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แสวงห�คว�มรู้และพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์ เพื่อให้นำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน
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ทำ หน้าที่เป็นองค์กรในการผลักดันสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในการนำ เสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศชั้นนำ 

ทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
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“ โครงการศึกษา
และเผยแพร่แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่มีผลต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
 เป็นพลังเริ่มต้นส่วนหน่ึงของก�รสร้�ง
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งปัญญ� เป็นช่องท�งใหม่
ของก�รแสวงห�คว�มรู ้จดุประก�ยไอเดีย ใหค้น
ไทยพันธ์ุใหม่ เพร�ะคนรุน่ใหม่เปน็ปจัจยัสำ�คญัใน
ก�รสร�้งช�ต ิและคว�มคดิสร�้งสรรค ์เปน็แรงขบั
เคลื่อนแห่งโลกอน�คต
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 เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้
 คว�มรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อก�ร
เปลี ่ ยนแปลงของโลกอย่ �ง เหม�ะสม  
โดยทำ�ก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ ถ่�ยทอด และ
เผยแพรข่อ้มูลองคค์ว�มรูท่ี้จำ�เปน็ในศตวรรษ
ท่ี 21 ให้แก่กลุ ่มเป้�หม�ย คนรุ ่นใหม่วัย 
15-35 ป ีผูป้ระกอบก�รธุรกิจสร�้งสรรค์ และ
ประช�ชนผูท่ี้สนใจท่ัวไป เพ่ือชีช้อ่งโอก�สใน
ก�รประกอบอ�ชีพและพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
ผ่�นง�นสัมมน� OKMD Fast Forward 
Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ซึ่งเป็นก�รเผย
แพร่องค์คว�มรู้และโอก�สใหม่ๆ ในก�ร
ประกอบอ�ชีพและธุรกิจสร้�งสรรค์ และ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตท่ีเกิดจ�กเทรนด์โลก 
(Global Mega Trends) โดยได้จัดง�น
สัมมน� OKMD Fast Forward Talk 
คิดให้ไกล ไปให้เร็ว อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่
ปีงบประม�ณ 2557-2559 รวมจำ�นวนแล้ว 
9 ครั้ง
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  Fast Forward Talk มุ่งเน้นให้คว�มรูแ้ก่กลุม่เป้�หม�ย โดย
  เฉพ�ะ คนรุ่นใหม่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบก�รรุ่น
ใหม่ และนักศกึษ� เพ่ือก�รเตรยีมคว�มพรอ้มสำ�หรบัอน�คตในก�รเลอืกวถิแีหง่ก�ร
ดำ�เนินชีวิตหลังจบก�รศึกษ� เนื่องจ�กข้อมูลของมห�วิทย�ลัยพบว่�ในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ร้อยละ 38.5 ต้องก�รที่จะทำ�ธุรกิจของตนเอง รองลงม�คือ รับร�ชก�ร และ
ทำ�ง�นเอกชนต�มลำ�ดับ ดังนั้นก�รได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เท่�ทัน จะเป็นประโยชน์
และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริงในก�รดำ�เนินธุรกิจและในก�รดำ�เนินชีวิต เพื่อแสวงห�
คว�มรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้�หม�ยสำ�หรับกลุ่มคว�มรู้ท่ีสำ�คัญก็ คือ แนวโน้มก�ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกหรือเทรนด์โลก ก�รรู้เท่�ทันเทรนด์ของโลก จะเป็นข้อ
ไดเ้ปรยีบสำ�หรบัก�รนำ�ไปใชใ้นก�รดำ�เนินธุรกจิ และเพ่ือว�งแผนก�รลงทุน รวมถงึ
ว�งแผนในก�รเตรยีมตนเองเพ่ือรบัก�รเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ ซึง่จะนำ�ม�ซึง่โอก�ส
และคว�มได้เปรียบ ซึ่งแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ได้แก่

ก�รที่สังคมโลกมีคว�มเชื่อมโยงกันในแต่ละภูมิภ�คและระหว่�งประเทศต่�งๆ 
เพื่อก�รให้เกิดผลประโยชน์ในด้�นต่�งๆ ทั้งด้�นสังคมและด้�นเศรษฐกิจ เช่น 
ก�รรวมตัวของ AEC หรือ ASEAN Economics Community คือ ก�รรวมตัว
ของช�ติใน  ASEAN 10 ประเทศ โดยมี ไทย เมียนม�ร์ ล�ว เวียดน�ม ม�เลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูช� และ บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ท�ง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้�ยๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทำ�ให้มีผล
ประโยชน์ อำ�น�จต่อรองต่�งๆ กับคู่ค้�อันหม�ยถึงประเทศอื่นๆ นอกอ�เซียนได้
ม�กขึ้นและส่งเสริมให้ก�รนำ�เข้� และส่งออกของช�ติในอ�เซียนเสรีม�กขึ้น โดย
ก�รรวมตัวประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) จะมีผลอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 
31 ธันว�คม 2558 (ค.ศ. 2015)

1
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“แนวโน้มที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยสำ คัญ
สำ หรับการลงทุน และการเตรียมความพร้อม

สำ หรับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ซึ่งการจัดงาน OKMD Fast Forward Talk 
ครั้งที่ 1 และ 2 จะทำ ให้เห็นภาพรวม 

ของการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ AEC 
และการให้ข้อมูลที่จำ เป็นต่อการดำ เนินธุรกิจ 

และการเตรียมตัวของคนรุ่นใหม่ 
เพื่อการเข้าสู่ตลาดของจีน

ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อีกหนึ่งตลาดของโลก”

ก�รพัฒน�ของเมือง
ที่ทำ�ให้เกิดชนชั้นกล�ง
ม�กขึ้น

ก�รเป็นสังคมของผู้สูงอ�ยุ 
ซึ่งจะมีกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็น
ผู้ สู งอ�ยุ  ท่ีจะต้องศึกษ�
แนวท�งคว�มต้องก�ร ของ
กลุ่มน้ี เพ่ือให้ส�ม�รถผลิต
สินค้�และบริก�รทีส่อดคล้อง
กับกลุ่มเป้�หม�ย

ก � ร เ ติ บ โ ต แ ล ะ ก � ร ใ ช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน

ก�รคำ�นึงถึงผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อม ที่กล�ยม�เป็น
ปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ

3
5

2
4
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FAST 
FORWARD 
TALK1Q
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วันพุธที่ 6 ส.ค. 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ก้าวสู่ AEC
คว้าโอกาสไว้ 

อย่าให้ตกเทรนด์

D

P ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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มุมมอง AEC ค่อนข้างยากขึ้น เพราะส่งผลกระทบถึงระดับล่างแล้ว 
แต่สำ หรับคนรุ่นใหม่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก 
หลายคนอยากเห็นโอกาสใหม่ๆ ในช่วงทศวรรษหน้า 
ด้านการค้าการลงทุนของไทย ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นจึงต้องมาเปิดมุมมองให้ตรงกันก่อนว่า

นิยามคำ ว่า AEC คืออะไร 
มีที่มาอย่างไร สาระสำ คัญอยู่ตรงไหน ?

โอกาสของการแลกเปลี่ยน
อยู่ตรงไหน?

คนที่คุม AEC เน้นเรื่องอะไร?

มีความเชื่อมโยงทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม อย่างไร?

1

2

3

4
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นิยามคำ ว่า AEC คืออะไร 
มีที่มาอย่างไร สาระสำ คัญอยู่ตรงไหน ?

โอกาสของการแลกเปลี่ยน
อยู่ตรงไหน?

 ระบวนก�รดังกล่�วเร่ิมต้นม�จ�กเมื่อ 48 ปี
 ท่ีแล้ว มีก�รรวมกลุม่ประเทศเปน็  ASEAN 
 (ค.ศ. 1976) แล้วพัฒน�ก้�วสู่ AEC (31 
ธันว�คม 2015) ท่ีม�ของก�รเกิดอ�เซียนคือ ก�ร
รวมตัวกันเพ่ือต่อต้�นก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ
ของจีนท่ีแผ่อิทธิพลเติบโตเข้�ม�ในภูมิภ�คแถบน้ี 
ทำ�ใหส้�ม�รถดงึก�รลงทุนท่ีเคยมุ่งไปยงัประเทศจีน 
เพื่อให้มีส่วนแบ่งม�สู่ตล�ดอ�เซียนได้ด้วย เกิดเป็น 
China+1

นับจ�กอ�เซียนม� มีก�รลดภ�ษีลงม�เรื่อยๆ เริ่ม
จ�ก PTA, AFTA, AFAS, ASEAN Vision 
2020, AIA พอม�ถึงปี 2007 แล้วม�ทำ�ปฏิญญ�
เซบู เกิดขอ้ตกลงภ�ยใต ้‘กฎบตัรอ�เซยีน’ (ASEAN 
Charter) เป็น ASEAN Community ในปี 2015 
มี 3 เส�หลัก ได้แก่ ด้�นคว�มมั่นคง ด้�นเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

เพร�ะฉะน้ันอ�เซียนท่ีกำ�ลังจะก้�วไป ซึ่งแกนด้�น
เศรษฐกิจคือ AEC จะเดินเต็มที่ตั้งแต่ปล�ยปี 2015 
มีก�รเปิดเสรีบริก�ร (AFAS) และก�รเปิดเสรี
ก�รลงทุน (ACIA) ซึ่ง ACIA จะก่อให้เกิดคว�ม
เปลีย่นแปลงหลกั โดยเปน็ก�รเปดิเสรดี�้นก�รลงทุน
ที่ครอบคลุมม�กกว่� AIA คือ ก�รเปิดเสรีแรงง�น
และก�รเปิดเสรีเงินทุนม�กขึ้น ก�รก้�วสู่ AEC จึง
เป็นก�รรวมตัวของกลุ่มประเทศอ�เซียนให้กล�ย
เปน็ตล�ดเดยีวกัน เพ่ือเสรมิศกัยภ�พแขง่ขนัได ้และ
ยืนหยัดอย่�งเท่�เทียม จนส�ม�รถสู้กับเศรษฐกิจ
ระดับโลกได้

“เรื่องที่เน้นอีกด้านคือ 
ด้านสังคมจะเกิดการ
สร้างค่านิยมใหม่ร่วมกัน 
การรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจ
ส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น 
ประเทศไทยแข็งแกร่ง
กว่าประเทศอื่น ก็มีโอกาสด้าน
การลงทุนได้มากกว่าประเทศ
อื่น ผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งใน
ระดับธุรกิจใหญ่ และเอสเอ็มอี 
ในแง่พื้นที่จะกระทบครอบคลุม
ทั้งกรุงเทพฯและชนบททุกเมือง
ไปพร้อมกัน ส่วนด้านความ
มั่นคงนั้น อาเซียนยังต้อง
เผชิญกับภัยด้านความมั่นคง 
โดยเฉพาะในเรื่องนิวเคลียร์ ” 

ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ
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AFTA จบไปต้ังแตป่ ี2010 เพร�ะกำ�แพง
ภ�ษีลดลงถึง 0 ถึง 5 แล้ว แต่ว่�ก�รค้�ยัง
ไม่ขย�ยเพร�ะว่�มีม�ตรก�รกีดกันก�ร
ค้�อื่นๆ ยังอยู่ค่อนข้�งเยอะ เพร�ะหล�ย
ประเทศก็ยงัไม่อย�กใหค้นอืน่เข�้ม� ทัง้ที่
อย�กเข้�ไปประเทศคนอื่น ก็กำ�ลังละล�ย
พฤติกรรมกันอยู่ เกิด ASEAN Window 
พอภ�ษีไปแล้ว เร�มีส่วนได้เปรียบ เช่น 
เรื่องเกษตร คนไทยก็จะไปลงทุนไซโลใน
ประเทศเวียดน�มหรือประเทศอื่นม�กขึ้น 
เพร�ะมีโอก�สด้�นก�รลงทุนได้ม�กกว่�
อยู่ในประเทศ ก็จะเกิดก�รขย�ยตัวไปได้
ม�กขึ้น ส่วนสินค้�อุตส�หกรรม อะไรท่ี
เป็น Labor Intensive ไม่อยู่ม�น�นแล้ว 
ตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 เร�
เพียงแต่ดื้อดึงท่ีจะอยู่ท่ีน่ี ม�อยู่อีกระยะ
หนึ่ง จนกระทั่งมีก�รขึ้นค่�แรง 300 บ�ท 
เร�ก็พบว่� ค่�แรง 300 บ�ท มัน Imply 
กับโรงง�นไม่ก่ีโรงเอง ตอนแรกคิดว่�จะ
เกิดเงินเฟ้อ แต่ไม่เกิด เพร�ะคนไทยส่วน
ใหญ่ได้รับค่�แรงม�กกว่� 300 บ�ทไป
แล้ว ทำ�ให้เป็นก�รผลักดันคนที่ยังไม่ปรับ 
ให้ทำ�ก�รปรับให้เท่�กัน

ภาษีศุลกากร
ยกเลิกม�ตรก�รภ�ษี 
(ยกเลิกสินค้�อ่อนไหว/อ่อนไหวสูง)

ยกเลิกก�รกีดกันที่ไม่ใช่ภ�ษี

มาตรการทางการค้า

การอำ นวยความสะดวก
ทางการค้า
ASEAN Single  Window, 
Self Certification

เปิดเสรีการค้าสินค้า 
(AFTA) ต้องเอื้อ
อำ นวยให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้า

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ 

AEC 
มีขั้นตอนดังนี้

1
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กลุ่มที่แข่งขันได้ 

ได้แก่ สุขภ�พ ท่องเท่ียว นันทน�ก�ร ขนสง่-
โลจิสติกส์ กฎหม�ย 

กลุ่มที่ต้องปรับปรุง

ได้แก่ ไอซีที ซอฟท์แวร์  ก�รศึกษ� 
อสังห�ริมทรัพย์ โฆษณ� 

กลุ่มที่เสียเปรียบ 

ได้แก่ ดิสทริบิวช่ัน บัญชี สถ�ปนิก และ
วิศวกรรม

สิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่

ปรับปรุงระบบขนส่ง-โลจิสติกส์โดย
ด่วน 

ยกระดับนักวิช�ชีพ-มืออ�ชีพ ให้ได้
ม�ตรฐ�นส�กล

ห�ท�งใช้นักวิช�ชีพ-มืออ�ชีพ จ�ก
อ�เซียน

ปรับปรุงพระร�ชบัญญัติแ ข่งขัน
ท�งก�รค้� พุทธศักร�ช 2542 

กลุ่มท่ีเสียเปรียบจะต้องมีก�รปรับตัวยก
ระดับด้วยก�รใช้เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วย

ปี 2010

ปี 2013

ปี 2015

เทคโนโลยีส�รสนเทศ ( ICT) 
สุขภ�พ ท่องเท่ียว ก�รขนส่งท�ง
อ�ก�ศ 70 % 
โลจิสติกส์ 51 % 
อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด 51 %

โลจิสติกส์ 70 % 

อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด 70 %

การเปิดเสรีด้านการค้า
และบริการ (AFAS) 
เป็นการเข้ามาถือหุ้นใน
กิจการด้านบริการของ
อาเซียน

51%

51%

70%

70%

70%

2
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เดิมประเทศไทยเปิดก�รลงทุนค่อนข้�งกว้�ง
อยู่แล้ว ก�รลงทุนในประเทศจึงไม่น่�จะ
กระทบ แต่จะช่วยเอื ้อประโยชน์ต่อก�ร
ลง ทุนในต่ � งประ เทศม�กขึ้ น  ไ ด้ แ ก่  
สุขภ�พ/โรงพย�บ�ล อุตส�หกรรมที่ใช้
แรงง�นต้องย้�ยฐ�น ก�รร่วมลงทุนใน
ธุรกิจที่มีศักยภ�พ (เช่น อ�ห�ร ก่อสร้�ง 
อสังห�ริมทรัพย์ โฆษณ� ชิ้นส่วนรถยนต์) 
รวมถึงก�รเข้�ซ้ือและควบคุมกจิก�ร ก่อให้
เกดิ “ปัจจัยเอื้อท�งธุรกิจ” ที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นม�ก่อน เช่น นักออกแบบ แบรนด์ ช่อง
ท�งก�รตล�ด

