าออกมาจ�ำนวนเท่าใด
ความสูญเปล่า
จากผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
(Defects waste)
อาจเกิดจากสินค้าหรือวัตถุดิบ
ไม่มีคุณภาพ หรือเครื่องจักรเสีย
ส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวน
การผลิต เช่น มีดในเครื่องแล่เนื้อ
ไม่คม ท�ำให้ตัดชิ้นส่วนเนื้อออกมา
ไม่เท่ากัน ไม่ตรงตามมาตรฐาน
กลายเป็นของเสียที่ต้องทิ้งไป

1

7

ความสูญเปล่า
จากการรอคอยงานที่ต้องท�ำ
(Waiting waste) เช่น
การรอคอยสินค้าจากกระบวนการ
ก่อนหน้า ท�ำให้เกิดการสะสม
ของงานหรือคอขวด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการถัดไป ผมขอ
ยกตัวอย่าง การท�ำหมูทอดแฮมเบิร์ก
ที่วัตถุดิบต้องแช่เย็นไว้ท�ำให้ต้องใช้
เวลาทอดนาน ดังนั้นเมื่อมีเมนู
ทอดอื่นๆ มาจึงต้องรอคิว ปัญหานี้
แก้ได้ด้วยการน�ำหมูไปอุ่นในไมโครเวฟ
ก่อนเพื่อลดเวลาการทอด และแยกเตา
เฉพาะส�ำหรับเมนูนี้ไว้ เพื่อที่จะสามารถ
ท�ำเมนูอื่นได้โดยไม่ต้องรอคิว

6

5

2

ความสูญเปล่า
จากการมีขั้นตอนการท�ำงาน
มากเกินไป (Over processing
waste) เช่น การตรวจสอบคุณภาพ
ที่ต้องท�ำเกือบทุกกระบวนการผลิต
หากสามารถท�ำไปพร้อมกับขั้นตอนการผลิตได้
ก็จะช่วยลดเวลาการท�ำงานโดยรวมลงได้มาก
และท�ำให้ส่งสินค้าไปถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น

3

ความสูญเปล่าจากการขนส่ง
หรือการเคลื่อนย้ายงาน
(Transportation waste)
ยกตัวอย่าง โรงงานที่มีจุดรับวัตถุดิบอยู่
ด้านหน้า แต่จุดเก็บสินค้าอยู่ด้านหลัง
จะท�ำให้เกิดการขนสินค้าถึงสองรอบ
ดังนั้น ในการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ใน
โรงงาน หรือการขนย้ายจากขั้นตอนหนึ่ง
ไปอีกขั้นตอนหนึ่ง จึงควรมีการวางแผนที่ดี
เพื่อลดการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน

4

ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน (Motion
waste) ท่าทางการท�ำงาน หรือต�ำแหน่งการป้อนวัตถุดิบไม่เหมาะสม เช่น
การต้องเอื้อมหยิบของที่อยู่หลายๆ จุด การก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่บนพื้น
เหล่านี้ท�ำให้เกิดความล่าช้าและอาการปวดล้าในระหว่างขั้นตอนการท�ำงานได้

เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น ผมมีอีกตัวอย่างจากลูกค้ารายหนึ่ง เขาลอง
ค�ำนวณระยะทางการเดินของพนักงานที่ต้องเดินไป-มาเพื่อชั่งน�้ำหนักปลา พบว่า
วันๆ หนึ่งเป็นระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร เดินกันทั้งวันโดยไม่เคยมีใครบ่น
หรือมองเป็น waste สุดท้าย เขาจึงจัด Layout ใหม่ให้เครื่องชั่งอยู่ข้างพนักงาน
ตอนนี้ นอกจากไม่ต้องเดินกันไกล ยังผลิตงานได้เร็วขึ้นด้วย

ความสูญเปล่าจาก
การมีสินค้าคงคลังมาก
เกินความจ�ำเป็น (Inventory
waste) กรณีนี้เกิดขึ้นได้จากการ
ซื้อวัตถุดิบมากเกินปริมาณที่ต้องใช้
ไปจนถึงการผลิตสินค้าที่มากเกินไป
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ
เงินทุนจมอยู่กับสินค้านั้น เกิดการ
สูญเสียพื้นที่ส�ำหรับเก็บสินค้ามากขึ้น
และเกิดความสูญเสียจากสินค้า
ที่เสื่อมสภาพไปตามเวลา

ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนี้คือเรื่องที่ผู้ประกอบการสามารถก�ำจัดทิ้ง
ได้ไม่ยาก ด้วยการเข้าไปสังเกตและตรวจสอบกระบวนการท�ำงานอย่างใกล้ชิด
การพัฒนาแต่ละขั้นตอนของการท�ำงานให้ดีขึ้นแค่เพียง 1% สามารถส่งผลให้
ทั้งกระบวนการท�ำงานในภาพรวมดีขึ้นได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ต่อไป
เรามาเล่นเกมตั้งค�ำถามเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและดียิ่งๆ ขึ้นไปส�ำหรับธุรกิจกันนะครับ
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Celebrity Biz

เรื่อง : ญามินทร์ ภาพ : พิชญุตม์ คชารักษ์

หากจะบอกว่า  คณาธิป สุนทรรักษ์ หรือ พี่ลูกกอล์ฟของเด็กๆ คือ ครูสอน
ภาษาอังกฤษที่แซ่บเวอร์ที่สุด ณ ปัจจุบัน ก็คงจะไม่เป็นการเล่นใหญ่จนเกินไป
ด้วยคาแร็คเตอร์ที่สนุกสดใส บวกกับส�ำเนียงการพูดภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษา
ยังยอมรับ คือแม่เหล็กส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กๆ ในวัยเรียน หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่
หลายคนอยากมีชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟนานๆ นั่นเป็นเหตุผลว่าเหตุใด
สถาบัน Angkriz ที่ครูลูกกอล์ฟเป็นผู้ก่อตั้งจึงหัวกระไดไม่เคยแห้ง แม้จะประสบ
ความส�ำเร็จอย่างล้นหลาม และได้รับการเรียกร้องให้ขยายสาขาเพิ่ม แต่จุดยืนของ
ครูลูกกอล์ฟยังคงหนักแน่น ส่วนหนึ่งก็เพื่อคงเอกลักษณ์การสอนสดทุกคลาส
ทว่าเหนืออื่นใด เขาไม่ได้สอนภาษาเพื่อเป็นธุรกิจตายตัว หากแต่เป็นการสอนที่อิง
อุดมการณ์เพือ่ สังคม นัน่ ต่างหากทีท่ ำ� ให้ Angkriz ประสบความส�ำเร็จและเป็นขวัญใจ
ของคนทุกเพศทุกวัยได้ด้วยตัวเอง

คณาธิป สุนทรรักษ์
The Amazing
English Teacher

เริ่มต้นที่ Angkriz แต่พุ่งเข็มทิศไปที่สังคม

มีหลายคนถามว่าเป็นคนต่างจังหวัดท�ำไมถึงไม่เลือกไปเปิดโรงเรียนทีบ่ า้ นเกิด
จะได้กระจายความรู้สู่ชุมชน เหตุผลของเราคือ การเลือกเปิดโรงเรียนสอนภาษา
อังกฤษทีก่ รุงเทพฯ เพราะเราอยากจะอยูใ่ นจุดศูนย์กลาง เราพยายามถ่ายทอดความรู้
ให้เด็กในเมืองได้รภู้ าษาอังกฤษทีส่ ดุ ขณะเดียวกันเราก็ทำ� คลิปสอนออนไลน์เยอะมาก
มีการตระเวนจัดทอล์กโชว์ อย่าง The Amazing English Talk Show ไปทั่วประเทศ
เพราะเราคิดเสมอว่าต้องให้กลับคืนสู่สังคม

มาตรฐานของโรงเรียนสอนภาษา

การวัดผลว่าเด็กแต่ละคนได้ภาษาอังกฤษกลับไปมากน้อยแค่ไหนนัน้ นอกจาก
มาตรฐานทั่วไปซึ่งจะมีการสอบตามปกติแล้ว สามารถวัดได้จากพัฒนาการของเด็ก
เนือ่ งจากโรงเรียนของเราเป็นคอร์สสอนสด จ�ำนวนนักเรียนในคลาสมีจำ� กัด สามารถ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงตั้งมาตรฐานไว้สูงประมาณหนึ่ง หมายความว่าพอทุกคนเรียน
จบคอร์ส เขาต้องรูภ้ าษาอังกฤษมากขึน้ จนสามารถรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงด้วยตัวเองได้
ผู้ปกครองเองก็สามารถรับรู้ได้ด้วยเช่นกัน

ท�ำการตลาดเสมือนร้านอร่อย

เปรียบหลักการตลาดของโรงเรียนสอนภาษา Angkriz เหมือนร้านอาหาร
แสนอร่อยแต่อยู่ในหลืบ เมนูแต่ละจานถูกท�ำอย่างพิถีพิถัน แล้วขายหมดทุกวัน
หลักการท�ำโรงเรียนสอนภาษาให้ประสบความส�ำเร็จก็คล้ายๆ กับการท�ำอาหารให้ดี
เราต้องเลือกว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดที่มีอยู่ทุกที่ หรือจะเป็นร้านดังที่คุณภาพดีแล้วอยู่ได้
ตลอดไป โรงเรียนสอนภาษาต่อให้โด่งดังออกสื่อมากแค่ไหน สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
การสอน อยากให้โรงเรียนดังก็ไม่ต้องท�ำอะไรมาก นอกจากแค่สอนให้ดีที่สุด