การปรับตัวให้เกิดการสนับสนุน
การออกไปลงทุนต่างประเทศ

ระบบบญัช ี/ ระบบภ�ษี / ระบบปอ้งกัน
คว�มเสี่ยงในก�รลงทุน-อัตร�แลก
เปลี่ยน / ระบบสนับสนุนสินเชื่อ

หน่วยง�นของรัฐต้องมีคว�มจริงใจ
ในก�รสนับสนุนผลกัดนัใหเ้กิดก�รไป
ลงทุนในต่�งประเทศ

ตัวอย่�งเช่น ม�เลเซียตั้งนโยบ�ยไว้ว่� 
เน่ืองจ�กม�เลเซียเป็นประเทศเล็ก จึง
ไม่ใช่แค่ทำ�ธุรกิจภ�ยในประเทศเท่�นั้น 
แต่จะขย�ยตัวไปทำ�ธุรกิจในระดับอ�เซยีน 
ธน�ค�รม�เลเซียแหง่หน่ึงขย�ยก�รลงทุน
ในอ�เซยีน ไปซือ้กิจก�รธน�ค�รต่�งๆ ไว ้
แล้วข�ยบริก�รให้แก่ลูกค้�ที่เป็นแม่บ้�น 
เพียงถือบัตรเงินสดใบเดียว ส�ม�รถไป
กดเงินสดจ�กตู้ ATM ทุกแห่งในอ�เซียน
ออกม�จับจ่�ยได้ทันที เข�จึงไม่ใช่แบงก์
ม�เลเซียน แต่เป็นแบงก์อ�เซียนไปแล้ว

การส่งเสริมการลงทุน 
(ACIA) ทำ ให้เกิด
ความเชื่อมโยงกับการ
ค้า โดยการคุ้มครอง 
ส่งเสริม อำ นวยความ
สะดวกการลงทุน
ในสาขาเกษตร ประมง 
ป่าไม้ เหมืองแร่ และ
ภาคการผลิต

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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อำ นวยความสะดวกการตรวจ
ลงตรา/ใบอนุญาตทำ งาน

การเคลื่อนย้ายคน : 
แรงงานฝีมือ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ทำ ข้อตกลงยอมรับร่วม (MARs) สาขาวิชาชีพหลักเบื้องต้น 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักสำ รวจ และนักบัญชี โดยยอมรับ
คุณสมบัติร่วมกัน แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการประกอบวิชาชีพของประเทศ
นั้นๆ ซึ่งเน้นแรงงานมีฝีมือ ไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งทำ ให้ขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น เช่น สถาปนิกไปตั้งออฟฟิศที่เวียดนาม หรือสิงคโปร์ คนทำ โฆษณาทีวี
ใหญ่ที่สุดในพม่าเป็นของคนไทย

ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการนำ แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ งานได้
อย่างถูกต้อง

4
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$
SEND

 OKMD Fast Forward Talk 2014

การเคลื่อนย้ายเงินทุน
เสรียิ่งขึ้น

ประเทศไทยเปิดให้เคลื่อนย้�ยเงินทุน
ค่อนข้�งเสรีอยู่แล้ว ธุรกิจธน�ค�รไทย
และตล�ดทุนไทยก็จะต�มไปให้บริก�ร 
เกิดก�รขย�ยก�รลงทุนท�งก�รเงินไป
ประเทศเพ่ือนบ้�น จะเกิดก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงินให้กับธุรกิจไทยในต่�งแดน 
มีก�รขย�ยธุรกิจท�งอินเตอร์เน็ต มีก�ร
ขย�ย e-payment ไปประเทศเพ่ือนบ�้น 

อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รชำ�ระเงินและโอน
เงินสำ�หรับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด

สนับสนุน FDI (Foreign Direct  Investment) 
และส่งเสริมก�รพัฒน�ตล�ดทุน

5
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$
SEND

“ท่ีผ่านมาการปรับตัวเข้า 
AEC ทำ เร่ืองภาษีเสร็จแล้ว 
มีการปรับตัวเร่ืองการค้า
และการลงทุนไปบ้างแล้ว 
ทำ ให้ต่อไปเราต้องคิดถึง
เร่ืองการขยายการลงทุน
ในประเทศอาเซียนให้มากข้ึน”

 �กก�รประช ุมร ัฐมนตร ีอ�เซ ียน
 ท่ีกรงุเนปดิอร์ ประเทศพม่� พบว�่
 โดยภ�พรวมไปไดด้ ีแตมี่คว�มเสีย่ง
เร่ืองเงินทุนไหลออก เน้นก�รพัฒน�อย�่งเท่�
เทียมกัน ส่งเสริมพัฒน�ธุรกิจเอสเอ็มอี และ
ก�รลงทุนของภ�คเอกชนในอ�เซยีนเปน็หลกั 
ขณะน้ีกำ�ลงัแก้ปัญห�ม�ตรก�รปกปอ้งก�รค้�
ที่ไม่ใช่ภ�ษี และผลักดันให้ปรับตัวต�ม Blue 
Print ก�รใหค้ว�มร่วมมืออย�่งใกลช้ดิในด�้น
ต่�งๆ เช่น ก�รค้� ก�รบริก�ร ทรัพย์สินท�ง
ปัญญ� ก�รเสริมศักยภ�พก�รแข่งขัน ก�ร
ช่วยเหลือด้�นเทคนิค ก�รแก้ปัญห�ขัดแย้ง 
และก�รประก�ศวสิยัทัศน์ AEC หลงัปี 2015 
ซึ่งยังไม่เปิดเผย

จุดที่น่�สนใจคือ มีร�ยง�นว่�ประเทศใน
อ�เซียนลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นน้อย
ลงกว่�เดิม ถ้�เปิดเสรีก�รค้�แล้วไม่เกิด
ก�รเชือ่มโยงระหว�่งกัน จะเกิดก�รขย�ย
ตวัไดย้�ก จึงจำ�เปน็ต้องมีก�รลงทุนขย�ย
ตวัด�้นก�ยภ�พเพ่ือใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยง
อย่�งทั่วถึงกัน เช่น ก�รทำ� East-West 
Corridor หรือก�รทำ�ระเบียงเศรษฐกิจ
ภ�คใต้ (Southern Economic Cor-
ridor) เพ่ือเชือ่มเมืองทว�ย-ก�ญจนบุรี-
กรุงเทพ-พนมเปญ-โฮจิมินซิตี้ ขั้นต่อ
ม�ต้องเชื่อมโยงเมืองหน้�ด่�นบริเวณ
ช�ยแดน 44 แห่ง ให้กล�ยเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อก�รขย�ยก�รค้�ก�ร
ลงทุนจ�กช�ยแดนไทย ค่อยๆ ก้�วสู่ก�ร
ขย�ยตัวออกนอกประเทศ ทำ�ใหก้�รขนสง่
และก�รเงินขย�ยตัวต�มไปด้วย

ผลท่ีได้จ�กระยะเปลีย่นผ�่นสู ่AEC ท่ีผ�่น
ม� ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่�ง
รวดเร็วด้วยก�รค้�ช�ยแดน ประม�ณ 
10% ของ GDP คิดเป็นมูลค่� 1 ล้�น
ล้�นบ�ท ดังนั้นหล�ยเรื่องไทยอ�จจะเสีย
เปรียบ หล�ยเรื่องไทยจะได้ประโยชน์ แต่
เม่ือรวมเปน็ AEC เตม็รปูแบบแลว้ จะเกดิ
ก�รพัฒน�จับตัวกันเป็นกลุ่ม (Cluster) 
ส่วนผลกระทบด้�นสังคม เกิดก�รเลียน
แบบก�รใช้ชีวิต เกิดก�รสื่อส�รข้อมูล
ข่�วส�รเกิดก�รขย�ยตัวด้�นก�รศึกษ� 
ก�รส�ธ�รณสขุ และก�รพัฒน�ด�้นสงัคม
ม�กขึ้น
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 �กก�รที่เร�ได้ไปเซ็นสัญญ�ต่�งๆ 
 เพ่ือเปดิเสรกี�รค้� จนก่อใหเ้กิดก�ร
 รวมตัว เป็นอ�เซียน และเป็น
อ�เซียนบวกส�ม (จีน ญี่ปุ่น เก�หลี) หรือ
บวกหก (เพ่ิมอนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์) 
ซึง่จะครอบคลมุกลุม่ประเทศท่ีมีประช�กรกว�่ 
40% ของโลก หรือร�ว 3,000 กว่�ล้�นคน 
สิ่งน้ีจะช่วยให้เร�มีศักยภ�พด้�นก�รแข่งขัน
ได้ม�กข้ึนจริงหรือไม่ ต้องม�พิจ�รณ�ดูข้อ
ได้เปรียบเสียเปรียบแต่ละประเทศดังนี้

ก่อนอื่นต้องเข้�ใจ ASEAN Style หรือ 
ASEAN Way หรือวิถีแบบอ�เซียน ปัจจุบัน
ยังหม�ยถึงข้อกำ�หนดต่�งๆ ท่ีอ�จจะไม่เป็น
ไปต�มท่ีตกลง อ�จจะใช้ได้เฉพ�ะพื้นที่บ�ง
แห่งเท่�น้ัน ใช้ไม่ได้ท่ัวไปกับทุกประเทศ 
เพร�ะแตล่ะประเทศยงัมีคว�มส�ม�รถแข่งขนั
ไมเ่ท�่กนั จงึเกบ็ขอ้ไดเ้ปรยีบเอ�ไวเ้จรจ�ตอ่
รอง สิ่งนี้ยังคงต้องมีก�รปรับปรุงต่อไป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมของอาเซียน 

จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างไร?

“อาเซียนบวกหก จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีอินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ซึ่งจะครอบคลุม
กลุ่มประเทศที่มีประชากรกว่า 
40% ของโลก หรือราว 
3,000 กว่าล้านคน”
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อินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อ�เซียนในแง่ของ GDP และใหญ่เป็นอันดับ
ท่ี 20 ของโลก ประเทศท่ีใหญ่รองลงม�
ในอ�เซียนคือประเทศไทย จึงน่�สนใจใน
ก�รลงทุนท่ีสุดในอ�เซียน จ�กเอกส�รของ 
Bank of Japan หรือเจบิก (JBIC) ได้
ร�ยง�นว่�ตั้งแต่ปี 2540-2550 มี Return 
of Investment ของผู้ประกอบก�รญี่ปุ่น 
คือ ประเทศไทย

แต่วันนี้อินโดนีเซียแซงหน้�ไปแล้ว เพร�ะมี
ท้ังสินแร่ เหล็ก ถ่�นหิน ทอง ทองแดง 
อินโดนีเซียมีก�รปรับปรุงโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
มีโรงถลุงแร่เหล็ก ซึ่งลงทุนร่วมระหว่�ง
รฐับ�ลและเอกชน ทำ�ใหเ้กิดก�รเปลีย่นแปลง
คอ่นข�้งม�ก ปจัจบัุนมีอตัร�ก�รเจรญิเติบโต
ท�งเศรษฐกิจสูงขึ้นม�ก ม�จ�กก�รลงทุน 
และมีก�รบริโภคสูง เน่ืองจ�กมีจำ�นวน
ประช�กรม�กกว่� 200 ล้�นคน แต่มีจุดต้อง
ระวังคืออัตร�แลกเปลี่ยนท่ีเป็นท�งก�รต่�ง
จ�กในตล�ดมืดอย่�งม�ก

โอก�สในอินโดนีเซีย เช่น ขณะนี้โรงสีขน�ด
ใหญ่ในอินโดนีเซีย 2 แห่ง เป็นของคนไทย 
เพร�ะที่นั่นมีก�รทำ�เกษตรเหมือนไทย แต่มี
โอก�สเติบโตได้ดี จึงมีนักธุรกิจไทยเข้�ไป
ลงทุน

ธุรกิจอีกประเภทท่ีไทยได้เปรียบคือธุรกิจโรง
พย�บ�ล หรือ Medical Hub คนในอ�เซียน
ให้คว�มเชื่อถือในก�รเข้�ม�ใช้บริก�รที่
ประเทศไทยม�ก โดยเฉพ�ะคนอินโดนีเซีย 
เพร�ะคนไทยให้บริก�รดี แล้วได้ท่องเท่ียว
ไปในตัว

ธุรกิจด้�นโลจิสติกส์ก็ได้เปรียบ เพร�ะแอร์
เอเชียเปิดเส้นท�งก�รบินโดยใช้ดอนเมือง
เป็นฐ�นบินเข้�สน�มบินท่ีอู่หั่นประเทศจีน 
ดว้ยร�ค�ค�่เดนิท�งท่ีถกูกว�่ก�รบนิตรงจ�ก
จ�ก�ร์ต�บินไปประเทศจีน 
 
อินโดนีเซียมีจุดอ่อนอีกเรื่องคือเรื่องก�ร
ขนสง่ท�งเรอื มีท่�เรอืตนัจุงปลิอ็ก หรอืท่�เรอื
จ�ก�รต์� เปน็ท่�เรือขน�ดใหญ ่ปจัจบุนัมีเรอื
ออกม�กกว่�แหลมฉบังของไทย แต่รัฐบ�ล
ก็ได้มีก�รลงทุนเพื ่อแก้ปัญห�คอขวดและ
โลจิสติกส์ทั้งหมดในอินโดนีเซียแล้ว

โอกาสอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถส่งสินค้าขยายตัวเข้าไปขายในกลุ่มประเทศเหล่า
นี้ได้มากขึ้น ซึ่งถ้าประเทศที่เราส่งสินค้าเข้าไปมีกำ ลังซื้อด้วย 
เราก็จะได้ประโยชน์ ซึ่งแต่ละประเทศมีศักยภาพต่างกัน ดังนี้ 

อินโดนีเซีย

คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์

“ธุรกิจที่ไทย
ได้เปรียบ
คือธุรกิจ
โรงพยาบาล”
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“จะทำ ธุรกิจกับฟิลิปปินส์ 
ต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดี

กับคนในพื้นที่”

สิงคโปร์ ประช�กรมีร�ยได้สูงกว่�คนไทย 9 
เท่� มีพัฒน�ก�รสงูสดุ มีแหลง่ร�ยไดใ้หม่คอื 
อ�่วม�รนี�่กับก�รท่องเท่ียว นักลงทุนยงัคงมี
สำ�นักง�นใหญ่อยู่ทีส่ิงคโปร์กันเป็นส่วนใหญ่ 
เพร�ะจ�่ยภ�ษีน้อยกว�่ประเทศไทย แม้ว�่ค�่
เช่�หรือค่�ครองชีพจะแพงกว่�ไทยม�ก ก�ร
จัดก�รข้อมูลและม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นก็ดี
กว่�ไทยม�ก คนสิงคโปร์ได้รับก�รพัฒน�ให้
มีศักยภ�พสูงกว่�ไทย ส่วนไทยมีจุดอ่อนคือ 
ข�ด Knowledge Base คือ ไม่ทำ�ก�รวิจัย
ให้เป็นฐ�นองค์คว�มรู้สำ�หรับก�รทำ�ง�นต่อ
ยอด จึงยังคงถนัดแต่ทำ�ง�นรับจ้�งผลิตอยู่ 
และพัฒน�ต่อยอดไม่เป็น