แตกต่างด้วยตัวตน

นีค่ อื ธุรกิจเพือ่ การศึกษา เราไม่ได้หวังท�ำก�ำไร ไม่ได้มาเพือ่ กอบโกย ไม่มโี ปรโมชัน่
เราไม่เคยมองโรงเรียนอื่นๆ เป็นคู่แข่ง เพราะเราเพ่งหน้าที่ไปที่การสอนเพียง
อย่างเดียว ส่วนการสร้างเอกลักษณ์นั้น เริ่มจากการที่เรามองตัวเองว่าเราเป็นใคร
ชอบอะไร แล้วก�ำลังท�ำอะไร สไตล์ของโรงเรียน Angkriz จึงดูแตกต่าง เราไม่ได้ท�ำ
เพราะอยากต่าง แต่ท�ำเพราะความชอบ เพราะตัวตนของเราเป็นแบบนี้ เมื่อเราท�ำ
ในสิ่งที่ตัวเองเป็น ยังไงก็ไม่มีทางเหมือนใคร เพราะมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน

ภาษาพาไกลเกินเออีซี

“เมื่อพูดภาษา
ได้เพิ่มขึ้น
โลกของคุณ
กว้างขึ้นแน่นอน”
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หลายๆ ประเทศในแถบเพื่อนบ้านเราใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด
ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมองในตอนนี้คือ อย่าเพิ่งตั้งเป้าว่าทุกคนในประเทศจะต้อง
พูดภาษาอังกฤษได้ แต่ควรเริ่มจากการปฏิวัติคนในเมืองใหญ่ให้คนกลุ่มนี้พูดได้ดี
แล้วมันจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เวลาสักระยะด้วย อีกอย่างคือ อยากให้
มองถึงโอกาสว่าคุณอยากไปไกลแค่ไหน ถ้ายิ่งรู้สึกอยากออกไปเปิดโลกไกลๆ
จะยิ่งกระตุ้นให้อยากเรียนภาษา ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ แต่กับภาษาใดก็ตามบนโลก
การที่คุณสามารถพูดภาษาได้เพิ่มขึ้น โลกของคุณกว้างขึ้นแน่นอน

HOW TO BE SUCCESSFUL

SME Inspiration
Big Idea

BORDERLESS

19

20

BORDERLESS

SME Inspiration

เรื่อง : ไม้ม้วน ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

อาทิตย์ วุฒิคะโร

กสอ. กับพันธกิจขับเคลื่อน SME
‘ก้าวไกลสู่อาเซียน ก้าวหน้าสู่ยุคดิจิตอล’
“ในโลกปัจจุบัน ‘ปัญญา’ เท่านั้นที่จะเป็นอาวุธให้ ‘เอสเอ็มอี’ อยู่รอด ไม่ว่าจะเพื่อการตั้งรับหรือจะรุกออกไปสู่
ตลาดอาเซียน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีหน้าที่ช่วย ‘ติดอาวุธ’ ทางปัญญาให้กับเอสเอ็มอี และสนับสนุน
ให้พวกเขาขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน” คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สรุปสั้นๆ ถึง
พันธกิจขององค์กร

กสอ. ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักทีม่ พี นั ธกิจในการพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เอสเอ็มอี : SME) ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ และเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ได้เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอีส�ำหรับการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี : AEC) ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 นี้
เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยสามารถอยู่รอดและยังคงขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดเออีซีเอาไว้ได้
จึงได้มีโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ของเอสเอ็มอีก่อนการเปิดเออีซี โดยใช้ชื่อว่า  ‘โครงการเตรียม
ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ AEC’ โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2556
“ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และวิสัยทัศน์เรื่องเออีซี เราก็จะจัดองค์ความรู้
ต่างๆ ให้กบั เขา พร้อมกับให้เขาได้วเิ คราะห์ตวั เองและธุรกิจว่าพร้อมรับมือกับเออีซมี ากน้อยแค่ไหน ท�ำให้เขารูจ้ กั
กฎระเบียบและช่องทางท�ำมาหากินจากข้อตกลงของเออีซี เรียกว่า ท�ำให้เอสเอ็มอี ‘รูเ้ ขารูเ้ รา’ เพือ่ จะได้วางแผน
ปรับปรุงและต่อยอดภายใต้บริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้น”
คุณอาทิตย์กล่าวว่า อันทีจ่ ริงแล้ว กสอ.นับเป็นหน่วยงานแรกๆ ทีม่ นี โยบายและโครงการบ่มเพาะขับเคลือ่ น
เอสเอ็มอีอย่างจริงจัง โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ ‘โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
(คพอ.)’ แต่หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของเมืองไทยในปี 2540 กสอ.เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมี
เอสเอ็มอีรายใหม่ให้มากขึน้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวน ‘ตัวช่วย’ ในการพยุงเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตตัง้ แต่ระดับรากหญ้า 
อันเป็นการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศอย่างแท้จริง
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นับตั้งแต่ปี 2544 กสอ.จึงริเริ่มจัดโครงการที่มีชื่อว่า  ‘โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘NEC (New Entrepreneur Creation)’ ซึ่ง
เป็นโครงการที่เน้นสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
ผูม้ คี ณุ สมบัติ มีความปรารถนา และมีศกั ยภาพทีน่ า่ จะเป็นผูป้ ระกอบการได้ มาอบรม
บ่มเพาะเพื่อเพิ่มเติมคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จเข้าไป
ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรูใ้ นการท�ำธุรกิจ กระบวนการจัดตัง้ ธุรกิจ และการเขียน
แผนธุรกิจ (feasibility study) เพื่อเป็น ‘ลายแทง’ ในเวลาที่ด�ำเนินธุรกิจจริง
หรือไว้ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
นอกจากโครงการอบรมสัมมนา กสอ.ยังมีที่ปรึกษาส�ำหรับคอยให้ค�ำแนะน�ำ
และความช่วยเหลือส�ำหรับเอสเอ็มอีที่มีปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ มีบริการข้อมูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับเอสเอ็มอี และมีเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้กู้
ในวงเงิน 50,000-2,000,000 บาท
แต่หากต้องการเงินทุนมากกว่านี้ กสอ.จะท�ำหน้าที่ประสานงานต่อไปยัง
โครงการที่ให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีของธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ

“เป้ า หมายการขั บ เคลื่ อ น Digital SMEs คื อ
อยากให้เอสเอ็มอีมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และการบริ ห าร
จัดการให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อต่อยอดไปสู่การตลาดแบบ
ไร้พรมแดน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศอาเซียน”
ส�ำหรับกิจกรรมในโครงการขับเคลือ่ น Digital SMEs
ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างผูป้ ระกอบการ
ใหม่ด้านดิจิตอล (New Digital Entrepreneur) อันเป็น
การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ IT และมีการปรับปรุงหลักสูตรผลิตเอสเอ็มอีใหม่
(NEC) ให้ครอบคลุมความรู้ด้าน IT มากขึ้น 2) เอสเอ็มอี
อัจฉริยะ (Intellegence SMEs) ซึ่งเป็นการน�ำ IT มาใช้

ผู้ประกอบการยุคนี้ เป็นแค่ Entrepreneur ไม่พอ
ต้องเป็น ‘Technopreneur’ คือผู้ประกอบการ
ที่ใช้พื้นฐานความรู้ทาง ICT มาสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และ ‘Creative Entrepreneur’
คือเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์
หรือถ้าเป็นเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรม ก็ส่งต่อไปยังส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
“กสอ. ท�ำหน้าที่เป็นทั้ง Promoter, Supporter, Facilitator และ Organizer
คือส่วนไหนถ้าเราท�ำเองไม่ได้ เราก็หาหน่วยงานมารับช่วงไปต่อยอดผู้ประกอบการ
ทีเ่ ราพัฒนาขึน้ มาแล้ว และเมือ่ ตัง้ ธุรกิจได้แล้ว เราก็จะคอยช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีนนั้
สามารถอยูร่ อดและยัง่ ยืนต่อไป เราจึงมีโครงการพัฒนาต่อยอดเอสเอ็มอีอย่างต่อเนือ่ ง
ในเกือบทุกด้านที่จ�ำเป็นให้เหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้น”
ด้วยเหตุนเี้ อง เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ ่านมา กสอ.จึงได้เปิดตัวโครงการขับเคลือ่ น
‘ดิจิตอล เอสเอ็มอี (Digital SMEs)’ เพื่อให้สอดรับกับกระแสดิจิตอลที่ปกคลุมทั่วโลก
และสอดประสานกับนโยบาย ‘เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)’ ของรัฐบาล
ปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับปรัชญาการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของ กสอ. ที่ยึด
หลักว่า ควรผลิตผูป้ ระกอบการใหม่ในสาขาทีต่ รงตามความจ�ำเป็นและความต้องการ
ของประเทศในอนาคต
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เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพของธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี
3) ดิจิตอลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP) เป็นการ
ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้ท�ำการตลาดด้วย
สื่อดิจิตอลและสื่อออนไลน์ 4) การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ดิจิตอล (Digital Knowledge Society) เป็นการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีผ่านบริการ
ออนไลน์ และ 5) การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์
(Cyber Service Provider) ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนากลุ่ม
ทีป่ รึกษาธุรกิจให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจ
ในโลกออนไลน์
“ผู ้ ป ระกอบการยุ ค นี้ เป็ น แค่ Entrepreneur
อย่ า งเดี ย วไม่ พ อ ต้ อ งเป็ น ‘Technopreneur’ คื อ
ผู ้ ป ระกอบการที่ ใ ช้ พื้ น ฐานความรู ้ ท าง ICT และ
เทคโนโลยีมาสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

หน้าที่ของเอสเอ็มอีคือ
ต้องตระหนักเสมอว่า การ
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นงาน
ประจ�ำ ไม่ใช่งานเฉพาะกาล
หมายความว่า เอสเอ็มอี
ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