บรูไน เป็นประเทศที่มีขน�ดเล็ก และไม่มี
ธุรกรรมอะไรเท่�ไร

ฟิลิปปินส์ ค่อนข้�งโดดเดี่ยวจ�กกลุ่ม
ประเทศอ�เซียน มะนิล�มีปัญห�ก�ร
คมน�คมและคว�มสะอ�ดคว�มเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถ้�จะทำ�ธุรกิจกับ
ฟิลิปปินส์ ก็ต้องมีส�ยสัมพันธ์ท่ีดีกับ
คนในพื้นที่ 

สิงคโปร์ บรูไน

ฟิลิปปินส์

 OKMD Fast Forward Talk 2014

“สิงคโปร์ มีแหล่งรายได้ใหม่ 
คือ อ่าวมารีน่ากับการท่องเที่ยว”
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ม�เลเซีย ประช�กรมีร�ยได้สูงกว่�คนไทย 1 
เท่� มีพัฒน�ก�รรองจ�กสิงคโปร์ ม�เลเซีย
มีพลังง�นท่ีถูก มีโรงถลุงอลูมิเนียม ท่�เรือท่ี
ปีนังเป็นท่�เรืออันดับส�มของม�เลเซีย โดย
ขนส่งสินค้�ส่วนใหญ่ม�จ�กภ�คใต้ของไทย
ไปม�เลเซีย ซ่ึงถูกกว่�ไปข้ึนท่ีท่�เรือแหลมฉบัง 

ม�เลเซียมีก�รว�งผงัเมืองท่ีชดัเจน มีก�รเผย
แพร่ให้ประช�ชนรับรู้โดยท่ัวกันว่�จะสร้�ง
อะไรใหม่ๆ ขึ้นม�บ้�ง เช่น ในกัวล�ลัมเปอร์
อันเป็นเมืองหลวง จะมีก�รทำ� Landmark 
ของเมืองขึ้นม�ใหม่ เดิมมี KL Tower ต่อ
ม�มี Twin Tower และกำ�ลังจะสร้�งอีก
แห่ง สะท้อนว่�มีระบบก�รจัดก�รบริห�ร
ประเทศที่ดี 

มาเลเซีย
ม�เลเซียได้สร้�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�นรองรับ
ก�รเป็นอ�เซียน มีท่�เรือทั้งหมด 7 แห่ง โดย
จะทำ�ถนน 6 เลน เป็น Land Bridge 300 
กิโลเมตรเสร็จแล้ว เชื่อมท่�เรือ North Port 
ซึ่งเป็นท่�เรือหลักของประเทศ ม�เลเซียยัง
มีท่�เรือขน�ดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ West 
Port และอีกแห่งใหญ่ท่ีสุด โดยตั้งใจจะทำ�
แข่งกับท่�เรือสิงคโปร์ คือ ท่�เรือตันจุงป�ปัส 
(Tunjung Pelepas) โดยลดค่�ธรรมเนียม
ให้กับบริษัทเมอร์ส เพื่อให้ย้�ยก�รขนส่งจ�ก
ท่�เรือสิงคโปร์ม�ที่ม�เลเซีย ซึ่งบริษัทเมอร์ส
ได้กำ�ไรทันที 300 ร้อยล้�นบ�ท ทำ�ให้ท่�เรือ
นี้มีก�รใช้ประม�ณ 7 ล้�นทียู เป็นอันดับท่ี 
17 ของโลก

“มาเลเซียมีท่าเรือขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง 
คือ West Port และ Tunjung Pelepas

มีการใช้ประมาณ 7 ล้านทียู 
เป็นอันดับที่ 17 ของโลก”

คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์

OKMD Artwork_ALL.indd   27 6/22/59 BE   9:26 PM



28 OKMD FAST FORWARD  BOOK

เขมร ช�ยแดนไทยเขมร ส่วนใหญ่เป็นบ่อนค�สิ
โน ยังไม่มีก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นม�กเท่�
ช�ยแดนไทยล�ว เสน้ท�งหลกัเชือ่มเข้�เขมรคอื 
จ�กกรุงเทพฯ – ศรีโสภณ – พนมเปญ – โฮจิมิน 
เชื่อมสู่จีนผ่�นท�งเวียดน�ม ท�งรถไฟยังเชื่อม
กันไม่ครบ สว่นสน�มบนิก็ยงัไม่ทำ�ก�รบนิแน่นอน 
มีท่�เรือใหญ่อยู่ที่สีหนุวิว ซึ่งคนไทยไปลงทุน 

เขมรมีเขื่อนทั้งหมด 3 แห่ง คือ ซ�นเซ คีรีรมย์ 
1 และ คีรีรมย์ 2 และกำ�ลังสร้�งอยู่เป็นเข่ือน
ขน�ดใหญ่ คือ สะตรึงเต็ง ทำ�ให้เขมรยังคงต้อง
ซือ้ไฟฟ้�จ�กประเทศไทย ล�วและเวยีดน�ม ก�ร
ขนสง่สนิค�้จ�กไทยไปเขมรท�งบกแพงม�ก แต่
ขนไปท�งท่�เรือหม่องนที ค่�เรืออย่�งเดียว 27 
บ�ท/ตัน ถ้�จ�กโฮจิมิน ท่�เรือวุงเต� ค่�ขนส่ง 
10 บ�ท/ตัน ดังน้ันต้นทุนจ�กท�งไทยสูงกว่� 
ท่�เรือโฮจิมินกำ�ลังเติบโตแซงหน้�ไทย ในล�ว 
พม่� เขมร มีก�รขนสง่ดว้ยรถจกัรย�นยนต ์ซึง่จะ
มีปัญห�ค่�โลจิสติกส์สูงม�ก เพร�ะใช้ถนนม�ก

ในเขมรมีเหมืองทอง 1 แห่ง ในเวียดน�ม 1 
แห่ง ในล�ว 3 แห่ง เก�ะกงในเขมรไม่มีแรงง�น 
แรงง�นส่วนใหญ่อยู่รอบๆ พนมเปญ มีธุรกิจ
ขน�ดใหญ่ของไทยเข้�ไปลงทุนอยู่ก่อนหน้�นี้
พอสมควร ธุรกจิทีน่�่สนใจในเขมร เชน่ ธุรกจิชดุ
แต่งง�น เพร�ะง�นแต่งง�นมีจัดเล้ียง 1 คืน ใช้
ชุดแต่งง�น 10-15 ชุด เขมร พม่� ล�วและคน
เวียดน�มชอบแต่งตัวและเสริมคว�มง�ม ธุรกิจ
แฟชั่นและเสริมคว�มง�มน่�จะไปได้ดี

 OKMD Fast Forward Talk 2014

“ธุรกิจที่น่าสนใจในเขมร 
เช่น ธุรกิจชุดแต่งงาน 
งานแต่งงานมีจัดเลี้ยง 
1 คืน ใช้ชุดแต่งงาน 

10-15 ชุด ธุรกิจแฟชั่น
และเสริมความงาม

น่าจะไปได้ดี”

เขมร
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ล�ว มีประช�กรร�ว 7 ล้�นคน ในล�วจึงไม่ค่อยมีแรงง�น เข�
ทำ�เกษตรด้วยก�รใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ เวียงจันทน์เมือง
หลวงของล�ว อยู่ใกล้อุดรธ�นีม�ก เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ
หน่ึงของล�ว รองลงม�คอื หลวงพระบ�ง สะหวนัเขต จำ�ป�ศกัดิ ์
คอนเซ็ปท์ของประเทศ คือ แบตเตอรี่โลก ด้วยก�รสร้�งเขื่อน
ผลิตกระแสไฟฟ้�ข�ย โดยคนไทยได้สัมปท�นหล�ยแห่ง ล�ว
ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนอุตส�หกรรม เข�สนใจธุรกิจอ�ห�ร
ในลักษณะเอ็มเคสุก้ีของไทย  ค่�แรงในเขมร ล�ว เวียดน�ม 
ประม�ณ 120 บ�ท/วัน

พม่� ท่�เรือทว�ยมีปัญห�ม�ก อ�จจะไม่เกิด แต่ก็มีอีกแห่ง 
คือ ท่�เรือทิลว� เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ อยู่ป�กแม่น้ำ� ห่�งจ�ก
ย่�งกุ้ง 25 กิโลเมตร ญี่ปุ่นเข้�ไปซื้อที่ดินหมดแล้ว เป็นท่�เรือ
สำ�คญัอกีแหง่ท่ีเจ�้ผวิ เชือ่มเสน้ท�งข้ึนไปสูจ่นี ว�งท่อก๊�ซและ
ท่อส่งน้ำ�มันคู่ขน�นกันไป เป็นท่�เรือน้ำ�ลึก และเป็นอ่�วเปิด มี
ปัญห�เรื่องมรสุม 

ท่�เรือที่ย่�งกุ้ง มี 2 แห่ง เป็นของรัฐบ�ลและเอกชน มีแหล่ง
ถลุงถ่�นหิน พม่�ข�ดไฟฟ้� จึงสนใจโครงก�รท่ีจะไปลงทุน
ผลิตไฟฟ้� ในพม่�ค่�แรง 40 บ�ท/วัน เฉพ�ะในเมืองย่�งกุ้ง 
แต่ค่�เช่�บ้�น 4,000 บ�ท/เดือน ค่�แรงเงินเดือนปริญญ�ตรี 
4,500 – 5,000 บ�ท ข้�วแกงข้�งถนน จ�นละ 60 บ�ท คน
พม่�จึงหิ้วปิ่นโตไปกินข้�วกันเอง

“คนอินโดนีเซีย คนมาเลเซีย เร่ิมรู้สึกว่าเขาเป็นประชากรของอาเซียนแล้ว 
วันน้ีคนไทยมีความรู้สึกว่าเป็นประชากรของอาเซียนแล้วหรือยัง” 

(สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1874-1888)

คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์

“ลาวสนใจธุรกิจ
อาหารของไทย”

“ลงทุนผลิตไฟฟ้า 
ในพม่าค่าแรง 
40 บาท/วัน”

ลาว

พม่า
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Specia l  Event  Magaz ine ของ
สหรัฐอเมริก� ได้จัดอันดับในธุรกิจ Event 
ให้อินเด็กซ์ฯ เป็นอันดับ 7 ของโลก ม� 
3 ปีซ้อนแล้ว ง�นท่ีมีชื่อเสียงของบริษัท
ได้แก่ บูธ Thailand Pavilion ที่ง�น The 
International Expo 2010 ท่ีจีน และ 
The International Expo 2012 ที่เก�หลี 
และง�น Countdown 2011-2014 ท่ี
กรุงเทพฯ นอกจ�กน้ียังทำ�ร�ยก�รทีวี จัด
ง�นนิทรรศก�ร ทำ�โฆษณ� ทำ�พิพิธภัณฑ์ 
ละครเวที ฯลฯ ล้วนเป็นง�นที่มีพื้นฐ�นด้�น
คว�มคิดสร้�งสรรค์ ประเทศไทยมีคว�มโดด
เด่นด้�นธุรกิจสร้�งสรรค์ม�ก อินเด็กซ์ฯ ใช้
กลยทุธ์ในก�รขย�ยตวัท�งธุรกจิ คอื ประเทศ
ไหนบินไปได้ภ�ยใน 1 ชั่วโมง และมี Land 
Link ก็จะเข้�ไปร่วมทุนธุรกิจกับบริษัทท้อง
ถิน่ในประเทศน้ัน ยกเวน้อนิโดนีเซยี เน่ืองจ�ก
เข�สนใจอย�กร่วมทุนด้วย ก็แค่ไปต้ังส�ข� 
ยังไม่ได้ร่วมลงทุนจริงจัง

ประเทศไทยมีจุดเด่นด้�นภู มิศ�สตร์  
ส�ม�รถเป็น Land Link เป็นจุดได้
เปรียบม�ก และก�รท่ีประเทศรอบข้�งเปน็
คอมมิวนิสต์ม�ก่อน ทำ�ให้อุตส�หกรรม
สร้�งสรรค์พวกทีวี ฟิล์ม ก�รแสดง และ
ก�รจัดนิทรรศก�ร มีพัฒน�ก�รช้�กว่�
ประเทศไทยม�ก ไทยได้รับก�รถ่�ยทอด
คว�มรู้และเทคโนโลยีน้ีจ�กประเทศท�ง
ตะวันตกท่ีเป็นต้นแบบม�น�น 30-40 ปี
แลว้ ประเทศรอบข�้งไทยจงึมีคว�มเข�้ใจ
ในอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์น้อยกว่�ไทย
ม�ก น่ีคือจดุได้เปรยีบท่ีอนิเดก็ซฯ์ เอ�เปน็
โจทย์เพ่ือขย�ยตัวออกไปประเทศ อื่นๆ 
รอบข้�ง เมื่อกว่� 10 ปีที่แล้ว

 �กประสบก�รณ์ของ บริษัท อินเด็กซ์ 
 ครีเอทีฟ วิลเลจ จำ�กัด (มห�ชน) 
 เป็นธุรกิจข�ยคว�มคิดสร้�งสรรค์ 
ต�มปกติวงจรธุรกิจน้ีโดยเฉลีย่จะขึน้สงูสดุทุก 
10 ป ีแลว้จะตก แตอ่นิเดก็ซฯ์ เริม่ธุรกิจเลก็ๆ 
อยู่ม� 26 ปีแล้ว เติบโตด้วยก�ร Diversify 
ธุรกิจขย�ยตวัออกไป ปัจจบุนัมีพนักง�น 590 
คน มียอดข�ย 2,500 ล้�นบ�ท มีบริษัทใน
เครือ 10 แห่ง และมีหน่วยธุรกิจ 6 หน่วย ให้
บริก�ร 9 รูปแบบ มีส�ข�ท่ีโฮจิมิน ฮ�นอย 
ย่�งกุ้ง กัวล�ลัมเปอร์ และจ�ก�ต�ร์

 OKMD Fast Forward Talk 2014

เพร�ะมองว่�ถ้�อยู่เฉพ�ะในเมืองไทย 
คงจะไปต�มวงจรธุรกิจ คือ 10 ปี ก็จะมี
คลื่นลูกใหม่ม�แซงหน้� ก�รทำ�ธุรกิจม�
น�นก็จะทำ�ให้บริษัทมีจุดแข็งตรงท่ีมีผู้
เชี่ยวช�ญ มีประสบก�รณ์และองค์คว�ม
รู้ เกิดขึ้นตลอดเวล�ท่ีประกอบก�รม�
ย�วน�น  เพร�ะก่อนหน้�น้ีในประเทศไทย
ก็แทบจะไม่มีธุรกิจ Event ม�ก่อน ทุก
อย่�งอินเด็กซ์ฯ ต้องเรียนรู้และสร้�งขึ้น
ม�ใหม่หมด จึงตัดสินใจไปทำ�ธุรกิจต่�ง
ประเทศ ก็ม�พิจ�รณ�ว่�จะร่วมทุนกับ
บริษัทระดับโลกไหม แต่มองว่�เข�อ�จจะ
ฮบุกิจก�รและตอ้งก�รองคค์ว�มรูจ้�กก�ร
ประกอบก�รม�กกว�่ผลกำ�ไร จงึตดัสนิใจ
ไปร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นจะดีกว่� โดย
ให้เข�ดูแลเครือข่�ยและใช้ภ�ษ�ถิ่น แต่
อินเด็กซ์ฯ เอ�องค์คว�มรู้ในก�รทำ�ง�น
ใส่เข้�ไป
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 นเด็กซ์ฯ เข้�ไปเปิดส�ข�ในพม่�ตั้งแต่ปี
 2010 ก็ได้ร่วมธุรกิจกับหุ้นส่วนร�ยหนึ่ง 
 จึงได้คุยง�นกับระดับรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร
กระทรวงวฒันธรรมและกระทรวงข้อมูลข�่วส�ร เข�
ต้องก�รใช้ธุรกิจสร้�งสรรค์เพ่ือเปิดประเทศสู่โลก
ภ�ยนอก สร้�งภ�พลักษณ์ใหม่ให้พม่� จึงได้ทำ�ง�น
กับรัฐบ�ลพม่�เป็นหลักในช่วงแรกๆ ปัจจุบันธุรกิจ
ขย�ยตัวได้อย่�งรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนว่�เศรษฐกิจ
พม่�กำ�ลังเติบโตข้ึนอย่�งรวดเร็วด้วยเช่นกัน ธุรกิจ
สร้�งสรรค์ท่ีน่�สนใจในพม่�คือ ตล�ดนิทรรศก�ร
และง�น Trade Fair เพร�ะเข�ไม่เคยมีม�ก่อน 
แล้วรัฐบ�ลให้ก�รสนับสนุนอินเด็กซ์ฯ ในทุกคว�ม
คิด เปรียบได้กับเป็นตล�ดแบบ Blue Ocean ซึ่ง
ประเทศไทยเป็น Red Ocean ไปแล้ว 