และ ‘Creative Entrepreneur’ คือเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย”
ในส่วนลึก คุณอาทิตย์ได้ตั้งความหวังไว้ว่า 
โครงการนีอ้ าจจะเป็นรากฐานในการสร้าง ‘บิล เกตส์
เมืองไทย’ หรือ ‘แจ็ก หม่า  เมืองไทย’ ในอนาคต
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความฝั น สู ง สุ ด ที่ ท ่ า นอยากได้ เ ห็ น ใน
อนาคต
สุดท้ายนี้ อธิบดี กสอ.ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
การแข่งขันในยุคไร้พรมแดนแก่เอสเอ็มอีไทยไว้ว่า 
“ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะต้องมีความขยัน อดทน
และใฝ่รู้ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ แต่สงิ่ ทีจ่ ะท�ำให้เอสเอ็มอี
อยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในโลกปัจจุบัน คือ
‘ปัญญา’ ทัง้ องค์ความรูท้ างวิชาการและความรูใ้ นการ
ประกอบธุรกิจทั้งหลาย
“ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ถ้าไม่ใช้ ‘ปัญญา’
เราจะแข่งกับใครก็ไม่ได้ กสอ. มีหน้าที่ติดอาวุธ
ทางปัญญาให้กับเอสเอ็มอี แต่หน้าที่ของเอสเอ็มอี
คือ ต้องตระหนักเสมอว่า  การปรับปรุงและพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นงานประจ�ำ ไม่ใช่งาน
เฉพาะกาล หมายความว่า  เอสเอ็มอีต้องเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลา” คุณอาทิตย์ทิ้งท้าย
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เรื่อง : ไม้ม้วน ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร

‘นครชัยแอร์พร้อม... มุ่งสู่เส้นทาง AEC’
การเดินทางนับเป็นอีกภาคธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์อย่างมากจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึง่ ในภาคธุรกิจนี้ ‘นครชัยแอร์’ ถือเป็นบริษทั เดินรถทีม่ แี บรนด์ทแี่ ข็งแกร่งและมีภาพลักษณ์ทดี่ ี ไม่เฉพาะในตลาดเมืองไทย
แต่รวมถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะยังไม่มีเส้นทางเดินรถในต่างประเทศก็ตาม
“จุ ด ขายเราคื อ ปลอดภั ย ตรงเวลา และบริ ก ารดี นี่ เ ป็ น เหตุ ผ ล 3 อั น ดั บ แรกที่ ลู ก ค้ า เลื อ กเรา”
คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกัด เกริ่น

เพราะหัวใจส�ำคัญของธุรกิจเดินรถคือ ความปลอดภัย นับตั้งแต่วันแรกจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 นครชัยแอร์
จึงให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง รถโดยสารของนครชัยแอร์ทุกคันจึงติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
กล้องวงจรปิด ระบบ GPS ควบคุมความเร็วที่ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีศูนย์ควบคุมการเดินรถรับแจ้งเรื่องตลอด
24 ชั่วโมง และ ‘Lady Zone’ เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษส�ำหรับลูกค้าสุภาพสตรี
ไม่เพียงความปลอดภัย นครชัยแอร์ยงั ให้ความส�ำคัญกับความสะดวกสบายของลูกค้า จึงมีการติดตัง้ จอพร้อม
หูฟงั ส่วนตัวทุกทีน่ งั่ มีเบาะโดยสารทีส่ ามารถปรับนอนได้โดยไม่กระทบผูโ้ ดยสารด้านหลัง มีเบาะนวดระบบไฟฟ้า
มีรถให้เลือกใช้บริการถึง 4 ประเภท ได้แก่ First Class, Gold Class, Silver Class และ Economy Class โดยมี
พนักงานที่มีใจรักบริการคอยดูแลในทุกเส้นทาง
“ลูกค้าอยากได้บริการแบบไหน เราต้องท�ำให้ได้และท�ำให้เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า  และที่ส�ำคัญ
คือต้องท�ำให้สังคมรอบข้างดีขึ้น นี่คือปรัชญาและพันธกิจในการท�ำงานของนครชัยแอร์” คุณเครือวัลย์ยืนยันว่า
สิ่งเหล่านี้จะถูกน�ำไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย หากบริษัทได้โอกาสขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศใดก็ตาม
ซึง่ เธอคาดหวังว่านครชัยแอร์จะได้กา้ วเข้าสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านได้ในอีกไม่ชา 
้ ทันทีทกี่ ารเปิดเออีซอี ย่างเป็นทางการ
เริ่มต้นขึ้น
ส�ำหรับมุมมองต่อธุรกิจขนส่งหลังการเปิดเออีซี ซีอีโอสาวแห่งนครชัยแอร์กล่าวว่า  นี่จะเป็นโอกาสที่ท�ำให้
ธุรกิจขนส่งเติบโตขึน้ ได้อกี เนือ่ งจากประเทศไทยได้เปรียบในเรือ่ งภูมปิ ระเทศ สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทาง
ของภูมภิ าค ดังนัน้ หลังจากนีน้ า่ จะเห็นคนไทยเดินทางไปต่างประเทศมากขึน้ ขณะเดียวกันชาวอาเซียนชาติอนื่ ๆ
จะเดินทางเข้ามาไทยเพื่อติดต่อค้าขายหรือท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อดีต่อธุรกิจขนส่งสาธารณะ
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“เราศึกษาเส้นทางเดินรถที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ตลาดเดินรถในอาเซียนมากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากใน
สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา หรือแม้แต่ประเทศจีนและเวียดนาม แต่ยัง
ติดขัดในขั้นตอนการขอใบอนุญาตเดินรถระหว่างประเทศ ซึ่งภาครัฐทั้ง
2 ฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ ท�ำให้แผนของเราต้องชะลอออกไป”
คุณเครือวัลย์หวังว่า เมื่อใดที่กฎระเบียบการค้าใน AEC ทยอยเปิด
เสรีมากขึ้น และธุรกิจเดินรถได้รับอานิสงส์นั้นด้วย เมื่อนั้นนครชัยแอร์
จะเดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ นเข้ า สู ่ ต ลาดเดิ น รถในประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั น ที
โดยบริษัทจะไปในรูปแบบของการร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อให้
บริการเดินรถระหว่างเมืองในประเทศต่างๆ เพราะเชือ่ ว่าหลังเปิดเออีซแี ล้ว
จ�ำนวนผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศต่างๆ จะเพิ่มขึ้น
“จริงๆ ตามตะเข็บชายแดน ทุกคนรู้จักแบรนด์ ‘นครชัยแอร์’
เป็นอย่างดี” ซีอีโอสาวมั่นใจ ด้วยเหตุนี้ ระหว่างรอใบอนุญาต บริษัท
จึงมีแผนจับมือกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้อนผู้โดยสารให้แก่
กัน เช่น หากเดินทางไป สปป.ลาว สามารถนั่งนครชัยแอร์ไปถึงชายแดน
ไทยแล้วต่อรถทัวร์ของลาว ขณะที่คนลาวก็สามารถนั่งรถมาลงชายแดน
แล้วต่อรถนครชัยแอร์เพื่อเข้ากรุงเทพฯ โดยไม่ต้องซื้อตั๋วหลายต่อ”
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ลูกค้าอยากได้
บริการแบบไหน
เราต้องท�ำให้ได้
และท�ำให้เกินกว่า
ความคาดหวัง
ของลูกค้า
และที่ส�ำคัญคือ
ต้องท�ำให้สังคม
รอบข้างดีขึ้น
นี่คือปรัชญา
และพันธกิจ
ในการท�ำงานของ
นครชัยแอร์

เพื่อรองรับโอกาสดังกล่าว นครชัยแอร์
จึ ง ได้ ข ยายเส้ น ทางเดิ น รถใหม่ ๆ ไปตาม
หั ว เมื อ งในจั ง หวั ด ชายแดนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านอีกหลากหลายเส้นทาง
อาทิ หนองคาย อุดรธานี นครพนม บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย
น่าน เป็นต้น อีกทั้งยังเพิ่มเส้นทางเดินรถ
ทีเ่ ชือ่ มระหว่างภาคโดยไม่ตอ้ งเริม่ ทีก่ รุงเทพฯ
เช่น อุบลราชธานี-เชียงใหม่ สุรินทร์-ระยอง
ศรีสะเกษ-ระยอง ระยอง-เชียงราย-แม่สาย
น่าน-ระยอง เป็นต้น
“เมื่ อ แผนรุ ก ไปข้ า งนอกยั ง ต้ อ งรอ
ภาครั ฐคุยกัน ดัง นั้นเราจึงต้องหัน มาเน้น
การท�ำงานในประเทศให้มากขึน้ ด้วยการเพิม่
เส้นทางจากตะเข็บชายแดนเข้ามาในกรุงเทพฯ
หรือหัวเมืองเศรษฐกิจมากขึ้น”
ผลจากการปรับกลยุทธ์ บวกกับแบรนด์
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง อยู ่ แ ล้ ว ท� ำ ให้ ใ นช่ ว ง 3-4 ปี
ทีผ่ า่ นมา นครชัยแอร์มลี กู ค้าทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว
และนักธุรกิจชาวต่างชาติมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในเส้นทางที่เชื่อมโยงกับชายแดน
ซึ่งบางเที่ยวมีลูกค้าต่างชาติมากกว่า 20-30%
โดยคุณเครือวัลย์เชื่อว่า  หลังเปิดเออีซีในปี
2558 นครชัยแอร์อาจมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า
เท่าตัว จากปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 3.5-4 ล้านคน
ต่อปี
ส�ำหรับภาพรวมของธุรกิจเดินรถไทย
ในปีนี้ ซีอีโอสาวมองว่า  ยังเป็นอีกปีที่เหนื่อย
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยลบ
มากระทบหลายด้าน ทัง้ เศรษฐกิจทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัว
รวมถึ ง การแข่ ง ขั น จากการเดิ น ทางอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่ำที่แข่งขันกัน
ลดราคาอย่างหนัก
“ขณะที่ ค นอื่ น ในธุ ร กิ จ เดิ น รถบ่ น ว่ า
รายได้ลดลงในปีที่แล้ว แต่นครชัยแอร์ยังคง
เติบโตได้ แม้จะโตแค่กว่า 1% ซึ่งถือว่าเติบโต
น้อยที่สุดเท่าที่เปิดธุรกิจมา โดยสิ่งที่ท�ำให้เรา