ธุรกิจท่ีอินเด็กซ์ฯ ทำ�ในไทยไม่โตแล้ว แต่ทำ�ท่ีพม่�
ได้เป็นเจ้�แรก เช่น ธุรกิจแฟรนไชซ์ ธุรกิจทำ�วิจัย
ด้วย ทำ�ให้ได้ข้อมูลตล�ด ร้�นข�ยเครื่องดนตรีและ
โรงเรียนสอนดนตรี ธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจก�ร
แสดงแบบในล�สเวกัส

 ทเรียนที่ได้คือเลือกจะอยู่ที่เมืองไทยหรือ
 บุกไปต่�งประเทศ อินเด็กซ์ฯ เลือกขย�ย
 ไปต่�งๆ โดยเริม่จ�กสิง่ท่ีถนัดก่อน โดยทำ�
ในสิง่เลก็ๆ แลว้ขย�ยไปสูส่ิง่ท่ีเคยฝนัไวว้�่อะไรท่ีทำ�
ในไทยไม่ได ้ก็เอ�ไปทำ�กับต�่งประเทศ ทำ�ทุกอย�่งที่
ส�ม�รถจะทำ�ได ้ใชเ้วล�กับก�รคิดใครค่รวญใหม้�ก 
เป็น Creative Marketing ไม่ต้องใช้เงินเยอะ ก�ร
ก้�วเข้�สู่ AEC หม�ยถึงก�รแข่งขันกับคนท้ังโลก 
ถ้�ก้�วช้�หม�ยถึงก�รหมดโอก�ส เพร�ะฉะนั้นต้อง
ไปให้เร็วกว่�เข�ด้วยก�รร่วมทุนกับท้องถิ่น วันนี้อิน
เด็กซ์ฯ คือ ธุรกิจ Creative Networking ไปแล้ว

คุณเกรียงไกร  ก�ญจนะโภคิน

“ประเทศไทยมีจุดเด่น
ด้านภูมิศาสตร์ 
สามารถเป็น 
Land Link 
เป็นจุดได้เปรียบมาก”
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บริษัท ไทยแฟช่ันพลาสติกอุตสาหกรรม จำ กัด 
เป็นผู้ผลิตไม้แขวนป้อนอุตส�หกรรมเสื้อผ้�ส่งออกไปยังตล�ดสหรัฐอเมริก� ที่ผ่�นม�ใน
ประเทศไทยมีผลิตกันม�ก โดยมีปริม�ณก�รผลิตอยู่ท่ี 15 ล้�นชิ้น/เดือน ถ้�รวมกำ�ลังก�ร
ผลิตในภูมิภ�คและจีน ตกร�ว 200-300 ล้�นชิ้น/เดือน ถ้�รวมตล�ดยุโรปด้วย จะตกร�ว 
300-400 ล้�นชิ้น/เดือน 

ปริมาณการผลิตในประเทศไทย

15 
ล้านชิ้น/เดือน

รวมกำ ลังการผลิตในภูมิภาคและจีน

200-300 
ล้านชิ้น/เดือน

รวมตลาดยุโรป

300-400 
ล้านชิ้น/เดือน
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สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีค่�ครองชีพสูงท่ีสุด แต่เป็นเมืองท่ีน่�อยู่ที่สุด 
ระบบก�รศึกษ�ดีท่ีสุดในภูมิภ�คน้ี แต่มีข้อเสียคือต้องเข้�ไปเรียน
ตั้งแต่ ป.1 เพร�ะคนจีนนิยมส่งบุตรหล�นไปเรียนกันม�กเพร�ะได้
ภ�ษ�จีนและเพ่ิมภ�ษ�อื่นๆ คนม�เลเซียก็นิยมส่งบุตรหล�นไปเรียน
กัน 4,000-5,000 คน/วนั ทำ�ใหเ้กดิก�รแยง่ท่ีเรยีนของช�วสงิคโปร ์
คนไทยจะมีปัญห�คือสิงคโปร์พูดภ�ษ�จีนเป็นหลัก จะทำ�ให้ลูกหล�น
ของเร�ไปแล้วโตขึ้นจะใช้ภ�ษ�ไทยไม่เป็น

ม�เลเซียเติบโตเร็ว ซึ่งโตเฉพ�ะเมืองใหญ่ เช่น กัวล�ลัมเปอร์ ปีนัง 
แต่เมืองที่ห่�งไกลออกไปจะยังเป็นชนบท

อินโดนีเซียมีประช�กรม�กที่สุด ค่�แรงในจ�ก�ต�ร์ใกล้เคียงไทย มี
คนว่�งง�นเยอะ แต่โอก�สเติบโตสูงสุด อุตส�หกรรมท่ีมีโอก�สดีคือ
รถยนต์ ค�ดว่�จะแซงเมืองไทย เพร�ะมีจำ�นวนประช�กรม�ก แต่คน
ง�นของเข�จะต้องใช้เวล�ละหม�ด 5-8 ชั่วโมง/สัปด�ห์ ซึ่งเป็นจุด
อ่อนด้�นก�รจ้�งง�น จะได้แรงง�นไม่เต็มเวล�

ฟิลปิปนิสมี์จำ�นวนประช�กรม�ก แตฐ่�นก�รผลติมีน้อย เพร�ะมีมรสมุ
ทำ�ให้รถติด มีโครงสร้�งพ้ืนฐ�นไม่ดีนัก เช่น ถนน โทรศัพท์ ไฟฟ้� 
ประป� เม่ือ 4 ปีท่ีแล้วเริ่มมีก�รสร้�งเมืองใหม่ ปัจจุบันสภ�พเมือง
เริ่มดูดีขึ้น

คุณประพัฒน์  ติยะพ�นิชกุล

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

การจะขยายไปลงทุนยังประเทศรอบข้าง
ต้องพิจารณาหลายอย่าง ดังนี้
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การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องระวัง 
เพร�ะทุกประเทศมีก�รเมืองท่ีไม่น่ิงท้ังน้ัน เวยีดน�มทะเล�ะกับจนี มี
ก�รเผ�โรงง�น ก�รค้�เสื้อผ้�หยุดชะงักห�ยไปทันที 50% เพร�ะ
เกิดคว�มไม่มั่นใจว่�ส่งสินค้�แล้วจะเก็บเงินได้หรือไม่

คนเขมรนิยมอวดความ
ร่ำ รวยด้วยวัตถุนิยม
เช่น ก�รอวดใช้รถยุโรป ก�รจัดง�น
แตง่ง�นใน Hall ขน�ดใหญ ่มีสนิสอดเปน็
บ้�นรถยนต์อย่�งหรูหร�

ด้านแรงงาน 
ทีพ่ม�่และเขมรก็ข�ดแคลน เพร�ะนักลงทุนเข�้ไปม�ก ทุกสปัด�หม์ี
คว�มเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ มีก�รสร้�งโรงง�นใหม่ๆ ขึ้นทุกวันอย่�ง
รวดเร็ว มูลค่�ที่ดินเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว

ระบบสาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยี
ท่ีใช้ แต่ละประเทศอ�จจะยังไม่ดีพอ เช่น 
เขมร มีถนนระยะท�ง 40-50 กิโลเมตร ใช้
เวล�เดนิท�ง 1 ชัว่โมงครึง่ ในเมืองถนนดกีว�่ 
แต่ว่�รถติด เช่น ระยะ 10 กิโลเมตร กว่�จะ
เข้�ถึงตัวเมืองใช้เวล� 50 น�ที ทั้งที่เป็นวัน
อ�ทิตย์ตอนเย็น

ขนมธรรมเนียมประเพณี
เป็นเรื่องสำ�คัญม�กที่สุดต้องเรียนรู้จ�กคนพื้นที่ เช่น  เขมรมีวันหยุด
ปีละ 30 วัน ไม่รวมวันหยุดเพิ่มเติมที่รัฐบ�ลประก�ศ แต่ยังต้องจ่�ย
ค่�แรงเต็ม

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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จุดอ่อนคือ 
คนเขมรคดิช�้และคดิแตกต�่งจ�ก
ไทยม�ก ซึ่งไทยมีจุดแข็งตรงที่ได้
เรยีนรูจ้�กประเทศท�งตะวนัตกม�
น�นก่อนเข�ม�ก เข�จึงต้องก�ร
ปรับตัวอีกม�ก

ภาษา 
ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม ภ�ษ�
อังกฤษและจีนยังไม่พอ จีน
ยังต้องแยกเป็นกว�งตุ้ ง 
ไหหลำ� ฮกเก้ียน ต้องเรียน
รูภ้�ษ�อนิโดนีเซยี ม�เลเซยี 
เป็นต้น ถ้�ได้หล�ยภ�ษ�ก็
เป็นกำ�ไรที่จะคุยกบัใครกไ็ด้ 

การเข้าไปทำ ธุรกิจในเขมร
ปัจจุบันจะเดินเข้�ไปห�ซ้ือท่ีดินแล้วสร้�งโรงง�น แล้วห�
ตล�ดเอง เป็นสิ่งท่ีทำ�ไม่ได้แล้ว ต้องห�หุ้นส่วนธุรกิจที่
ดี สำ�หรับธุรกิจของบริษัทได้หุ้นส่วนเป็นเก�หลี ท่ีมีธุรกิจ
เสื้อผ้�อยู่ในเขมร เพร�ะ 95% ของ GDP ของเขมร ม�
จ�กโรงง�นเสื้อผ้�ส่งออก เป็นฐ�นก�รผลิต ซึ่งบริษัทแม่
เปน็คนตดัสนิใจว�่จะสัง่ซือ้ของใคร ก�รห�ตล�ดเองอ�จจะ
ทำ�ได้ในสินค้�บ�งตัว เช่น ผลิตกล่องกระด�ษ ถุงพล�สติก 
เพร�ะตล�ดไม่มีท�งเลอืก ซึง่กลอ่งกระด�ษสว่นใหญน่ำ�เข�้
จ�กไทย หรือจีน

สำ หรับธุรกิจไม้แขวนเสื้อ
ผู้ซื้อที่แท้จริงคือ 
เก�หลี ไต้หวัน ฮ่องกง จึงต้องมีออฟฟิศอยู่ในเก�หลี ไต้หวัน 
และมีผู้ช่วยเป็น Co-Partner ในเซี่ยงไฮ้ จึงต้องมองให้ข�ด
ว่�ตล�ดอยู่ที่ไหน โอก�สจะอยู่ที่นั่น จึงจะไปเจ�ะตล�ดตรงนั้น
ได ้ถ�้มีนิทรรศก�ร หรอืเทรดแฟรท่ี์หน่วยง�นร�ชก�รจดั ก็ควร
ต�มไปจะเปดิตล�ดไดง่้�ยกว�่ อย�่เอ�แตน่ั่งคดิอยูกั่บท่ี อ�จจะ
ลองไปเที่ยวดูบ้�นเมืองแล้วก็มองตล�ดไปเรื่อยๆ ก่อนก็ได้ ไม่
ได้ตล�ดไม่เป็นไร ถือว่�ได้ไปเที่ยวไว้ก่อน

คุณประพัฒน์  ติยะพ�นิชกุล
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คนหนุ่มสาว
ยังมีโอกาสมาก 
ตอ้งเรยีนรูโ้ดยก�รแสวงห�ขอ้มูล อย�่
ปิดกั้นตัวเอง แล้วต้องมีพันธมิตร ก�ร
มีคู่ค้�เป็นส่วนสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ธุรกิจ
ระหว่�งประเทศเติบโต จะทำ�เองเพียง
ลำ�พังไม่ได้

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกฝน
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกฝนคือ ต้องรู้หมดทุกอย่�งใน
ก�รจัดก�รองค์กร ท้ังด้�นบัญชี บริห�รบุคคล 
หรือก�รตล�ด อ�จจะต้องใช้เวล�เก็บเก่ียว
ประสบก�รณส์กัพัก แตถ่�้อ�ยเุยอะแลว้จะท้อง่�ย
เมื่อเจออุปสรรค 

สิ่งที่สำ คัญที่สุด
คอื ก�รรกัษ�เครดติท�งก�รค�้และก�รเงิน เพร�ะ
ธุรกรรมทุกอย่�งถูกควบคุมด้วยเครดิตบูโร 

ขั้นตอนต่อมา
คือ ก�รวิเคร�ะห์ตนเอง ว่�
มีบุคล�กร มีเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักร และเงินทุน เพียง
พอและเหม�ะสมหรือไม่ ถ้�ไม่
พอก็ตอ้งห�ผูส้นับสนุน สิง่เหล�่
น้ีต้องสั่งสมประสบก�รณ์ และ
ใช้เวล�เตรียมตัวว�งแผนล่วง
หน้� 5 ปี ต้องติดต่อหน่วยง�น
เพ่ือก�รไปลงทุนและก�รตดัสนิ
ใจต่�งๆ เม่ือตั้งโรงง�นแล้ว ก็
จะมีคู่ค้�ม�ร่วมธุรกิจกันต่อได้

เมื่อเข้าไปตั้งโรงงานแล้ว
สิ่งสำ�คัญอีกอย่�งคือ ต้องคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคมและก�รเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เพร�ะเม่ือ
ทำ�ธุรกิจระดับส�กล ประเทศท�งตะวันตกจะให้คว�ม
สำ�คัญกับสิ่งเหล่�นี้ม�ก ก�รลงทุนระยะแรกอ�จใช้เงิน
ลงทุนม�ก แต่จะวนกลับม�คืนทุนให้เองในระยะย�ว นัก
อุตส�หกรรมต้องทำ�ตั้งแต่ตอนลงทุนก่อสร้�ง อย่�ทำ�
เพร�ะถูกบังคับ เพร�ะเป็นก�รปกป้องโรงง�นก่อนท่ีจะ
เกิดคว�มเสียห�ย

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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วันนี้ทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

เพราะการเปิด AEC 
จะมีการแข่งขันจากภายนอกเข้ามามาก 

แล้วคนทางตะวันตกใช้เงินดอลล่าร์ หรือเงินยูโรซึ่ง
มีค่าเงินสูงกว่าเงินบาทมาก 

คนไทยก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอน 
จะรอดได้ต้องทำ งานหนักแบบ Smart Working 

อยากเห็นคนไทยออกไปลงทุนภายนอกกันให้มากขึ้น
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 1
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วันพุธที่ 3 ก.ย.  2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ปักธง
ธุรกิจสร้างสรรค์ไทย
ก้าวไกลในแดนมังกร

D

P ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ในก�รเปิดแต่ละด้�นจะมีกระบวนก�รต่�งๆ 
เกิดขึ้น ก�รเปิดเสรีสินค้�จะต้องลดอุปสรรค 
2 ประก�ร คือ กำ�แพงภ�ษีนำ�เข้� (TB) และ
อุปสรรคท่ีไม่ใช่ภ�ษี (NTB) โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งโควต�ต้องเหลือศูนย์ ส่วนก�รเปิดเสรีบริก�ร 
เงินทุน และแรงง�น หม�ยถงึ ก�รแก้ไขกฎหม�ย 
กฎระเบียบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอุปสรรคท่ี
ไม่ใช่ภ�ษี (NTB) ในลักษณะให้เจ้�ของบริก�ร 
เจ้�ของเงินทุนหรือแรงง�น ส�ม�รถเคลื่อนย้�ย
ในอีกประเทศหน่ึงได้เสมือนเป็นบุคคลประเทศ

“AEC เป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียน
ในลักษณะการเป็น “ตลาดร่วม” หมายถึง การเปิดเสรี

สินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน การเปิดเสรี
ทั้ง 4 ประการ เป็นกระบวนการในการลดอุปสรรค

ของการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน 
ซึ่งจะทำ ให้เกิดปัจจัยอื่นๆ เป็นผลติดตามมา”

เดียวกัน ดังน้ันก�รรวมตัวเป็นตล�ดร่วม
ทุกแห่งท่ีเก่ียวกับก�รเปิดเสรีเงินทุนและ
บริก�ร จึงหม�ยถึงก�รอนุญ�ตให้บริษัท
ของประเทศสม�ชิกท่ีรวมกลุ่มถือครอง
ในสัดส่วนท่ีเกิน 50% และมักจะตกลงท่ี 
100% เพียงแต่มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขของ
เวล� ที่จะเริ่มต้นและจบลงที่ 100 % ใน
ลักษณะน้ีกล่�วได้ว่�ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซยีนซึง่กำ�หนดเร่ืองก�รบรกิ�รและเงิน
ทุนที่ถือครองได้ 70%
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สำ�หรบัก�รเริม่ตน้ AEC ใน ค.ศ. 2015 
มีธุรกิจ 12 ประเภท ซึ่ง 5 ประเภท
ของธุรกิจจะอยู่ในภ�คบริก�ร ได้แก่ 
ก�รท่องเท่ียว IT โลจิสติกส์ สุขภ�พ 
และก�รบิน ซึ่งเป็นเพียงก�รเริ่มต้น 
หม�ยคว�มว�่ในอน�คตต่อจ�กน้ันตอ้ง
เปดิใหถ้งึ 100% และขย�ยไปม�กกว�่ 
5 ประเภท เช่นเดียวกันกับแรงง�นที่
ปัจจุบันจำ�กัดที่ 8 ประเภท เมื่อถึงจุด
หน่ึงแรงง�นท่ีเปิดเสรี อ�จเพ่ิมเป็น 
9 หรือ 10 ประเภท และในอน�คต
อ�จไปไกลกว่�น้ันรวมท้ังก�รเปิดเสรี
แรงง�นท่ีไม่มีฝีมือด้วยดังกรณีท่ีเกิด
กับประช�คมยุโรป

 ระบวนก�รก�รเปิดเสรีสินค้� บริก�ร เงิน
 ทุนและแรงง�นได้มีก�รดำ�เนินก�รม�
 ก่อน ค.ศ. 2015 เชน่ ก�รเปดิเสรสีนิค�้
เริ่มต้นเม่ือ ค.ศ. 1993 ขณะน้ีกระบวนก�รดัง
กล่�วได้จบลงเกือบหมดแล้ว และก�รเปิดเสรี
สินค้�ดังกล่�วเร�รู้จักกันในน�ม “AFTA” หรือ
เขตก�รค้�เสรอี�เซยีน ในด�้นก�รเปดิเสรบีริก�ร
ได้เริ่มม�ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 ท่ีรู้จักกันในน�ม 
“AFAS” (ASEAN Framework  Agreement 
on Services) และใน ค.ศ. 1995 - 1998 ก็
คือจุดเริ่มต้นของก�รเปิดเสรีเงินทุนท่ีรู้จักกันใน
น�ม “AIA” (ASEAN Investment Area) 
และก�รเริม่เปดิเสรแีรงง�นมีฝมืีอก็มีก�รดำ�เนิน
ก�รในกรอบของ AFAS และพลวัตก�รเปิดเสรี
สินค้�และแรงง�นจะยังขย�ยตัวต่อไปเน่ืองจ�ก
กระบวนก�รต่�งๆ ยังไม่จบ เช่นเดียวกับตล�ด
ร่วมยุโรปก�รเปิดเสรีท�งก�รเงินของสหภ�พ
ยโุรปในขณะน้ีก็ยงักำ�ลงัดำ�เนินก�รอยูเ่น่ืองจ�ก
กระบวนก�รต่�งๆ ยังไม่ได้จบลงใน ค.ศ. 1992
       

ก�รท่ีจะปรับตัวให้เข้�กับ AEC องค์ประกอบ
ท่ีสำ�คัญท่ีสุด คือ ก�รคิดในลักษณะท่ีส�ม�รถ
ใช้สมองวิเคร�ะห์และพย�กรณ์สิ่งท่ีจะเกิดใน
อน�คตได้ล่วงหน้� เร�เรียกลักษณะก�รคิดดัง
กล่�วว่� มี “วิสัยทัศน์”  (Visionary Mindset) 
ล้ำ�สมัย ทำ�และรู้ก่อนคนท่ัวไป เน่ืองจ�กโลกมี
ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและ AEC ก็เป็น
ตัวเร่งแห่งก�รเปลี่ยนแปลง ก�รทำ�ธุรกิจให้
ประสบคว�มสำ�เร็จต้องมีก�รเตรียมตัวอย่�งดี
หรือมองเห็นอน�คต น่ันคือก�รที่ส�ม�รถผลิต
สินค้�และบริก�รได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของ
ลูกค้� หรือส�ม�รถปรับตัวให้ได้ไม่ว่�จะมีก�ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งไร 

รศ.ดร.สมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์

“ เน่ืองจากโลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว การทำ ธุรกิจ
ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
สามารถผลิตสินค้าและบริการ
ได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า สามารถปรับตัวให้ได้ไม่ว่า
จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร”
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สำ หรับการสร้างสรรค์เสรีภาพทางการแข่งขัน
การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทำ ให้เกิดเหลี่ยมเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่

สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 
หรือ UPMEC (Upper Mekong Economic Cooperation) เริ่ม
แรกประกอบดว้ยมณฑลยนูน�น เมียนม�ร์ สปป.ล�ว และ 8 จังหวดัท�ง
เหนือของไทย (เชียงใหม่ เชียงร�ย แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน ลำ�ป�ง พะเย� 
แพร ่น่�น) หรอืประเทศบนแม่น้ำ�โขงตอนบน ตอ่ม�ในป ี2544 ไดข้ย�ย
วงจ�กยูนน�นรวมซื่อชวน กว�งซี ขณะที่ 8 จังหวัดท�งเหนือของไทย
ขย�ยวงคลุมจังหวัดภ�คเหนือตอนใต้อีก 11 จังหวัด

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

หรือ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 
Great Triangle) คว�มรว่มมือท�งเศรษฐกจิท�งตอนใต้
ของไทย 5 จังหวัดร่วมกับตะวันออกเฉียงเหนือของเก�ะ
สมุ�ตร�อนิโดนีเซยีและตะวนัตกเฉยีงเหนือของม�เลเซีย
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เจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจ
 

หรือ BIMSTEC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand 
Economic Cooperation) บวกด้วยภูฐ�น และเนป�ล รวมเป็น 7 ประเทศ
แถบอ่�วเบงกอ

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ
 
หรือ ACMECS (Arawadi-Chaophraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy) ประกอบด้วย
เมียนม�ร์ ไทย สปป.ล�ว กัมพูช� และเวียดน�ม

หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
 

หรอื GMS (Greater Mekong Subregion) ประกอบ
ดว้ยประเทศในลุม่แม่น้ำ�โขงรวม 6 ประเทศคอืจนีตอนใต ้
เมียนม�ร์ สปป.ล�ว ไทย กัมพูช� และเวียดน�ม
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 �รดำ�เนินก�รในส่วนของอ�เซียน
 กับจนี ไดมี้ก�รทำ�ขอ้ตกลงเขตก�ร
 ค�้เสรกัีบจนี ในระหว�่งก�รประชมุ
สุดยอดผู้นำ�อ�เซียน-จีน ณ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูช� เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิก�ยน 
ค.ศ. 2002 ผู้นำ�อ�เซียน-จีน ได้ลงน�ม
ในกรอบคว�มตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือ
ท�งเศรษฐกิจอ�เซียน-จีน (Framework 
Agreement of ASEAN-China Com-
prehensive Economic Cooperation) 
กรอบคว�มตกลงฯ ดังกล่�ว เป็นข้อผูกพัน
ท�งกฎหม�ยระหว่�งอ�เซียนและจีนสำ�หรับ
ก�รดำ�เนินก�รเจรจ�ต่อไปในอน�คต โดย
มีลักษณะเป็นกรอบกว้�ง ครอบคลุมเรื่อง
สำ�คัญๆ เช่น ก�รค้�สินค้� ก�รบริก�ร ก�ร
ลงทุน และคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจเพ่ือ
เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รเปิดเสรีและ
คว�มร่วมมือในด้�นต่�งๆ ในอน�คต ได้แก่  
กรอบคว�มร่วมมือด้�นก�รค้�สินค้� กรอบ
คว�มร่วมมือด้�นก�รค้�บริก�ร กรอบคว�ม
ร่วมมือด้�นก�รลงทุน ซึ่งมีข้อตกลงในเรื่อง
ของก�รลดภ�ษี ให้มีก�รลดภ�ษีสินค้�ส่วน
แรก (EHP) ภ�ยใต้พิกัดอัตร�ศุลก�กร ตอน
ท่ี 01-08 ซึ่งเป็นสินค้�เกษตร โดยเริ่มต้น
ก�รลดภ�ษีในวันที่ 1 มกร�คม ค.ศ. 2004 
และลดภ�ษีให้เหลือร้อยละ 0 ภ�ยในวันท่ี 
1 มกร�คม ค.ศ. 2006 ก�รลดภ�ษีภ�ยใต้

เขตก�รค้�เสรีอ�เซียน-จีน ครอบคลุมสินค้�
ส่วนใหญ่โดยแบ่งร�ยก�รสินค้�เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่  ร�ยก�รสินค้�ปกติ อัตร�ภ�ษีสุดท้�ย
คือ 0 และ ร�ยก�รสินค้�อ่อนไหว ได้แก่ 
สนิค้�ท่ีต้องก�รคว�มคุม้ครองม�กกว�่สนิค้�
ปกติ และต้องก�รระยะเวล�ก�รปรับตัวน�น
กว่� ซึ่งจะมีระยะเวล�ก�รลดหย่อนหรือก�ร
ยกเลกิภ�ษชี�้กว�่สนิค�้ปกต ิสำ�หรับร�ยก�ร
สินค้�ท่ีได้รับก�รยกเว้นต�มพันธะกรณีของ 
WTO จะไม่ต้องนำ�ม�ลดภ�ษี ในส่วนของ
กรอบคว�มร่วมมือด�้นก�รค�้บรกิ�รอ�เซียน
และจีนได้ตกลงเปิดเสรีด้�นก�รค้�บริก�รให้
ก�้วหน้�ม�กขึน้ โดยยกเลกิหรอืลดม�ตรก�ร
ท่ีเปน็ก�รเลอืกปฏบิติัท้ังหมดระหว�่งกัน และ
ห้�มใช้ม�ตรก�รท่ีเป็นก�รเลือกปฏิบัติใหม่
หรือม�ตรก�รเลือกปฏิบัติทีม่ีเงือ่นไขม�กขึ้น
กว่�เดิม สำ�หรับกรอบคว�มร่วมมือด้�นก�ร
ลงทุนอ�เซียน-จีน ได้ตกลงให้มีก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน ก�รต้ังนโยบ�ยก�รลงทุนท่ีแขง่ขนั
เปดิกว�้งและมีคว�มโปรง่ใส โดยไดมี้ก�รเพ่ิม
เติมให้ครอบคลุมเรื่องก�รปกป้องก�รลงทุน
ดว้ย นอกจ�กน้ียงัมีขอ้ตกลงในเรือ่งของก�ร
ลดภ�ษสีินค้�ส่วนแรกและคว�มตกลงว่�ดว้ย
ก�รค้�สินค้� ซึ่งข้อตกลงเหล่�นี้จะก่อให้เกิด
ก�รแข่งขันกันม�กขึ้น โดยแต่ละประเทศจะ
ต้องมีก�รปรับปรุงสินค้�เพ่ือให้ได้ม�ตรฐ�น
และมีคุณภ�พม�กขึ้น

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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 อกจ�กนี ้ก�รจับคู ่ท�งธุรกิจของ
 อ�เซียนกับประเทศต่�งๆ ก็เป็น
 ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับก�รเปล่ียนแปลง
ท่ีจะก่อให้เกิดโอก�ส และก�รเสียเปรียบคู่
แข่งท�งก�รค้�  ก�รประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit- EAS) 
หรือ  ASEAN+6 เดิมเป็นข้อริเริ่มในกรอบ
อ�เซียน+3 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศ
สม�ชิกอ�เซียน 10 ประเทศ และ จีน ญี่ปุ่น 
เก�หลใีต ้ไปสูก่�รประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนั
ออกซึ่งรวมประเทศ อินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์เพ่ิมเข้�ม� เพร�ะอ�เซียนเห็นว่� 
ควรเปิดกว้�งให้ประเทศนอกกลุ่มอ�เซียน
เข้�ร่วม ก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(East Asia Summit-EAS) จะเป็นเวที
สำ�หรับห�รือท�งยุทธศ�สตร์ท่ีเปิดกว้�งให้
ประเทศท่ีตัง้อยูภ่�ยนอก แตมี่คว�มสนใจและ
มีบทบ�ทในภูมิภ�คอ�เซียนและเอเชียตะวัน
ออกเข้�ม�มีส่วนร่วมในกรอบคว�มร่วมมือ
ต่�งๆ ในเอเชียตะวันออก ทำ�ให้เห็นได้ว่�
กลุ่มประเทศต่�งๆท้ังในภูมิภ�คเอเชียหรือ
ภมิูภ�คอืน่ๆของโลกเริม่หนัม�ใหค้ว�มสำ�คัญ
และสนใจในก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือใน
ด้�นต่�งๆกับประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวัน
ออกม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มร่วมมือ
ท�งด้�นเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงเป็นโอก�สอันดี
ท่ีประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอ�เซียน
จะต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�
ศักยภ�พในด้�นต่�งๆ เพ่ือประโยชน์ท่ีจะได้
รับในอน�คต