ยังคงเติบโตได้ก็เพราะการปรับตัวอย่างมากก่อนหน้านั้น แต่สิ่งที่เราไม่เคยลดลงเลย
คือ การให้บริการต้องดีเสมอ”  
ทัง้ นี้ การปรับตัวทีค่ ณุ เครือวัลย์หมายถึง ได้แก่ การเปิดเส้นทางใหม่เพือ่ รองรับ
ความต้องการของลูกค้า  การจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละเส้นทาง
การเพิ่มความถี่การเดินรถในจังหวัดที่ผู้โดยสารขยายตัวและลดความถี่ในเส้นทาง
ที่ผู้โดยสารน้อย และการเปิดเส้นทางจากหัวเมืองรองไปยังหัวเมืองใหญ่ รวมถึง
การเจรจาหาเส้นทางเดินรถในภาคใต้เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย
เนื่องจากปัจจุบัน นครชัยแอร์ยังไม่มีสายใต้
บริษัทยังได้ปรับตัวด้วยการหารายได้เสริมจากบริการรับ-ส่งสินค้า  โดยอาศัย
จุดแข็งที่มีคือ เส้นทางเดินรถถึง 32 เส้นทาง มีรถโดยสารให้บริการกว่า 350 คัน
และเพิม่ ขึน้ ทุกปี รวมถึงเปิดให้บริการตัง้ แต่ตี 4 ถึง 5 ทุม่ ทุกวัน อีกทัง้ มีระบบการคิด
ค่าบริการที่ได้มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ส�ำหรับแผนการปรับตัวในปีนี้ นครชัยแอร์ได้ขยายธุรกิจไปสู่บริการแท็กซี่
ภายใต้ชื่อบริษัท ‘All Thai Taxi’ ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา โดยเตรียมรถแท็กซี่ราว 500 คันให้บริการในช่วงแรก เรียกใช้งานผ่าน
Call Center 1624 และแอพพลิเคชั่น All Thai Taxi รวมถึงโบกเรียกได้หากรถ
ขึ้ น สั ญ ญาณว่ า ง ซึ่ ง คุ ณ เครื อ วั ล ย์ ยื น ยั น ว่ า แท็ ก ซี่ ข องนครชั ย แอร์ จ ะไม่ ป ฏิ เ สธ
ผู้โดยสารแน่นอน
นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมเปิดเดินรถระหว่างอ�ำเภอด้วยรถตู้หรือรถบัส
ขนาดเล็ก โดยใช้มาตรฐานบริการและความปลอดภัยตามแบบฉบับของนครชัยแอร์
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนในต่างจังหวัด
“กุญแจความส�ำเร็จ มาจากแนวคิดการบริหารงานส่วนใหญ่รับมาจากคุณพ่อ
คือ การบริหารงานโดยคิดถึงคน 3 ส่วน ได้แก่ ทีมงาน ลูกค้า  และสังคม และถ้า
จะท�ำอะไรต้องท�ำให้ดี โดยต้องท�ำด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา” ทายาทสาว
แห่งนครชัยแอร์กล่าวทิ้งท้าย
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เรื่อง : ไม้ม้วน ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

วิเชียร เจนตระกูลโรจน์

‘ศรีฟ้าเบเกอรี่’ ส่งทองม้วนไทย ‘GO AEC’
จากร้านเบเกอรี่เล็กๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ ‘ศรีฟ้าเบเกอรี่’ ผู้ผลิตสินค้าประเภทเบเกอรี่แช่แข็งกึ่งส�ำเร็จรูป
รายใหญ่ของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทยกว่า 100 รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ‘ทองม้วน’ ขนมไทย
ที่ถูกเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงตลาดเออีซี ซึ่งนั่นจะท�ำให้กิจการทองม้วนแปรรูป
กลายเป็น ‘เรือธง’ ของกลุ่มศรีฟ้าฯ ในเร็ววัน

ในเดือนธันวาคม 2529 คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ได้ก่อตั้งร้าน ‘ศรีฟ้าเบเกอรี่’ ขึ้นในห้องแถวเล็กๆ
ณ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเงินลงทุนเพียง 20,000 บาท กับรถยนต์อีก 1 คัน โดยเริ่มจากการท�ำ
ขนมปังและพายไส้ต่างๆ ตลอดจนเค้กทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนาคุณภาพและรสชาติของเบเกอรี่อย่างต่อเนื่อง
จนยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด จึงมีการจดทะเบียนเป็น ‘บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ�ำกัด’ ในปี 2547
‘ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด’ ถือเป็นบริษัทผลิตสินค้าประเภทเบเกอรี่แช่แข็งกึ่งส�ำเร็จรูปรายใหญ่ของเมืองไทย
ปัจจุบันมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่ 3 โรง ได้แก่ โรงงานผลิตสินค้าแช่แข็งกึ่งส�ำเร็จรูปประเภทแป้งพาย ครัวซองต์
แป้งขนมปังแช่แข็ง (Frozen dough) และแผ่นแป้งส�ำเร็จรูป ซึง่ ส่งขายให้กบั ร้านเบเกอรี่ โรงแรม และรับจ้างผลิต
(OEM) ให้กลุ่มซีพีออลล์ภายใต้แบรนด์ 7Fresh
โรงงานที่สอง ได้แก่ โรงงานผลิตเค้กแช่แข็ง เค้กพร้อมทาน และเค้กกึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับน�ำไปแต่งหน้าเค้ก
รวมถึงเค้กฝอยทอง ก�ำลังการผลิตชั่วโมงละ 8,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตให้กับร้าน 7-Eleven นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มขนมปังส�ำเร็จรูป และโรงงานที่ 3 คือ โรงงานผลิตทองม้วนและทองม้วนแปรรูปต่างๆ
คุณวิเชียรเล่าว่า  จุดเริ่มต้นธุรกิจทองม้วนมาจากร้านเบเกอรี่ซึ่งมีพื้นที่ขายของฝาก ปรากฏว่ามักมีลูกค้า
ถามหา ‘ทองม้วน’ หนึง่ ในของดีเมืองกาญจนบุรอี ยูบ่ อ่ ยๆ เมือ่ เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ จึงพยายามหาผูร้ บั จ้าง
ผลิต (OEM) ทองม้วนให้ แต่ไม่มีใครรับ เขาจึงตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตทองม้วนเล็กๆ ขึ้นเมื่อ 10 ปีกว่าก่อน
ธุรกิจทองม้วนเติบโตดีอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงไม่กี่เดือนแรกที่เริ่มขายในร้านศรีฟ้าเบเกอรี่ ก็ขายได้เดือนละ
2 หมื่นบาท พอผ่านไปครึ่งปีขายได้เดือนละกว่า 1 แสนบาท ขายอยู่ไม่กี่ปีเริ่มขายได้เดือนละกว่า 1 ล้านบาท
เขาจึงตัดสินใจทุ่มทุน 180 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตทองม้วนระบบอัตโนมัติขึ้น
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“เราตั้ ง เป้ า ยอดขายเดื อนละ 7 ล้ า นบาท
เป็นอย่างต�่ำ ซึ่งเป็นการรองรับการขยายไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ รวมถึงตลาดเออีซซี งึ่ น่าจะเริม่ เห็นในปีนี้
ผมเชื่อว่า ธุรกิจทองม้วนจะเป็น ‘เรือธง’ (flagship)
อีกอันของเราในไม่ช้า” คุณวิเชียรกล่าวในฐานะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ�ำกัด  
โรงงานทองม้วนโรงใหม่เพิง่ สร้างเสร็จสมบูรณ์
ปี 2557 โดยผลิ ต ได้ ทั้ ง ทองม้ ว นปกติ ภายใต้
แบรนด์หลักคือ ‘สุธีรา’ นอกจากนี้ยังมีทองม้วน
ดัดแปลงรสชาติ ทองม้วนสอดไส้ ทองม้วนเคลือบ
ช็อกโกแลต และทองม้วนแปรรูป (snack) ซึง่ ปัจจุบนั
มี 2 แบรนด์หลัก คือ ‘Crunchy’ เป็นแบรนด์
ส�ำหรับทองม้วนแปรรูปเป็นขนมกรุบกรอบในรสชาติ
ช็ อ กโกแลต และ ‘Dip Dip’ แบรนด์ ท องม้ ว น
จิ้มช็อกโกแลต เหมาะส�ำหรับเด็ก
“โอกาสในธุรกิจทองม้วนของเราอยู่ที่ เราจะ
แปรรูปทองม้วนให้กลายเป็นขนมทานเล่นที่เป็น
ทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภคได้อย่างไร ถ้าท�ำได้จริง ผมเชือ่ ว่า
โรงงานทองม้วนก็คืนได้ใน 1 ปีนั้นเลย”
ในปี 2557 ยอดขายของกลุม่ ศรีฟา้ ฯ อยูท่ กี่ ว่า 
500 ล้านบาท ขณะที่เป้าหมายปีนี้ คุณวิเชียรตั้งไว้
ที่ราว 600 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมาจากโรงงาน
ทองม้วนกว่า 70 ล้านบาท สัดส่วนการส่งออกในปี
ที่แล้วอยู่ที่ราว 10% ของการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนซึ่งมียอดส่งออกเพียง 5% ขณะที่สัดส่วน
การส่ ง ออกทองม้ ว นในปี นี้ อ ยู ่ ที่ ร าว 80% ของ
การผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 65% ในปีก่อน
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สินค้าส่งออกหลักของกลุ่มศรีฟ้าฯ ณ ปัจจุบัน คือ ทองม้วนแปรรูป ในลักษณะของขนมทานเล่น (snack)
ส่งออกไปจีน เกาหลี และอเมริกา โดยมีพ่อค้าคนกลาง (trader) เป็นผู้น�ำเข้าไปขาย นอกจากนี้ สินค้าทองม้วน
แปรรูปของศรีฟ้าฯ ยังถูกกระจายไปขายในตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ผู้น�ำเข้าท้องถิ่น และยังไม่ได้
ท�ำตลาดอย่างจริงจัง
“นโยบายของเราคือ เมื่อเรามีประสบการณ์ด้านการผลิตมายาวนาน เราก็จะเน้นการบริหารโรงงานให้ดี
ท�ำสินค้าให้มีคุณภาพ สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เทรดเดอร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน Value chain ของเรา”
คุณวิเชียรให้ข้อมูลเพิ่มว่า  ปัจจุบัน มีเทรดเดอร์จากประเทศกลุ่ม AEC เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์เข้ามา
ติดต่อน�ำทองม้วนแปรรูปของศรีฟา้ ฯ เข้าไปขายในประเทศบ้างแล้ว โดยน่าจะได้เห็นทองม้วนแปรรูปแบรนด์ Crunchy
เข้าไปวางขายที่ตลาดกัมพูชาในเดือนกันยายน-ตุลาคม ปีนี้
“สินค้าทองม้วนของเราเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ‘ฮาลาล’ เราเลยมองตลาดอินโดนีเซียเป็น
‘จุดหมายปลายทาง’ คือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก ประชากรมากถึง 200 ล้านคน มีพฤติกรรมการบริโภคที่นิยม
รับประทานขนมขบเคี้ยว แต่การเข้าไปเจาะตลาดอินโดนีเซียท�ำได้ยาก เพราะเขายังมีข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเยอะ
ก็ต้องรอดูว่าหลังเปิดเออีซี เราจะมีโอกาสในตลาดนี้มากขึ้นบ้างไหม” คุณวิเชียรกล่าวอย่างมีความหวัง
ส่วนตลาดเมืองไทย ปัจจุบัน บริษัทส่งทองม้วนหลายรูปแบบเข้าไปขายใน Tops Supermarket ในเทสโกโลตัส
และร้าน 7-Eleven รวมถึงเป็นผู้รับจ้างผลิตทองม้วนสูตรพรีเมียมให้กับร้านเบเกอรี่ชื่อดังของเมืองไทย นอกจากนี้
ยังมีแผนจะเปิดตัวทองม้วนแปรรูปแบรนด์ Crunchy ในตลาดเมืองไทยราวเดือนสิงหาคมนี้