รศ.ดร.สมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์

TICKET
TICKET

ใ น ก � ร เ ต รี ย ม ตั ว เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก � ร
เปลี่ยนแปลงที่กล่�วม�ข้�งต้นสำ�หรับนัก
ลงทุน คือ ก�รเรียนรู้และศึกษ�ข้อมูล
ด�้นต�่งๆ ของประเทศคูค่�้และประเทศคู่
แข็ง ต�มคำ�กล่�วที่ว่� “รู้เข�รู้เร� รบร้อย
ครั้งชนะร้อยครั้ง” ข้อมูลต่�งๆ ที่จำ�เป็น 
ได้แก่ ข้อมูลท�งภูมิศ�สตร์ เศรษฐกิจ 
ก�รเมือง ศิลปวัฒนธรรม ค่�นิยม รวม
ถึงร�ยละเอียดปลีกย่อย เช่น กฎหม�ย 
ระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รลงทุน แนว
โน้มคว�มเป็นไปของโลก ข้อมูลเหล่�นี้ 
จะทำ�ให้ส�ม�รถผลิตสินค้�และบริก�ร
ได้ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย ส�ม�รถดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่�งร�บรื่นและประสพคว�ม
สำ�เร็จ เช่น ก�รตั้งโรงง�นอุตส�หกรรม
ควรตั้งในภูมิภ�คใด ค่�แรงง�นในประ
เทศนั้นๆ ก�รควบคุมสภ�วะแวดล้อมเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกฎ
ระเบียบข้อห้�มใดๆ หรือไม่ เรื่องเหล่�นี้
เป็นเรื่องที่นักลงทุนจะต้องทำ�ก�รศึกษ�
เสียก่อน
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 ทสรุปก็คือ โลกกำ�ลังเปลี ่ยนแปลง และ
 คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้จบลงที่
 AEC แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีก่อให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลง เช่น คว�มตกลงหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership Agreement 
: TPSEP) เป็นคว�มตกลงก�รค้�เสรีกรอบพหุภ�คี 
ที่มีม�ตรฐ�นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดก�ร
บูรณ�ก�รท�งเศรษฐกิจในด้�นก�รเปิดตล�ดก�ร
ค้�สินค้� บริก�รและก�รลงทุน ก�รปฏิรูป ก�รสร้�ง
คว�มสอดคล้องในกฎระเบียบท�งเศรษฐกิจให้เป็น
ม�ตรฐ�นเดียวกัน เช่น นโยบ�ยก�รแข่งขัน ก�รจัด
ซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินแห่งปัญญ� ม�ตรฐ�นแรงง�น 
และสิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ ซึง่แตเ่ดิมน้ัน ประเทศสม�ชกิ
ประกอบด้วย ชลิ ีนิวซแีลนด ์สงิคโปร ์และบรไูน หรอื
ที่เรียกว่� The Pacific-4 (P4) และต่อม� สหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย เปรู เวียดน�ม และม�เลเซียได้เข้�ร่วม

สำ�หรับนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนหรือ
ขย�ยตล�ดก�รค้�ของตน ควรแน่ใจ
ว่�กิจก�รหรือธุรกิจของตนท่ีมีอยู่
ในประเทศเวล�นี้มีคว�มม่ันคงและ
ส�ม�รถอยู่รอดได้ก่อนทำ�ก�รลงทุน
หรือเปิดตล�ดใหม่ ปัจจุบันคว�มนิยม
ของผู้บริโภคนิยมสินค้�ที่มีคุณภ�พ
ระดบั world class ดงัน้ันสนิค�้จะตอ้ง
ได้คุณภ�พ ซึ่งต้องศึกษ�พฤติกรรม
ของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของลูกค้� และเรียนรู้คู่แข่ง
ในธุรกิจเดียวกันและคู่แข่งที่จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของเร�

ก�รเจรจ�คว�มตกลง TPP ซึง่ประเทศ
สม�ชิก TPP ท้ัง 9 ประเทศต่�งเป็น
สม�ชิก APEC ด้วย ท้ังน้ี ประเทศ
สม�ชิก TPP ยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะรับ
สม�ชิกใหม่จนกว่�ก�รเจรจ�จะเสร็จส้ิน
ดังน้ันก�รศึกษ� เรียนรู้ ก�รมีวิสัยทัศน์ 
ท่ีจะเรียนรู้ถึงคว�มเปลี่ยนแปลงของ
โลกจะเป็นปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินธุรกิจท่�มกล�งกระแสก�ร
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดจ�กก�ร
สร้�งเครือข่�ยระหว่�งกัน แม้ว่�ก�ร
สร้�งเครือข่�ยธุรกิจใหม่ในจีนและ 
AEC จะเป็นโอก�สสำ�หรับก�รลงทุน

 OKMD Fast Forward Talk 2014

ส่วนของกลุ่มลงทุน ได้แก่ รัฐวิส�หกิจ หรือกับ
เอกชน ต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มเสี่ยง แม้ว่�ก�รลงทุน
กับรัฐวิส�หกิจจะดูเหมือนม่ันคงแต่ก็ยังมีคว�มเสี่ยง
อยู่ ในก�รที่จะเข้�ไปลงทุนผู้ลงทุนอ�จศึกษ�ข้อมูล
จ�กก�รไปดูง�นนิทรรศก�รท�งก�รค้� ก�รลงทุนที่
จดัขึน้เพ่ือพบปะกับผูท่ี้มีคว�มสนใจในธุรกจิเดยีวกัน 
หรือศึกษ�ข้อมูลจ�กกระทรวงพ�ณิชย์หรือหน่วย
ง�นท่ีเก่ียวข้องท่ีส�ม�รถให้ข้อมูลท่ีจำ�เป็นต่อก�ร
ลงทุน หรือก�รเดินท�งไปพบปะกับนักธุรกิจหรือ
หน่วยง�นด้วยตนเอง เหล่�น้ีคือช่องท�งท่ีจะเข้�ไป
จับคู่ท�งก�รค้�
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อย่างไรก็ตามสำ หรับ
การทำ ธุรกิจในตลาดจีน
สิ่งที่ต้องคำ นึงถึงก็คือ 

การทำ ในสิ่งที่ตนเองชำ นาญ 
การลงทุนที่คำ นึงถึงความเสี่ยงน้อย 

การขยายฐานลูกค้า 
การสร้างเครือข่าย 

และการค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการลงทุนมากที่สุด
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 �วจนีถอืเป็นนักทอ่งเท่ียวท่ีมีคว�ม
 สำ�คัญต่อก�รท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
 ไทย จ�กจำ�นวนนักท่องเท่ียวช�ว
จีนต่อปีท่ีเข้�ม�ในเมืองไทยมีจำ�นวนตัวเลข
ที่สูงขึ้นจ�กปี 2554 เป็นต้นม� ร�ยได้จ�ก
ก�รท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวจีนมีสัดส่วน
ประม�ณ 1 ใน 5 ของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ
ท้ังหมดของไทย โดยนักท่องเท่ียวช�วจีนจะ
แบ่งเป็นส�มกลุ่ม ได้แก่ ระดับสูงซึ่งมีอำ�น�จ
ในก�รใช้จ่�ยสูง นิยมท่องเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ ระดับกล�งและระดับล่�ง ซึ่ง
ก�รว�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�นสำ�หรับก�รเจ�ะ
กลุ่มลูกค้�ในแต่ละระดับโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ในระดับสูงและระดับกล�ง จะทำ�ให้ส�ม�รถ
เพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ม�กขึ้น ซึ่ง
นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะมีอำ�น�จในก�รใช้จ่�ย
ที่ม�กกว่�ระดับล่�ง ก�รเตรียมคว�มพร้อม
ของธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว
ช�วจีนที่มีจำ�นวนม�ก จะทำ�ให้เกิดโอก�สใน
ก�รสร�้งร�ยไดใ้หกั้บธุรกิจในกลุม่ท่องเท่ียว
ม�กขึน้ สำ�หรบัก�รเตรยีมคว�มพรอ้มในก�ร
รองรับนักท่องเที่ยวจีน มีดังนี้ 

คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็น
สิ่งสำ�คัญท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวจ�ก
ต่�งช�ติให้เข้�ม�เท่ียวในประเทศไทย 
โดยท่ีขณะน้ีวิกฤตก�รณ์ในภูมิภ�คอื่นๆ 
ของโลก ทำ�ให้นักท่องเท่ียวเดินท�ง
ม�ยังประเทศในแถบเอเชียม�กขึ้น โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ งสภ�พภู มิศ�สตร์ของ
ประเทศไทยท่ีตั้งอยู่ตรงกล�งแวดล้อม
ด้วยประเทศต่�งๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบ
ของประเทศไทย ดังน้ันก�รสร้�งคว�ม
เชื่อม่ันในเรื่องของคว�มปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน จะทำ�ให้ประเทศไทยได้รับผล
ประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจก�รท่องเที่ยว 

“ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ คัญ
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากต่างชาติ”

“นักท่องเที่ยวจีน
มีสัดส่วน 1 ใน 5 
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งหมด

ของไทย”

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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 �รเพ ิ ่มศ ักยภ�พในก�รแข่งข ันก ับ
 ปร ะ เทศอ ื ่ นๆ จะต ้องอ�ศ ัยก�ร
 สนับสนุนจ�กรัฐบ�ล ในขณะเดียวกัน
ภ�คธุรกิจก็ต้องเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของตนเอง
ใหม้�กขึน้ ท้ังน้ีในภ�พรวมใหญต่อ้งอ�ศยัรฐับ�ล
เป็นผู้ว�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�นซ่ึง หม�ยถึง องค์
ประกอบพ้ืนท่ีรองรับก�รท่องเท่ียวท้ังระบบถือ
เปน็ก�รสนับสนุนใหก้�รท่องเท่ียวส�ม�รถไปด้วย
ดี และทำ�ให้เกิดคว�มรวดเร็วในก�รดำ�เนินธุรกิจ
เก่ียวกับก�รท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ระบบส�ธ�รณปูโภค
ด้�นต่�งๆ ระบบก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม 
ระบบก�รขนส่ง ระบบส�ธ�ณสุข และสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกท�งก�รท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีจะช่วย

ดร.รุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์

ให้นักท่องเท่ียวได้รับคว�มสะดวกสบ�ย
และมีคว�มสุข สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท่ี
สำ�คัญประกอบด้วย ที่พักแรม อ�ห�รและ
สถ�นบันเทิง ก�รบริก�รนำ�เที่ยวและ
มัคคุเทศก์ สินค้�ที ่ระลึก ระเบียบก�ร
เข้�-ออกประเทศ ในส่วนของภ�คเอกชน
และผู้ประกอบก�รต้องเพ่ิมขีดคว�ม
ส�ม�รถของตนเอง  เพื่อให้ส�ม�รถตอบ
สนองนักท่องเท่ียวไดอ้ย�่งมีประสทิธิภ�พ
และสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
ด้วยก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
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 �รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลต้องมี
 ก�รพ ัฒน�ท�งด ้�นก�รศ ึกษ� 
 โดยท่ีปัจจุบันก�รศึกษ�ของไทย
มีลักษณะเป็นก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน 
ต�มหลักสูตรก�รศึกษ� ซึ่งก�รพัฒน�
บุคล�กรควรให้เป็นลักษณะของ  ก�รฝึก
อบรม (Competency-based Train-
ing) เช่น สหรัฐอเมริก� ค�น�ด� อังกฤษ 
เก�หลี ออสเตรเลีย เพ่ือควบคุมคุณภ�พ
ของบุคล�กรในอ�ชีพต่�งๆ เพ่ือเพ่ิมก�ร
แข่งขันกับน�น�ช�ติ โดยคำ�นึงถึงอุปสงค์
(demand) และอุปท�น (supply) ซึ่งผู้ให้
บริก�รหรือผู้ประกอบก�รรวมถึงบุคล�กร
ในวงก�รธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องมีสมรรถนะ
ในก�รปฏิบัติง�นด้�นน้ันๆ โดยท่ีปัจจุบันได้
มีข้อตกลงท่ีเรียกว่� “ข้อตกลงอ�เซียนด้�น
บุคล�กรวิช�ชีพท่องเท่ียว” หรือ ASEAN 
MRA on Tourism Professionals เป็น
ข้อตกลงยอมรับร่วมท่ีได้รับก�รลงน�มโดย 
รัฐมนตรีท่องเท่ียวอ�เซียนท้ัง 10 ประเทศ 
(โดยประเทศไทยมีน�ยชมุพล ศลิปอ�ช� รอง
น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ก�รท่องเท่ียวและกีฬ� เป็นตัวแทนลงน�ม
ในข้อตกลงดังกล่�ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 
2555) ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นด้�น
บคุล�กรวชิ�ชพีท่องเท่ียวในอ�เซยีน 
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ต�มแผนดำ�เนินง�นท่ีว�งไว ้อ�เซยีนจะจัดทำ� 
“ม�ตรฐ�นสมรรถนะขัน้พืน้ฐ�นของบคุล�กร
วิช�ชีพท่องเท่ียวแห่งอ�เซียน” (ASEAN 
Common Competency Standards for 
Tourism Professionals: ACCSTP) ให้
แล้วเสร็จภ�ยในปี 2558 และส�ม�รถนำ�ไป
ใช้ได้ในประเทศสม�ชิก โดย ACCSTP จะ
ระบุถึงสมรรถนะพ้ืนฐ�นขั้นต่ำ�ของบุคล�กร
วิช�ชีพทอ่งเที่ยวในส�ยง�นส�ข�ต่�งๆ โดย
บุคล�กรท่ีได้รับประก�ศนียบัตรสมรรถนะ
วิช�ชีพบริก�รท่องเท่ียวในส�ข�ท่ีระบุใน 
ACCSTP จ�กหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง จะส�ม�รถทำ�ง�น
ในประเทศสม�ชิกอ�เซียนอื่นๆ ได้ แต่ท้ังน้ี
สิทธิก�รทำ�ง�นจะยังอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยและ
ข้อบังคับของประเทศท่ีบุคคลผู้น้ันถูกจ้�ง
ง�น สมรรถนะ (Competence) หม�ยถึง 
คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติ ภ�ยใต้เงื่อนไข 
ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ 
ให้ได้ม�ตรฐ�น ต�มเกณฑ์ก�รปฏิบัติ 
(Performance Criteria) และมีหลักฐ�น
ก�รปฏิบัติ ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้

แลกเปลีย่นขอ้มูลเก่ียวกับแนวปฏบิติั
ที่เป็นเลิศ (Best practices) ด้�น
ก�รสอนและฝึกอบรมบุคล�กร
วิช�ชีพบริก�รก�รท่องเท่ียวท่ีได้
ม�ตรฐ�น โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก 
(competency-based) รวมท้ัง
เพ่ือเปิดโอก�สในก�รสร้�งคว�ม
ร่วมมือและเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน
หมู่สม�ชิกอ�เซียน

ดร.รุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์

2

OKMD Artwork_ALL.indd   61 6/22/59 BE   9:27 PM



62 OKMD FAST FORWARD  BOOK

$

$
BOARDING CARD20:30

20:30
your
destination

your destination

NY ams

10 JUL 2015

10 JUL 2015

NY ams23Bse
at

23Bse
at

$

$
BOARDING CARD20:30

20:30
your
destination

your destination

NY ams

10 JUL 2015

10 JUL 2015

NY ams23Bse
at

23Bse
at

สำ หรับสภาวะปัจจุบันภายใต้การบริหาร
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล ดังนี้

ควรมีก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยและก�รจัด
ระเบียบก�รใหบ้รกิ�รและสถ�นท่ีท่องเท่ียวอย�่ง
ต่อเน่ือง โดยเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบก�รและนักท่อง
เท่ียวมองว่�เป็นก�รดำ�เนินง�นท่ีดีของ คสช. 
และเป็นโอก�สท่ีดีท่ีจะส�ม�รถทำ�ให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงได้

ส่งเสริมและประช�สัมพันธ์ก�ร
ท่องเท่ียวให้กับต่�งประเทศ โดย
ไตรม�สท่ี 4 นับเป็นช่วงฤดูก�ล
ท่องเท่ียวท่ีจะมีนักท่องเท่ียวต่�ง
ช�ติเดินท�งม�ม�ก โดยเฉพ�ะ
อย่ � งยิ่ ง เ ม่ื อสถ�นก�รณ์ ใน
ประเทศเข้�สู่ภ�วะปกติ ภ�ครัฐ
ควรตอ้งมีก�รประช�สมัพันธ์ต�่งๆ 
เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย 
Roadshow ในประเทศเป�้หม�ย

เพ่ิมศักยภ�พในก�รรองรับนัก
ท่องเ ท่ียวโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ ง
เท่ียวบินจ�กประเทศท่ีมีนักท่อง
เท่ียวม�ก รัฐอ�จจะต้องให้ก�ร
สนับสนุนในเรื่องเท่ียวบินเหม�ลำ� 
(Charter flight) ควบคูไ่ปกับก�ร
ประช�สมัพันธ์ดว้ย โดยอ�จจะชว่ย
ประส�นง�นกับท�งรัฐบ�ลจีนใน
ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว หรือก�ร
ลดตน้ทุนเชน่ ค�่จอดเครือ่งบินและ
ค่�ธรรมเนียมสน�มบิน
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พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร 
โดยเฉพ�ะก�รดูแลคว�มปลอดภัย
และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว

เตรียมคว�มพร้อมของตนเองใน
ช่วงฤดูก�ลท่องเท่ียวในไตรม�ส
ท่ี 4 และเทศก�ลสำ�คัญในช่วง
ปล�ยปี

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล
กรในธุรกิจของตนเอง

เ พ่ิ ม ค ว � ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ � ง ผู้
ประกอบก�รในธุรกิจหรือในพ้ืนท่ี
เดียวกันให้ม�กยิ่งขึ้น

ส่งเสริมก�รท่องเท่ียวในประเทศ
อย่�งต่อเนื่อง ก�รอนุญ�ตให้นักท่อง
เท่ียวช�วไทยนำ�ค่�ใช้จ่�ยก�รท่อง
เท่ียวภ�ยในประเทศไปหักลดหย่อน
ภ�ษีเงินได้

ก � ร ส่ ง เ ส ริ ม ก � ร พั ฒ น �
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นอื่นๆ เพ่ือ
รองรบัก�รเติบโตของก�รท่อง
เท่ียว และก�รสนับสนุนก�ร
พัฒน�บุคล�กรท่ีจำ�เป็น เช่น 
มัคคุเทศก์ คนขับรถ ที่อ�จจะ
ข�ดแคลนและจะเป็นอุปสรรค
ต่อก�รเติบโตของก�รท่อง
เที่ยวในอน�คตอันใกล้

ดร.รุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์

ในส่วนของข้อเสนอแนะ
ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
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ทุกมณฑลของจีนได้รับก�รพัฒน�ในทุกด้�น
ต่อเน่ืองและเปิดรับก�รลงทุนของต่�งช�ติม�ก
ขึ้น โดยเฉพ�ะธุรกิจเกษตรกรรม พลังง�น 
โทรคมน�คมและ ส�ม�รถร่วมทุนในธุรกิจ ก�ร
ท่องเท่ียว ประกันภัย และธน�ค�รได้อีกด้วย 
นอกจ�กนี้ก�รท่ีรัฐบ�ลจีนได้ส่งเสริมให้นัก
ธุรกิจของจีนเองออกไปทำ�ก�รค้�ข�ย ลงทุน 
หรือแม้แต่เดินท�งท่องเท่ียวในต่�งประเทศ 
เท่�กับว่�เป็นก�รเพ่ิมโอก�สให้กับไทยม�กยิ่ง
ขึ้น ส่วนคว�มขัดแย้งของรัฐบ�ลจีนกับญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์ และเวียดน�ม ในก�รขย�ยกำ�ลัง
ท�งทห�รในน่�นน้ำ�ทะเลจีนใต้ เชื่อว่�จะไม่มี
ผลกระทบต่อไทย เพร�ะไทยไม่มีน่�นน้ำ�เชื่อม
ต่อกับจีน แต่จะส่งผลดีต่อก�รท่องเท่ียวและ

ก�รค้�ของไทยด้วย และทำ�ให้คนจีนหัน
ม�เที่ยวเมืองไทยเพิ่มม�กขึ้น ด้วยโอก�ส
และด้วยจังหวะท่ีมีอยู่เช่นน้ี จึงกล�ยเป็น
โอก�สท่ีดีของไทยอย่�งม�กท่ีจะฉกฉวย
ไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เพียงแค่
ก�รฉกฉวยผลประโยชน์จ�กก�รเข้�ม�
ลงทุนของจีนเท่�น้ัน แต่ก�รลงทุนหรอืเปดิ
ตล�ดก�รค้�ท่ีเมืองจีนเองก็เป็นโอก�สที่
นักธุรกิจไทยส�ม�รถแสวงห�โอก�สได้
เช่นเดียวกัน นอกเหนือไปจ�กคู่ค้�อันดับ
หนึ่ง คือ อ�เซียน ซึ่งนักธุรกิจไทยที่เข้�ไป
ลงทุนในจีนยังยอมรับว่�ก�รลงทุนท่ีจีนมี
คว�มท้�ท�ย

“จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก นับเป็นตลาดการค้าใหญ่
ของโลก ที่หลายประเทศต้องการทำ การค้าด้วย 
นับตั้งแต่ที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 

หรือ WTO จีนก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนมากขึ้น”
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“ดังนั้นนักธุรกิจของไทยที่จะ
เข้าไปลงทุนหรือทำ การค้ากับจีน
จะต้องใช้กลยุทธ์ที่สำ คัญคือ 
“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ไม่แพ้” 
หมายถึง นักลงทุนควรศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ของจีนในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความป็นอยู่
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดจีน”

 ฒนธรรมเปน็ปจัจยัหน่ึงท่ีมีคว�มสำ�คญั
 ต่อคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 สำ�หรับประเทศท่ีมีประวัติศ�สตร์ที่
ย�วน�น ก�รท่ีเป็นประเทศใหญ่มีพ้ืนท่ีกว้�ง
ขว�ง ในแต่ละภูมิภ�คก็มีวัฒนธรรมในก�รดำ�รง
ชีวิตท่ีแตกต่�งกันออกไป  ร�ยละเอียดเก่ียวกับ
วัฒนธรรมที่ควรรู้เกี่ยวกับจีน ได้แก่ ก�รทักท�ย
ของคนจีน ก�รเรียกชื่อแซ่ อุปนิสัยใจคอ เรื่อง
ของอ�ห�รก�รกิน ภ�ษ�พูดและภ�ษ�เขียน 
ปัจจุบันระบบตัวอักษรจีนแบ่งออกเป็นสองระบบ
ใหญ่ได้แก่ ระบบตัวเต็มและระบบตัวย่อ ระบบ
ตัวเต็มเป็นระบบท่ีใช้ในไต้หวัน ฮ่องกง ม�เก๊�
และกลุ่มช�วจีนโพ้นทะเลในทวีปอเมริก�เหนือ 
สว่นระบบตวัยอ่เปน็ระบบท่ีใชใ้นจนีแผน่ดนิใหญ ่
ม�เลเซีย สิงคโปร์และกลุ่มช�วจีนโพ้นทะเลใน
แถบเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ศิลปะแขนงต่�งๆ 
รวมถึงคว�มเชื่อในเรื่องโชคล�งต่�งๆ สิ่งเหล่�นี้
เปน็สิง่ท่ีนักลงทุนจะตอ้งเรยีนรูเ้พ่ือปรบัตัวใหเ้ข�้
กับคู่ค้� เพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจให้ประสพผลสำ�เร็จ

ในส่วนของก�รลงทุน คว�มร่วม
มือท�งเศรษฐกิจระหว่�งภู มิภ�ค
ต่�งๆ กับจีนมีอีกหน่ึงปัจจัยท่ีควรจะ
ทร�บ ได้แก่  กรอบคว�มร่วมมือท�ง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง 
(Greater Mekong Sub-Region: 
GMS) ถือเป็นคว�มร่วมมือสำ�คัญ
ในก�รเชื่อมโยงและพัฒน�เส้นท�ง
เศรษฐกิจภ�ยในภูมิภ�คอินโดจีน 
ท้ังในด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและกฎ
ระเบียบต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�
เส้นท�งต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
(Economic Corridor) ท่ีจะนำ�ม�
ซึ่งประโยชน์ในหล�ยด้�น

ก�รส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV 
(กัมพูช� สปป.ล�ว เมียนม�ร์ และ
เวียดน�ม) ท่ีเติบโตขึ้น อย่�งต่อ
เน่ือง เน่ืองจ�กมีประช�กรรวมกันถึง 
137 ล้�นคน และสินค้�ส่วนหน่ึงถูก
ส่งผ่�นไปยังผู้บริโภคท�งตอนใต้ของ
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ดังน้ันจีนจึง
เป็นตล�ดท่ีใหญ่ ประกอบกับสินค้�
ของไทยมีภ�พลักษณ์ท่ีดีต่อผู้บริโภค
ในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกัน
ก็มีพ้ืนท่ีใกล้กับประเทศไทย โอก�ส
ท�งก�รตล�ดในอน�คตจึงมีอยู่สูง 
จ�กเหตุผลท�งภูมิศ�สตร์และจำ�นวน
ประช�กรที่เอื้อต่อก�รเจริญเติบโต

คุณไกรสินธุ์  วงศ์สุรไกร
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นอกจากนี้ประเทศจีนยังมี
ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ อีก 10 ประทศ

 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
เยอรมัน ออสเตรเลีย มาเลเซีย บราซิล และรัสเซีย 

ตามลำ ดับของมูลค่าการซื้อขายซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยง
และการทำ การค้ากับกลุ่มคู่ค้าของจีน
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ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคช�วจีน จ�ก
ข้อมูลท่ีปรึกษ�ธุรกิจและวิจัยตล�ดพบว่� 
ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคซ่ึงเป็นชนชั้นกล�งมี
จำ�นวนม�กข้ึน และมักให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นห�ข้อมูลสินค้� 
ชอบคว�มง่�ยสะดวกสบ�ยกับก�รซื้อของ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ใช้คว�มรู้สึกเป็นตัว
ตัดสินใจซื้อสินค้� และให้คว�มเชื่อม่ันกับ
แบรนดส์นิค้�เป็นหลกั ก�รทำ�ก�รตล�ดสนิค�้
ผ่�นอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือท่ีจำ�เป็นอย่�ง
ยิง่ห�กตอ้งก�รเข�้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภคช�วจนียคุ
ใหม่ จ�กข้อมูลข้�งต้นสะท้อนให้เห็นว่� อิน
เทอร์เนตมีบทบ�ทสำ�คัญม�กในปัจจุบัน ซึ่ง
รวมถึงก�รสื่อส�รจ�กระบบโทรศัพท์มือถือ
และสม�ร์ทโฟน ดังน้ันสินค้�และบริก�รของ
ไทยท่ีต้องก�รจะเจ�ะกลุ่มผู้บริโภคช�วจีน
ยุคใหม่น้ี คงต้องให้คว�มสำ�คัญก�รใช้ช่อง
ท�งทำ�ก�รตล�ดผ่�นระบบอินเทอร์เนตและ
ก�รสื่อส�รผ่�นระบบมือถือด้วย ประกอบกับ
ควรเน้นพัฒน�แบรนดส์นิค�้ใหมี้จดุเดน่ สร�้ง
คว�มน่�เชื่อถือ และมีช่องท�งก�รซื้อที่ง่�ย
และสะดวกสบ�ย เน่ืองจ�กผู้บริโภคมีกำ�ลัง
ในก�รซื้อโดยคำ�นึงถึงคุณภ�พของสินค้�
ม�กกว่�ร�ค�ของสินค้� ซึ่งห�กส�ม�รถจับ
จุดและรู้ทันพฤติกรรมก�รบริโภคของช�ว
จีนยุคใหม่ท่ีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปต�ม
ยุคสมัยได้แล้ว ก็จะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีช่วย
ให้ธุรกิจเจ�ะตล�ดจีนได้สำ�เร็จและสินค้�
ส�ม�รถอยู่ในตล�ดจีนได้อย่�งยั่งยืน

เรือ่งของนโยบ�ยลกูคนเดยีวของประเทศ
จีน ทำ�ให้พ่อแม่เอ�ใจบุตรหล�นและยอม
ที่จะจ่�ยเงินเพ่ือบุตรหล�น ดังน้ันตล�ด
สินค้�และบริก�รสำ�หรับเด็กจึงเป็นตล�ด
ที่น่�สนใจสำ�หรับนักลงทุน จ�กตัวเลข
อัตร�ส่วนของจำ�นวนเด็กช�ยที่ม�กกว่�
เด็กหญิงยังสะท้อนให้เห็นถึงตล�ดของ
สินค้�และบริก�รท่ีจะเกิดขึ้นในอน�คต
ได้อีกด้วย

“ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุ
ของจีนมีจำ นวนมากขึ้น และ
ประชากรกลุ่มนี้ก็ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพและความ
งามมากขึ้น ประกอบกับเป็น
ประชากรที่มีกำ ลังซื้อ 
ดังนั้นสินค้าและธุรกิจประเภท
สุขภาพและความงาม 
ก็เป็นอีกธุรกิจที่สามารถลงทุน
เปิดตลาดกับจีนอีกทางหนึ่ง”

คุณไกรสินธุ์  วงศ์สุรไกร
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 �หรับสนิค้�เกษตรในอน�คต ผู้บริโภค
 ของจีนมีแนวโน้มที่จะให้คว�มสำ�คัญ
 ต่อสภ�พแวดล้อมและคุณภ�พของ
อ�ห�รม�กขึ้น จ�กก�รสำ�รวจครั้งล่�สุด ใน
ปี 2007 ผู้บริโภคในปักก่ิงส่วนใหญ่ให้คว�ม
สำ�คญัตอ่คณุภ�พและคว�มปลอดภยัของอ�ห�ร
ม�กกว่�ร�ค�อ�ห�ร ทำ�ให้ก�รเกษตรและ
อุตส�หกรรมอ�ห�รของจีน ต้องเผชิญกบัคว�ม
กดดันด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของ
อ�ห�รท่ีผลิต ท้ังจ�กผู้บริโภคภ�ยในประเทศ 
และนอกประเทศ รัฐบ�ลจีนเริ่มกำ�หนดกฎ
ระเบียบท่ีเข้มงวดและห้�มก�รผลิตอ�ห�รที่ก่อ
ให้เกิดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อม และมีก�รใช้ส�ร
เคมีม�กเกินไป นอกจ�กน้ันสินค้�เกษตรท่ีส่ง
ออกของจีนยงัถกูกดดนัจ�กระบบก�รตรวจสอบ
รับรองคุณภ�พ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อจำ�กัด
เก่ียวกับก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งไรก็ต�ม 
นโยบ�ยก�รเปิดเสรีของจีน จะกระตุ้นให้จีนยัง
คงเป็นประเทศผู้ส่งออกและนำ�เข้�สินค้�เกษตร
ร�ยใหญ่ของโลกต่อไปในอน�คต 

ในก�รเข้�ไปลงทุนในจีนระบบเส้นส�ยยังเป็น
ระบบที่มีอยู่ในจีน ในก�รลงทุนในตล�ดจีนควร
ห�หุน้สว่นท�งธุรกจิทีน่�่เชือ่ถอื เพ่ือเปน็ฐ�นเงิน
ทุน เป็นเครือข่�ยในก�รจำ�หน่�ยหรือให้บริก�ร
ลูกค้� ผู้ลงทุนควรระวังในเรื่องของก�รแข่งขัน
นอกเกมส ์เชน่ ก�รปลอมแปลงสนิค�้ พวกหลอก
ลวง ควรมีก�รจดทะเบียนก�รค้�ให้ครอบคลุม
เพ่ือป้องกันก�รเลียนแบบ เน้นคุณภ�พของ
สนิค�้ ศกึษ�พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ร�ยละเอยีด
ปลีกย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่�งๆ 
เพื่อให้ก�รลงทุนมีคว�มเสี่ยงน้อยที่สุด 