นโยบายของเรา
คือ จะไม่ท�ำตลาด
ต่างประเทศเอง
จุดยืนของเราคือ
ท�ำโรงงานให้ดี
ท�ำสินค้าให้แข็งแกร่ง
และมีคุณภาพ
เดี๋ยวเทรดเดอร์
ก็จะวิ่งมาหาเราเอง

ส�ำหรับสินค้ากลุ่มเบเกอรี่แช่แข็ง ปัจจุบัน ศรีฟ้าฯ ส่งออกเค้กแช่แข็งไปประเทศญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียว โดยขายผ่าน
ตัวแทนจ�ำหน่ายสัญชาติญี่ปุ่น โดยน�ำไปขายส่งให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เช่นร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล และเมื่อ
ไม่นานมานี้ ยังได้มีการทดลองน�ำทองม้วนแปรรูปของศรีฟ้าฯ ไปขายในร้าน 100 เยนในญี่ปุ่นอีกด้วย
ส�ำหรับเหตุผลที่ศรีฟ้าฯ ไม่เน้นท�ำตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ คุณวิเชียรบอกว่า  เป็นเพราะอยากท�ำตลาด
ในเมืองไทยให้ดีก่อน เนื่องจากตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีโอกาสอีกมาก ทั้งในรูปแบบขายให้กับกลุ่มธุรกิจ (B2B) เช่น
ขายเป็นวัตถุดิบให้ร้าน 7-Eleven ร้านอาหารในโรงแรม Makro ร้านเบเกอรี่ทั่วไป และร้านกาแฟ ส่วนร้านศรีฟ้า
เบเกอรี่ ปัจจุบัน มีสาขาอยู่ราว 25 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และชานเมืองกรุงเทพฯ
คุณวิเชียรกล่าวว่า  ใน 1-2 ปีนี้ บริษัทจะพยายามสร้างฐานลูกค้าแบบ B2B ให้มากขึ้น โดยจะเร่งขยายสินค้า
ทองม้วนแปรรูปเข้าสู่โมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อให้มากขึ้น เพื่อท�ำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า  นอกจากศรีฟ้าฯ จะเป็นผู้น�ำ
ในสินค้าเบเกอรี่แช่แข็ง บริษัทยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปทองม้วน
ส�ำหรับวิสัยทัศน์ของศรีฟ้าเบเกอรี่ 5 ปีนับจากนี้ ในธุรกิจเบเกอรี่ คุณวิเชียรมีแผนผลักดันให้ศรีฟ้าฯ ก้าวไปเป็น
‘The best service provider for bakery shops’ ของประเทศไทย ส่วนธุรกิจทองม้วน จะเน้นเรื่อง ‘นวัตกรรม’
เพื่อท�ำให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ที่ถูกใจผู้บริโภคทั้งในตลาดเมืองไทยและในตลาดต่างประเทศแต่ละแห่ง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น
โอกาสที่สินค้าทองม้วนจะเข้าไป ‘ปักธง’ ในหลายๆ ประเทศในอาเซียนก็มีความเป็นไปได้สูง
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Big Idea

เรื่อง : ไม้ม้วน

Crowdfunding
ปั้นโปรเจ็กต์ในฝัน
ให้เป็นธุรกิจ
ว่ากันว่า  โลกเราไม่เคยขาดแคลน ‘ไอเดียเจ๋งๆ’ และคนมีฝีมือ แต่กลับ
ขาดแคลน ‘เงินทุน’ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริง  
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบันมีวิธีการหาเงินทุนรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ
‘ระดมทุน’ จากมวลชนทีเ่ ล็งเห็นถึงศักยภาพและต้องการสนับสนุนไอเดียเจ๋งๆ เหล่านัน้
ให้เกิดขึน้ จริงผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ รียกว่า ‘Crowdfunding’ หรือ การระดมทุน
มวลชน  
Crowdfunding เป็นรูปแบบการระดมทุนแบบใหม่ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือ่ งมือระดมทุน (Funding Portal) ผ่านเว็บไซต์ระดมทุนทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น ‘ตัวกลาง’
ให้คนที่มีไอเดียเจ๋งๆ และต้องการอยากระดมทุนเพื่อไปท�ำให้ไอเดียเป็นจริง เข้ามา
น�ำเสนอว่าตัวเองเป็นใคร อยากท�ำอะไร สิ่งที่จะท�ำมีอะไรเด่น และที่ส�ำคัญคือ
‘ต้องการเงินเท่าไร’ ในการท�ำความฝันให้เป็นจริง โดยไม่จำ� เป็นต้องมีแผนการตลาด
ละเอียดมากมาย และจะเป็นโปรเจ็กต์เล็กหรือใหญ่ก็ได้
หากไอเดียนั้นถูกใจมวลชนที่เข้ามาดูในเว็บนั้น พวกเขาก็จะสมทบทุนเพื่อให้
เจ้าของไอเดียไปท�ำความฝันให้เป็นจริง ซึ่งเหตุผลของการให้ทุน ส่วนใหญ่มาจาก
ความชอบในแนวคิดและความต้องการให้เกิดสินค้า/บริการทางเลือกที่ตลาดยังไม่มี
มาก่อน โดยเงินสมทบอาจเป็นหลักไม่กรี่ อ้ ยบาทไปถึงหลักแสนบาท โดยสิง่ ทีผ่ ใู้ ห้ทนุ
จะได้รับตอบแทนก็แตกต่างกันไป
โปรเจ็กต์ใดที่มีเงินสมทบเข้ามาจนถึงเป้าที่ตั้งไว้ เจ้าของไอเดียก็จะได้รับเงิน
ไปท�ำความฝันให้เป็นจริง แต่ถา้ โปรเจ็กต์ใดระดมทุนไม่ถงึ เป้าในระยะเวลาทีเ่ ว็บไซต์
ตัวกลางก�ำหนด ผูโ้ อนเงินก็จะได้รบั เงินคืน นัน่ ก็หมายความว่า ไอเดียหรือโปรเจ็กต์นนั้
‘ไม่เกิด’ หรือไม่ได้รับการตอบรับจากมวลชน ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการทดสอบตลาดที่ดี
มากอีกทางหนึ่ง
Crowdfunding ได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา ยุโรป และประเทศ
ในเอเชียทีม่ เี ทคโนโลยีกา้ วหน้า โดยเว็บไซต์ทเี่ ป็นตัวกลางของ Crowdfunding ทีโ่ ด่งดัง
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ www.KickStarter.com และ www.Indiegogo.com ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยก็เริ่มมีการน�ำ Business Model นี้ิมาใช้บ้างแล้ว  
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ส�ำหรับเหตุผลที่ท�ำให้การระดมทุนเช่นนี้ได้รับความนิยมแพร่หลาย ก็เพราะ
Crowdfunding เป็นช่องทางที่เปิดกว้างแก่ผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ส�ำหรับผู้ลงทุน
การสมทบทุนก็เหมือนการ Pre-order สินค้าออนไลน์ ที่สั่งซื้อแล้วต้องรอสินค้า
ส่งมา แต่ข้อดีคือ ไอเดียจาก Crowdfunding ส่วนใหญ่จะเป็น ‘ไอเดียเจ๋งๆ’ ที่ยัง
หาซื้อทั่วไปไม่ได้  
ในมุมผู้ที่อยากท�ำธุรกิจ Crowdfunding ถือเป็นช่องทางเข้าถึงเงินทุนที่ง่าย
และต้นทุนต�่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคาร เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs ที่มีไอเดียที่น่าสนใจหรือมีนวัตกรรม แต่ขาดเงินลงทุน
หรือมีปัญหาในการเข้าถึงเงินทุน
ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งมีธุรกิจเอสเอ็มอีเกือบสามล้านราย ซึ่ง 1 ใน 3
ของจ�ำนวนนี้ เป็นกิจการเกิดใหม่ที่ยังมีขนาดเล็ก ซึ่งยากจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้
Crowdfunding จึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เตรียมประกาศเกณฑ์เกี่ยวกับการระดมทุนแบบ Crowdfunding ในประเทศไทย
เร็วๆ นี้

KickStarter
คือเว็บไซต์ศูนย์กลาง
ด้าน Crowdfunding
ที่โด่งดังและ
เป็นที่นิยมที่สุด

LEISURE

Hobby
Book Summary
Edutainment movie & music
Indulgence
TMB Movement
BORDERLESS

33

Hobby

เรื่อง : ญามินทร์ ภาพ : กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล

อัญศศิร์ หงษ์คณะรักษ์
งานอดิเรกที่รัก มักสะท้อนถึงตัวตนบางอย่างของเรา
เช่นเดียวกับ คุณอัญศศิร์ หงษ์คณะรักษ์ หรือ คุณลูกหมี สาวนักบริหาร
ร่างเล็กทีก่ มุ งานใหญ่ในมือมาแล้วมากมาย ปัจจุบนั เธอด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษา
ด้านการตลาดให้กับ อารียา พรอพเพอร์ตี้ และนั่งแท่นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อยู่เย็นเป็นสุข แอสเซ็ท จ�ำกัด เจ้าแห่งอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ของทางภาคใต้ ไลฟ์สไตล์ที่ผูกติดอยู่กับการท�ำงานทั้ง 5 วัน ท�ำให้เมื่อถึง
วันหยุดคราใด เธอจะวิ่งเข้าหาความผ่อนคลาย ซึ่งสิ่งที่ท�ำให้เธอผ่อนคลาย
ที่แท้จริง หาใช่การช้อปปิ้ง ท�ำสวย อย่างที่ภาพลักษณ์ของเธอน่าจะเป็น
หากแต่เธอกลับหลงใหลการออกก�ำลังกายอย่างมาก
“การออกก�ำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหมีมาได้ 2-3 ปี
แล้วค่ะ ซึ่งแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ลูกหมีหันมาให้ความส�ำคัญกับร่างกาย
ของตัวเองอีกครั้งก็มาจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราป่วยหนัก เมื่อหายไม่สบาย
แล้วจึงรูส้ กึ ว่าร่างกายทีไ่ ม่มโี รคภัยมีคณุ ค่ามาก ประกอบกับเราก็อายุมากขึน้
เรื่อยๆ หากยังอยากจะท�ำงานและใช้ชีวิตไปนานๆ ก็ต้องหันมาดูแลตัวเอง
หลังจากนั้นลูกหมีก็หันหน้าให้กับการออกก�ำลังกาย ลองเล่นทุกอย่างที่เขา
ฮิตกัน ทั้ง ตีแบด โยคะ ด�ำน�้ำ เล่นเซิร์ฟ วิ่งสวนลุมฯ และต่อยมวย
ซึง่ พอเริม่ ออกก�ำลังกายอย่างจริงจังแล้ว ก็รสู้ กึ ได้วา่ ระบบทุกอย่างในร่างกาย
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ระบบความคิดและการท�ำงานของสมอง
ก็ดีขึ้น กล้ามเนื้อกระชับ น�้ำหนักควบคุมได้ ผิวพรรณก็เปล่งปลั่ง ฟังก์ชัน
ในการนอนหลับราบรื่น ยิ่งท�ำให้เรามีความสุขกับงานอดิเรกเช่นนี้ไปใหญ่”
ผลลัพธ์ทุกอย่างสะท้อนผ่านคุณลูกหมีให้เราเห็นและสัมผัสได้จริง
เธอเป็นผูห้ ญิงทีส่ วย สุขภาพดี มีเรือนร่างทีส่ าวๆ หลายคนอิจฉา ซึง่ เธอเอ่ยว่า
หนึ่งในตัวช่วยส�ำคัญที่ท�ำให้เธอเป็นเช่นนี้ได้คือ การต่อยมวย
“ตอนนี้ลูกหมีต่อยมวยมาได้นาน 1 ปีแล้ว ส�ำหรับลูกหมี เราต่อยมวย
เพื่อออกก�ำลัง เรียกเหงื่อ เพราะการเตะต่อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้รูป
ได้ยืดเส้นยืดสาย เหงื่อออก หัวใจสูบฉีด ทั้งยังได้ไหวพริบปฏิภาณจาก
ความเร็วของหมัดที่เราต้องรับจากครูฝึกให้ได้”
แน่นอนว่า  ส�ำหรับคนที่ออกก�ำลังกายแล้ว ย่อมทราบถึงรสชาติ
ของการออกก�ำลังกายครั้งแรกได้ดีว่ารสแห่งความฟกช�้ำนั้นสาหัสเพียงใด
การต่อยมวยส�ำหรับคุณลูกหมีก็เช่นกัน แต่เธอมองความเจ็บปวดเหล่านั้น
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ขอบคุณสถานที่ :
Legend Thai Boxing
สาทร ซอย 6
ด้วยความเข้าใจ อีกไม่นานความเจ็บก็จะเจือจาง เพียงแค่ห้ามเข็ดและห้ามยอมแพ้
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความแข็งแรงและก�ำไรชีวติ อีกมากมาย โดยเฉพาะในเรือ่ งสมาธิซงึ่ เธอยอมรับว่า 
เป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากการออกก�ำลังกาย สมาธิท�ำให้การท�ำงานทุกอย่างราบรื่นขึ้น
“ครั้งแรกที่ลองไปต่อยมวยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องน่วมแน่ๆ เอาเข้าจริงก็มีเจ็บ
มีปวดบ้างจากการออกก�ำลังในวันรุ่งขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของการออกก�ำลังกาย
เพราะกล้ามเนื้อท�ำงานหนัก แต่เรารู้สึกดี รู้สึกเหมือนได้เจอผู้ชายแล้วปิ๊งตั้งแต่แรกพบ
เราจึงมาเล่นซ�ำ้ บ่อยๆ ร่างกายก็คอ่ ยๆ ปรับตัวดีขนึ้ ลูกหมีมองว่าก็ไม่ตา่ งจากการก้าวข้าม
อุปสรรค ถ้าเราอดทนก็จะผ่านมันไปได้ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง”
เชื่ อ ว่ า ใครๆ หลายคนคงอยากทราบว่ า  สาวสวยอย่ า งเธอ เหตุ ใ ดจึ ง เสพติ ด
การออกก�ำลังกายหนักๆ เช่นนี้ ซึ่งค�ำตอบของเธอก็เคลียร์ทุกค�ำถามอย่างชัดเจน เพราะ
สิ่งเหล่านั้นต่างสะท้อนคาแร็กเตอร์ที่แท้จริงของเธอ
“ถ้าคนมองภายนอก อาจจะมองว่าลูกหมีเป็นคนเกิร์ลลี่ บอบบาง ตัวเล็ก แต่จริงๆ
ไม่ใช่เลย ลูกหมีเป็นคนบ้าพลัง ท�ำงานก็ทมุ่ เทสุดๆ ออกก�ำลังกายก็จะออกให้สดุ ซึง่ ทัง้ หมด
ทั้งมวลมันสะท้อนคาแร็กเตอร์ของเรา ส�ำหรับลูกหมีแล้ว การต่อยมวยอาจไม่ได้สะท้อนว่า
เราแข็งแกร่ง ห้าวหาญ แต่มันสะท้อนว่าเราเป็นคนชอบออกก�ำลังกาย รักสุขภาพต่างหาก”
ผลลัพธ์ของเธอในวันนี้ ยืนยันแล้วว่า  งานอดิเรกของเราเป็นเช่นไร เราก็จะเป็น
คนเช่นนั้นจริงๆ
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Think New ASEAN!
Philip Kotler
ในบรรดาหนั ง สื อ ที่ ข ายดี ที่ ช ่ ว ยเปิ ด โลกธุ ร กิ จ ต้ อ งมี ชื่ อ Think New ASEAN! ซึ่ ง เขี ย นโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการตลาดอย่าง Philip Kotler เป็นหนังสือทีจ่ ะท�ำให้คณุ เข้าถึงกลยุทธ์ทจี่ ะดึงดูดลูกค้า ‘ไฮเอนด์’ ในภูมภิ าคอาเซียน
ได้เป็นอย่างดี
Think New ASEAN! เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยได้อัพเดตไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภคชาวอาเซียน พร้อมกับมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความส�ำเร็จของบริษัทชั้นน�ำของโลก อาทิ  Apple,
Kinokuniya, Samsung, P&G และ Honda เพื่อให้เข้าใจว่า บริษัทเหล่านี้ท�ำอย่างไรในการรักษาความภักดีของลูกค้า 
และครอง ‘แชมป์’ ท่ามกลางการแข่งขันทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก รวมถึงการขยายธุรกิจข้ามภูมิภาค ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกบนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนในยุคปัจจุบัน ภายใต้มิติ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ โลกดิจิตอล และอนาคตของตลาดอาเซียนที่เยาวชน สตรี และชาวเน็ต (Netcitizen) จะทวี
ความส�ำคัญยิ่งขึ้น...นับเป็นหนังสือที่ไม่ใช่แค่นักการตลาดเท่านั้นที่ควรอ่าน แต่ใครก็ตามที่สนใจตลาดอาเซียน
ไม่ควรพลาด!

ในช่วงปี 1980 และปี 1990 ชาวตะวันตกหลายคนเริ่มมองเห็นความ
น่าอัศจรรย์ใจในมิติทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีญี่ปุ่น
เป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงจีน ประเทศเหล่านี้ถูกเรียกว่า ‘เสือ’
Joe Studwell ใช้เวลาสองทศวรรษในฐานะนักข่าวภูมิภาคและ The
Financial Times  ในการศึกษาวิจยั เชิงลึกเข้าไปในเศรษฐกิจของ 9 ประเทศ ได้แก่
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และจีน
จนได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเอเชีย พร้อมชี้ให้เห็นว่า
ท�ำไมบางเศรษฐกิจของประเทศถึง ‘บูม’ ในขณะที่ประเทศอื่นซบเซา โดยการ
วิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ 3 มิติหลัก : นโยบายที่ดิน การผลิต และการเงิน ซึ่งผู้เขียน
มองว่า  เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนความอัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเอเชีย ภูมิภาคที่ได้ชื่อว่าจะก�ำหนดอนาคตของโลก
How Asia Works : Success and Failure in the World’s Most Dynamic
Region กลายเป็นทีร่ จู้ กั หลังจาก Bill Gates ยกให้หนังสือเล่มนีอ้ ยูใ่ น 5 อันดับแรก
ของหนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี

How Asia
Works
Joe Studwell
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The secret life
of Walter Mitty
(2013)

Music

Movie
หนังเล่าเรือ่ งของ ‘วอลเตอร์  มิตตี’้ หัวหน้าฝ่ายฟิลม์ เนเกาทีฟ
ของนิตยสาร LIFE (ต�ำนานสิง่ พิมพ์ของอเมริกา) ซึง่ เป็นหนุม่ วัยกลางคน
ที่จมจ่อมอยู่กับความเพ้อฝัน และใช้ชีวิตซ�้ำซากภายใต้กรอบเดิมมา
นานจนหลงลืมความฝันวัยหนุ่ม
จุดพลิกผันเกิดขึ้นเมื่อนิตยสาร  LIFE ถูกซื้อกิจการเพื่อเปลี่ยน
เป็นนิตยสารออนไลน์ โดยผู้บริหารใหม่มีนโยบายไล่พนักงานที่
ไม่จ�ำเป็นออก ขณะที่ต�ำแหน่งของเขาเริ่มสั่นคลอน เมื่อฟิล์ม
‘หมายเลข 25’ ของช่างภาพอิสระที่ชื่อ ‘ฌอน โอคอนเนลล์’ ซึ่งถูก
เลือกเป็นหน้าปกนิตยสารฉบับสุดท้ายเกิดหายไป มิตตี้จึงต้องออก
ตามหาฌอน และนีก่ เ็ ป็นจุดเริม่ ต้นการผจญภัยครัง้ ยิง่ ใหญ่ทพี่ ลิกชีวติ
อันแสนน่าเบื่อกับโลกแคบๆ ของเขา 
นอกจากฉากทีส่ วยงาม หนังน�ำเสนอให้เห็นว่าระหว่างเดินทาง
มิตตี้ได้ท�ำสิ่งใหม่ๆ ท�ำให้เขาค้นพบตัวเองและค้นเจอความหมาย
ของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ จนได้พบกับฌอนซึ่งถือเป็น ‘ไคลแมกซ์’
ของการพลิกมุมมองชีวิต หนังไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจในการ
เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และปลุกไฟในการล่าฝันขึ้นมาอีกครั้ง แต่หนังยัง
สะท้อนชีวิตมนุษย์เงินเดือนยุคนี้ได้อย่างเสียดสี พร้อมกับเตือนใจว่า 
‘เลิกฝันกลางวัน แล้วลุกออกไปลงมือท�ำซะ!’

SUGAR

MAROON 5

ด้วยเนื้อหาออกแนวออดอ้อน ร้องขอความรักจากฝ่ายหนึ่ง แม้อาจไม่ได้ความรักตอบแทนก็ยังขอรัก
ตลอดไป บวกกับ MV ที่เป็นการท�ำเซอร์ไพรส์คู่บ่าวสาวในงานวิวาห์ทั่วเมืองลอสแอนเจลิส ด้วยการเข้าไปเล่น
ดนตรีสดๆ เพือ่ เป็นของขวัญแต่งงานชิน้ ใหญ่กบั คูร่ กั และเก็บภาพบรรยากาศ ความเซอร์ไพรส์ ความสนุกสนาน
ของคูบ่ า่ วสาวและแขกในงาน มาท�ำเป็น MV ตัวใหม่เพลง ‘Sugar’ ในอัลบัม้ ชุดล่าสุดของ Maroon 5 เพียงไม่นาน
ยอดวิวในยูทูบก็ขึ้นหลักร้อยล้านวิว
ไม่ใช่แค่เพียงความครีเอทที่ท�ำให้คนในโลกสังคมออนไลน์พูดถึง MV ตัวนี้อย่างหนาหู แต่ความสงสัยว่า
การบุกงานแต่งครั้งนี้เป็นการจัดฉากหรือไม่ ก็ท�ำให้ชาวเน็ตชักชวนกันเข้าไปดูซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า  ส่งผลให้เพลง
Sugar ขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน iTunes ใน 14 ประเทศ รวมทั้งบราซิล ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
และไต้หวัน ในช่วงนั้น
เว็บไซต์การตลาดหลายแห่งยอมรับว่า นีน่ บั เป็นไอเดียการสร้าง MV ทีเ่ จ๋งไม่ใช่นอ้ ย และเชือ่ ได้วา่ จะสร้าง
รอยยิ้มให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอน
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Indulgence : Travel

เรื่อง : ไม้ม้วน

ท่องเที่ยวอาเซียนอย่างมี ‘ธีม’
อาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ที่มีความหลากหลาย
ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม
ความหลากหลายกลายเป็นเสน่ห์เย้ายวนที่ท�ำให้ภูมิภาคนี้มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนมากจากทั่วโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นภาคธุรกิจที่สร้าง
รายได้มหาศาลให้กับภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วให้มากขึน้ องค์กรการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations - ASEAN NTOs)
จึงสนับสนุนให้ภมู ภิ าคอาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางเดียว (Single Destination)
ประกอบกับแพ็คเกจการท่องเที่ยวที่มีจุดหมายหลายๆ ประเทศในอาเซียน
มีแนวโน้มได้รบั ความนิยมสูงขึน้ จากนักท่องเทีย่ วยุคใหม่ ASEAN NTOs จึงได้โปรโมต
การท่องเที่ยวแบบมีธีม โดยน�ำเอา ‘จุดขายร่วม’ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ในอาเซียนออกมาเป็นไฮไลต์ ซึ่งการท่องเที่ยวในอาเซียนสามารถดีไซน์ออกมาได้
เป็นหลากหลายธีมด้วยกัน  
‘รสชาติแห่งอาเซียน’ เป็นธีมที่เอาจุดเด่นเรื่องความหลากหลายของอาหาร
มาน�ำเสนอ ทุกคนทราบดีว่า  ทุกประเทศในอาเซียนมีอาหารที่หลากหลายและมี
แหล่งอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ ซึ่งนอกจากได้สัมผัสรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
ยังได้สัมผัสกับเสน่ห์ของสีสันยามค�่ำคืนของแต่ละประเทศ
ตัวอย่างเส้นทางชิมอาหารยามค�ำ่ คืนในอาเซียน เช่น เริม่ ต้นจากย่านเยาวราช
ในกรุงเทพฯ ต่อด้วยคลาร์กคีย์ (Clarke Quay) ในสิงคโปร์ ตามด้วยย่านจังกัต
บูกิตบินตังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ที่เวียงจันทน์ และ ‘19th Street’
หรือ ‘ซอย 19’ ในย่างกุ้ง แล้วตบท้ายที่ตลาดบินถั่น (Ben Thanh Market)
ในโฮจิมินห์ซิตี้ เป็นต้น
‘อาเซียน-สวรรค์เมืองร้อน’ เป็นธีมที่น�ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
อาเซียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยอาจเริ่มจาก ‘สวรรค์แห่งอันดามัน’ ที่ภูเก็ต
และกระบีใ่ นเมืองไทย ต่อด้วยอ่าวฮาลองและเมืองญาจางในเวียดนาม ซึง่ เป็นจุดทีม่ ี
อ่าวทีส่ วยทีส่ ดุ ของเอเชีย ตามด้วยหาดงาปาลีในเมียนมาร์ หาดทรายทีส่ วยติดอันดับ
4 ของเอเชียแปซิฟิก และจบที่หาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก คือ ไวท์บีช
(White Beach) เกาะโบราไกย์ ในฟิลิปปินส์ เป็นต้น
‘เทีย่ วเมืองมรดกโลก (ทางวัฒนธรรม)’ นับเป็นธีมทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
ภูมิภาคนี้มีเมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในแทบทุกประเทศ
โดยแพ็คเกจทัวร์มรดกโลกอาจประกอบด้วย หลวงพระบางใน สปป.ลาว-เมืองเว้
ที่เวียดนาม-นครวัดนครธมในกัมพูชา-พระนครศรีอยุธยาในเมืองไทย-หุบเขา

เล็งกองที่มาเลเซีย-โบสถ์บาโรกและเมืองบีกัน (หรือวีกัน) ในฟิลิปปินส์-บุโรพุทโธ
ในอินโดนีเซีย เป็นต้น
ธีม ‘เมืองระดับโลก’ เป็นการน�ำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวในเมืองหลวง
ของประเทศอาเซี ย นที่ มี ค วามหรู ร ะดั บ โลก โดยเฉพาะในเรื่ อ งช้ อ ปปิ ้ ง เช่ น
กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ โฮจิมินห์ซิตี้ และกัวลาลัมเปอร์ เป็นต้น ซึ่งธีมนี้เหมาะ
มากกับนักท่องเที่ยวที่ชอบแสงสี ความสะดวกสบาย และการช้อปปิ้ง
ส� ำ หรั บ ธี ม ‘ประสบการณ์ ผ สานวั ฒ นธรรม’ เป็ น อี ก ธี ม ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้
เพราะความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสูง ถือเป็นหนึ่งเสน่ห์ที่น่า
ค้นหาของอาเซียน ซึ่งภายใต้ธีมนี้ แพ็คเกจทัวร์สามารถดีไซน์ได้หลากหลายแบบ
เช่น ทัวร์ศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจากภาคใต้ของไทย แล้วไปต่อที่มาเลเซีย และ
จบที่อินโดนีเซีย หรือทัวร์ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง โดยเริ่มที่วัดพระแก้ว แล้วต่อด้วย
หอพระธาตุหลวงในเวียงจันทน์ และเจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้ง เป็นต้น
รวมถึงแพ็คเกจเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ริมฝัง่ น�ำ้ ของคนไทย คนพม่า คนลาว คนกัมพูชา 
และคนเวียดนาม เป็นต้น
อีกธีมที่นับว่าเป็นกระแสส�ำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ได้แก่ ธีม ‘ล่องเรือ
เทีย่ วราง’ โดยทริปล่องเรือทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก ได้แก่ ล่องแม่นำ�้ โขง ซึง่ ถือเป็นแม่นำ�้
นานาชาติ โดยเริ่มต้นจากชายแดนประเทศเมียนมาร์-ไทย ผ่าน สปป.ลาว ประเทศ
กัมพูชา และลงทะเลที่ประเทศเวียดนาม หรือล่องแม่น�้ำสายหลักในแต่ละประเทศ
เริ่มจากแม่น�้ำอิรวดีในเมียนมาร์-แม่น�้ำเจ้าพระยาในไทย-แม่น�้ำโขงใน สปป.ลาวโตนเลสาบในกัมพูชา-แม่น�้ำหอม (เฮือง) ในเวียดนาม เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยว
ทางรถไฟ อาจเริ่มจาก เมืองไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ หรือ กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์
ซึ่งอนาคตเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟข้ามประเทศน่าจะมีเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวในอาเซียนยังสามารถสร้างสรรค์ในธีมที่น่าสนใจ
แบบอื่นๆ ได้อีกมากมาย อาทิ การผ่อนคลายและกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและสปา, กิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาทางน�ำ้ , เทีย่ วธรรมชาติ
และผจญภัยในป่า, เที่ยวแบบอาสาสมัครและเรียนรู้ เป็นต้น
เสน่ห์ของการท่องเที่ยวอาเซียนแบบมีธีม ไม่เพียงจะท�ำให้คุณได้เพลิดเพลิน
กับประสบการณ์ในหลายประเทศภายในทริปเดียว แต่ยังจะท�ำให้คุณมองเห็นความ
แตกต่างหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งผนึกให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากภูมิภาคอื่น
ปี 2557 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนสูงถึง 97.2 ล้านคน
ปี 2558 คาดการณ์นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนสูงกว่า 107 ล้านคน
ที่มา : ASEAN Tourism Forum (ATF 2015)
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Indulgence : Eat & Drink

เรื่อง : ญามินทร์

Parlour
by the Scenery

Stop Here :
Parlour by the Scenery
ตั้งอยู่ที่โครงการ Crystal Design
Center (CDC) เฟส 1 (North Wing)
เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น.
สอบถามและส�ำรองที่นั่ง
โทร. 02 102 2566, 02 102 2599
หรือ facebook.com/pages/
Parlour-by-the-Scenery
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โชคดีของคนเมือง ที่มีร้านอาหารสไตล์อิงลิชคันทรีเช่นนี้ไว้ให้ดื่มด�่ำความวินเทจ
ชนิดที่ถอดมาจากเมืองที่เป็นเจ้าแห่งความสวยคลาสสิกอย่างประเทศอังกฤษยังไงยังงั้น
ทั้งยังบริหารงานโดยทีม เดอะซีนเนอรี่ ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ยุโรป ณ สวนผึ้ง
จึงท�ำให้เชื่อใจได้ว่า  หากได้มาเยือนที่ Parlour แล้ว ต้องได้ทั้งความอิ่มตา อิ่มใจ
และอิ่มท้องกลับไปอย่างถ้วนหน้า
Parlour น�ำแรงบันดาลใจในการตกแต่งมาจากเมือง Cotswolds ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติการเลี้ยงแกะมานมนาน โดยจ�ำลองบรรยากาศภายในร้านให้เป็น
เสมือนห้องรับรองในฟาร์มแกะ นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อร้านอาหาร Parlour ซึ่งเป็นรากศัพท์
โบราณภาษาอังกฤษแปลว่า  ห้องรับรอง ที่ร้านนี้มีมุมให้เลือกนั่งหลากหลายมุม ไม่ว่าจะ
เลือกนั่งมุมไหน เสียงเพลงป๊อป-แจ๊ส ที่กระจายตัวอยู่ทั่วร้าน ก็จะส่งตรงถึงโสตประสาท
ของคุณโดยทั่วกัน รวมทั้งมีโซนเอาต์ดอร์ ส�ำหรับแขกที่ต้องการนั่งชิลล์อีกด้วย
ความน่าสนใจของเมนูอาหารทีร่ า้ น คือ มีความย้อนแย้งกับการตกแต่งสูง เพราะเสิรฟ์
อาหารไทยประยุกต์ ปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งสูตรต้นต�ำรับ ฟิวชั่น และผสมผสาน
เพือ่ ให้ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างในยามลิม้ รส มีเมนูเลือ่ งชือ่ คือ ‘ดิปปิง้ ปู’ เสิรฟ์ พร้อมขนมปังอบ
เมนูเรียกน�้ำย่อยอย่างดี แล้วจึงไปประทับใจกับ ‘ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ’ รสเด็ดจัดจ้าน อีกเมนู
ที่เซอร์ไพรส์ คือ ‘ราดหน้าสเต๊กเนื้อสันนอก’ ให้รสชาติต่างจากราดหน้าที่คุ้นเคย หากแต่
ไม่ท�ำให้ผิดหวัง แนะน�ำให้ทานอาหารคู่กับเครื่องดื่มชูรสชาติ อย่าง ไวน์ ซึ่งที่นี่ก็มีไวน์
ระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกไว้ให้แมตช์กับอาหารจานโปรดอย่างสนุกปาก

TMB Movement

ทีเอ็มบี ตอกย�้ำ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
ทั้งซัพพลายเชนเป็นเรื่องส�ำคัญ

เปิดหลักสูตรติวเข้มต่อเนื่องรุ่น 5 ในชื่อใหม่ Lean Supply Chain by TMB

ทีเอ็มบี ย�ำ้ การเพิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจทัง้ ซัพพลายเชน
เป็นสิง่ ส�ำคัญและได้ผลลัพธ์มากกว่าแค่การพัฒนาประสิทธิภาพ
ภายในองค์กรตนเอง จึงมุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถของ
เอสเอ็มอีด้วยหลักสูตรเข้มข้น การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
ที่สามารถน�ำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง ล่าสุดจับมือ
BDMS และเครือโรงแรม และรีสอร์ตเซ็นทารา จัดอบรม
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมและสุขภาพ
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า “โครงการ Lean Supply Chain by TMB
(ชื่อเดิม TMB Efficiency Improvement for Supply Chain)
ได้เปิดตัวตัง้ แต่กลางปี 2556 และผ่านการอบรมไปแล้ว 4 รุน่
น�ำร่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและสินค้าอุปโภค
โดยมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 350 บริษัท  ซึ่งได้รับผลตอบรับจาก
ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ในจ�ำนวนนี้ มีจ�ำนวน 14 บริษัท
ที่ได้ผ่านการอบรม Green Belt รุ่นแรกและสามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกับองค์กรตนเองได้จริง
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม รายได้ แ ล้ ว กว่ า  70 ล้ า นบาท
จากความส�ำเร็จดังกล่าว ปีนี้เราจึงขยายการอบรมไปยัง
ผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านสุขภาพและการโรงแรม
ภายใต้ชื่อใหม่ ‘Lean Supply Chain by TMB’ ซึ่งชื่อใหม่นี้
สื่อถึงหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ทัง้ ซัพพลายเชน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma
เพื่อให้โครงการมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็น
ที่จดจ�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น”
อุตสาหกรรมบริการเป็นอุตสาหกรรม
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
เป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตได้ดีและสร้างเม็ดเงิน
ให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบ
ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
สุขภาพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศรวมแล้วถึง
1.30 ล้านล้านบาท จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติกว่า 26.7 ล้านคน ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพ
และท่องเที่ยวและรวมถึงธุรกิจต่อเนื่องที่เป็น
Supply Chain มีจ�ำนวนกว่า 2 ล้านราย
เป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง มีซพั พลายเชน
ที่ ก ว้ า งและยาว โดยมี มู ล ค่ า ประมาณ
6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของ
GDP จากสถิ ติ พ บว่ า ต้ น ทุ น ของธุ ร กิ จ นี้
มีสัดส่วนสูงถึง 64% หากท�ำให้ต้นทุนลดลง
ได้ 1% ก็จะท�ำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น
ถึง 0.03%  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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