 �รรวมตัวกันเป็นประช�คม
 เศรษฐกิจอ�เซยีน และกรอบ
 ก�รตกลงท�งก�รค้�ของ
แต่ละภูมิภ�ค รวมถึงเข้�ไปลงทุนใน
กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประเทศอยู่
ระหว่�งก�รพัฒน�และมีก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจ ถือเป็นเรื่องท่ีน่�สนใจ
ของนักลงทุนไทย นอกจ�กจะช่วย
แก้ไขข้อจำ�กัดท�งธุรกจิท้ังในด�้นก�ร
แข่งขันหรือก�รข�ดแคลนปัจจัยก�ร
ผลติแลว้ ยงัเปน็ก�รเปดิตล�ดใหม่เพ่ือ
สร้�งโอก�สในก�รแข่งขัน โอก�สที่จะ
ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รเข�้ไปลงทุน
ก็มีไม่น้อย นักธุรกิจควรมีก�รศึกษ�
ข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ�กภ�ยในประเทศ และประเทศท่ีจะไป
ลงทุน รวมทั ้งมีก�รประเมินตนเอง
และสภ�พแวดล้อมรอบด้�นต ่�งๆ 
ก่อนตัดสินใจลงทุน สำ�หรับธุรกิจ
ขน�ดยอ่มจำ�เปน็จะต้องรกัษ�คณุภ�พ 
เอกลกัษณแ์ละภ�พพจน์ของสนิค�้ไทย
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
สินค้� บริก�รและอ�ห�ร เพ่ือป้องกัน
คว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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นอกจากนี้กฎ กติกา มารยาท การค้ากับจีนยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ในการส่งเสริมการดำ เนินธุรกิจในตลาดจีน ได้แก่   

การให้ความสำ คัญกับนามบัตร
รอยยิ้ม ระบบชั่ง ตวงวัดที่ต่างกัน 

เช่น 1 ชั่งจะเท่ากับ 500 กรัม
ในประเทศจีน แต่จะเท่ากับ 600 กรัม 

ในไต้หวัน การเพ่งมองตาเวลาเจรจาธุรกิจ 
การสร้างสายสัมพันธ์ก่อนทำ ธุรกิจทีหลัง 

รู้จักรักษา “หน้า” ของทุกฝ่าย 
หาโอกาสพบปะแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

อย่าเป็นกันเองจนเกินเลย ปล่อยให้เขาสูบบุหรี่   
หลีกเลี่ยงชุดขาว อย่าให้ “นาฬิกาแขวน” 

เป็นของขวัญ เป็นต้น
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 2

ปักธงธุรกิจสร้�งสรรค์ไทย ก้�วไกลในแดนมังกร
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วันพุธที่ 3 ก.ย.  2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ทักษะสร้างสรรค์ :
ปลูกฝันคนรุ่นใหม่

คว้าโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลง

D

P ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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คอืก�รเปลีย่นแปลงจ�กก�รผลติสนิค�้หรอืบรกิ�ร เพ่ือใหเ้พียงพอแก่
คว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภคหรอืมุ่งใชแ้รงง�นอย�่งเดยีว ม�เน้นท่ีก�ร
เพิ่มคุณค่�ของสินค้�และบริก�รให้มีคุณภ�พม�กขึ้น 

เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้เล่นภายในประเทศ
เป็นผู้เล่นในระดับนานาชาติ

ไดแ้ก่ กลุม่ของอ�เซยีน เอเชยี และระดบัส�กลโลก เน่ืองจ�กข้อตกลง
ท�งก�รค�้และก�รเปดิเสรที�งก�รค�้ในระดบัภมิูภ�คต�่งๆ โดยเฉพ�ะ 
CLMV+ไทย คือ ประเทศ กัมพูช� ล�ว พม่� เวียดน�ม และไทย ซึ่ง
เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง มีค่�
จ้�งแรงง�นไม่สูงนัก และมีพรมแดนติดกับไทยทุกประเทศจึงเหม�ะ
ม�กทีผู่้ประกอบก�รไทยจะเข้�ไปลงทนุหรือห�ลู่ท�งทำ�ธุรกิจ สำ�หรับ
เอเชียใตม้ปีระเทศอินเดยีทีน่�่จบัต�มอง นอกจ�กนีย้ังมแีนวโนม้ทีจ่นี
จะมีก�รลงทุนในต่�งประเทศ

คือก�รคำ�นึงถึงสภ�วะแวดล้อมม�กขึ้นโดยก�รลงทุนทำ�ธุรกิจจะต้อง
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสภ�วะแวดล้อมซึ่งต่อไปอ�จมีบทลงโทษต่อ
ประเทศท่ีมีก�รทำ�ธุรกิจและอุตส�หกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสภ�วะ
แวดล้อม

“แนวโน้มของความรู้และทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการในสหัสวรรษใหม่ 
รวมถึงแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ Trend 
of Economic and Business Development ซ่ึงแนวโน้ม

ดังกล่าวจะมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี”

 OKMD Fast Forward Talk 2014

1

2

3

การเปลี่ยนแปลงจาก Commodity-Based 
มาเป็น Height Value-Based 

Going Greener 
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คอื มีคว�มเขม้แขง็และคว�มยดืหยุน่ ซึง่จะทำ�ใหก้�รบรหิ�รธุรกจิเปน็
ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ คว�มเข้มแข็งและยืดหยุ่นจะนำ�ม�ใช้ในเร่ือง
ของก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น (Chain Management) และ
ก�รปรับตัวและยอมรับคว�มเปลี่ยนแปลง ได้แก่ คว�มเปลี่ยนแปลง
ท�งเศรษฐกิจท้ังภ�ยในและภ�ยนอก และคว�มเปลี่ยนแปลงด้�น
อืน่ๆ ท่ีไม่ใชด้่�นเศรษฐกิจ เชน่ ก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พภมิูอ�ก�ศ 
และก�รเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อก้�วสู่ก�รเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
ยืดหยุ่น เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ได้แก่ ก�รเป็นที่ยอมรับในสังคม

คือ ก�รเปลี่ยนจ�กก�รทำ�ง�นแบบต้นทุนประสิทธิภ�พและก�ร
ประหยัดเนื่องจ�กขน�ด ซึ่งเป็นวิธีก�รที่มุ่งเน้นกำ�ไร ทำ�กำ�ไรให้ม�ก 
ม�สูก่�รใชน้วตักรรมม�เพ่ิมผลผลติท้ังสนิค�้ บริก�รและกระบวนก�ร
ในก�รทำ�ง�น โดยก�รนำ�ก�รบริห�รคว�มเสี ่ยง หรือ Risk 
Management ม�ใช้ ซึ่งวิเคร�ะห์จ�กคว�มเสี่ยงสองประก�ร คือ 
Economic Risk และ Non-Economic Risk

รศ.ดร.สมภพ  ม�นะรังสรรค์

5

4

6 Strength and Flexibility 

Socially Acceptable

เปลี่ยนจาก Cost Effectiveness and 
Economies of Scale มาเป็น Innovation 
Orientation and Economies 
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 อกจ�กนี้รูปแบบของก�รทำ�ธุรกิจ
 จะเปลี ่ยนไปจ�กระบบเศรษฐกิจ
 ฐ�นก�รผลิตไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐ�นบริก�ร (Service-based Economy) 
คอื รปูแบบของธุรกิจจะหนัม�แขง่ขนักันท่ีก�ร
บริก�รม�กขึ้น ซ่ึงก�รบริก�รที่ว่�นี้มีด้วยกัน 
2 ประเภท บรกิ�รประเภทแรก คือ ก�รบรกิ�ร
ทีม่�กับตวัสนิค้� (Smart Service) ตวัสนิค�้
มีคว�มฉล�ดม�กขึ้น สินค้�จะส�ม�รถให้
บริก�รผู้ใช้ได้ม�กขึ้น เพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้
ง�นมีคว�มสะดวกสบ�ยและปลอดภัยม�ก
ขึ้น ซึ่งบริก�รประเภทนี้ต้องอ�ศัยเทคโนโลยี
เข้�ม�ช่วยอย่�งม�กและประเภทสินค้�ที่เริ่ม
จะเห็นบริก�รประเภทนี้ได้แก่ รถยนต์ เครื่อง
ใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น ส่วนบริก�รประเภทต่อ
ม�คือ บริก�รท่ีผูกติดอยู่กับคว�มเชี่ยวช�ญ 
คว�มชำ�น�ญและทักษะของคน

ประก�รสดุท้�ยของทิศท�งเศรษฐกจิโลกในปี 
2020 ก็คือ บทบ�ทของเงินดอลล�ร ์(Roles 
of Dollarization) ยงัคงมีบทบ�ทในก�รทำ�
ธุรกรรมระหว่�งประเทศและส�ม�รถท่ีจะห�
ประโยชน์ได้จ�กก�รลงทุนท�งก�รเงิน

“รศ.ดร.สมภพ ได้คาดการณ์
ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2020 ว่าการเติบโต
อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ

แบบสังคมเมืองจะเข้ามาแทนที่ 
หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม รูปแบบลีลาของชีวิต
หรือ Lifestyle จะเปลี่ยนแปลง

ไป โดยคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่
คนรุ่นเก่า จะมีกลุ่มชนชั้นกลาง

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะมี
พลเมืองสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

โดยดูจากอัตราการเกิดในหลาย
ประเทศน้อยลงและจำ นวนอัตรา

ของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
ก่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุ 

(Ageing Society) 
หมายถึงการมีประชากร

ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของ

ประชากรทั้งประเทศ”

 OKMD Fast Forward Talk 2014
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แนวโน้มของโลกในอนาคตจะเป็นโลกยุคดิจิทัล 
อินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทสำ คัญ  

ความต้องการทางกายภาพ (Physical Needs)
ซึ่งเป็นความต้องการในเรื่องพื้นฐาน

ของมนุษย์จะน้อยลง
ซึ่งมีผลให้การบริโภคสินค้า

ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ทางกายภาพลดลงไปด้วย 

นอกจากนี้โลก
จะหันมาสนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
(Climate Change)

NEWSTHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
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ก�รเปลี่ยนคว�มเสี่ยงและ
คว�มไ ม่แ น่นอนให้ เป็ น
โอก�ส

แนวโน้มของอน�คต โดย
ดูแนวโน้มท้ังแนวโน้มของ
เศรษฐกิจ  (Economic 
Trends) และ Non-Econo 
mic Trends ว่�มีแนวโน้ม
ไปในทิศท�งใด ซึ่งแนวโน้ม
ท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ ได้แก่ แนว
โน้มท�งก�รเมือง สังคม และ
เรื่องของคว�มปลอดภัย

คว�มเสี่ยงในอน�คต (Fu-
ture Risks) ได้แก่ คว�ม
เสี่ยงท�งธุรกิจและด้�นอื่นๆ 
ไดแ้ก่ คว�มเสีย่งท่ีเกิดข้ึนจ�ก
ก�รเมือง ก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งสังคม และด้�นคว�ม
มั่นคงปลอดภัย

โอก�สในอน�คตท่ีจะเกดิขึน้
และก�รนำ�โอก�สน้ันม�ใช้
ให้เกิดประโยชน์

มีก�รบริห�รจัดก�รคว�ม
เสี่ยง (Risk Management) 
โดยห�วิธีก�รท่ีจะรับมือและ
บริห�รจัดก�รกับคว�มเสี่ยง
ที่อ�จจะเกิดขึ้น

การท่ีจะพยากรณ์และบริหารจัดการ “อนาคต” 
ส่ิงท่ีต้องนำ มาพิจารณา ได้แก่

1 2

4

3

5
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ในการเปล่ียนความเส่ียงต่างๆ ให้กลายเป็นโอกาส 
สามารถทำ ได้โดย

ทั้งนี้ผู้บริห�รระดับสูงจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใน
ก�รบริห�รจัดก�ร เน่ืองจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นตลอดเวล�ในด้�นต่�งๆ ผู้บริห�รจึงต้อง
มิวสิยัทัศน์ในก�รมองยอ้นหลงั และมองยอ้นหน้� 
โดยมีวิสัยทัศน์แบบสิบปีย้อนหลัง และเดินหน้�

ก�รพย�กรณ์คว�มไม่แน่นอน
โดยดูจ�กองค์ประกอบต่�งๆ ที่
เกี่ยวข้อง

จัดคว�มไม่แน่นอนท่ีค�ดว่�จะ
เกิดขึ้นให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่ม
คว�มไม่แน่นอนจ�กก�รเมือง 
กลุ่มคว�มไม่แน่นอนท�งสังคม 
เป็นต้น

บริห�รจัดก�รอย่�งมีระบบ

รศ.ดร.สมภพ  ม�นะรังสรรค์

สบิป ีโดยมีวสิยัทัศน์ในเรือ่งของภ�วะก�ร
เปลี่ยนแปลงในระดับต่�งๆ ตั้งแต่ระดับ
โลก ระดับภูมิภ�คต่�งๆ ระดับช�ติ ระดับ
ภ�คส่วน จนถึงระดับองค์กร

1

2

3
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ก�รบริห�รธุรกิจให้มีประสิทธิภ�พ 
ผู ้ บริห�รจะต้องคำ �นึ งถึ ง  HRD 
(Human Resource Develop-
ment) หม�ยถึง ก�รสร้�งบุคล�กร
ในองค์ก�ร หรือ หน่วยง�นให้เป็น
ผู้มีคว�มรู้ ค ว � ม ส � ม � ร ถ  ท � ง
ส ต ิ ป ั ญ ญ �  ( I n t e l l i g e n c e ) 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น 
(Competency, Performance, Skill) 
เพ่ือให้พันธกิจ (Mission) ภ�ระ
ง�น (Task) ขององค์ก�รหรือหน่วย
ง�น บรรลุเป้�ประสงค์ (Goal) มีก�ร
บรหิ�รจดัก�รนวตักรรม (Innovation 
Management: IM) และมีระบบก�ร
บริห�รง�นท่ีพร้อมจะรับมือกับคว�ม
เปลี่ยนแปลง

ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง คือ ก�ร
เปลี่ยนก�รเปลี่ยนแปลงให้กล�ยเป็น
โอก�ส โดยก�รตั้งคำ�ถ�มว่�อะไรท่ี
เปลีย่นแปลง และทำ�ไมจงึเปลีย่นแปลง 
และจะรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงได้
อย่�งไร  ซ่ึงต้องอ�ศัยก�รสร้�งวิสัย
ทัศน์ให้เฉียบข�ดและแหลมคม มีวิสัย
ทัศน์ที่ครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อก้�ว
สูก่�รเปน็ผูน้ำ�ท�งธุรกิจท่ีตอ้งมีแนวคดิ
ใหม่ๆและไม่หยดุน่ิง มีคว�มเป็นผูก้ล�้
ท่ีจะบกุเบกิ มีคว�มเปน็ตวัของตวัเอง มี
ภ�วะผู้นำ�และรู้จักท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัว
เองตลอดเวล�

 OKMD Fast Forward Talk 2014

ในการดำ เนินธุรกิจจะต้องมี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่า
เชื่อถือทางธุรกิจขึ้นอยู่กับ
ภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้

Country’s Image 

ภ�พลักษณ์ของประเทศ ซึงปัจจัยท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ 
ได้แก่ปัจจัยด้�นก�รเมือง ระบบร�ชก�ร 
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประเทศ

Corporate Image 

ภ�พลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่
กับ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate 
Governance) คว�มส�ม�รถขององค์กร
ที่วัดได้ในเชิงปริม�ณ (Corporate 
Capacity) ท้ังในอดีต ปัจจุบันและใน
อน�คต รวมถึงคว�มพร้อมของบุคล�กร
ในองค์กร (HR Readiness)

Product Image

ภ�พลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

People Image

ภ�พลักษณ์ของบุคคล

1

2

3

4
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การจะกำ หนดความเหนือชั้นทางธุรกิจว่าธุรกิจใดจะมีความเหนือ
ชั้นมากกว่าธุรกิจอื่นจะดูจากความเหนือชั้นทางเทคโนโลยี ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ แหล่งที่มาของเงินทุน และการสร้างเครือ

ข่ายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ EDVARD & FIC Strategies 
เป็นกลยุทธ์ที่จะนำ มาใช้ กลยุทธ์ดังกล่าว คือ

รศ.ดร.สมภพ  ม�นะรังสรรค์

Expansion 
หม�ยถึง 
ก�รรู้จักขย�ยตัว

Re-Connect to Core Businesses 
หม�ยถึง ก�รเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก

Integration 
หม�ยถงึ ก�รลดกลุม่ธุรกจิ 
และก�รประส�นกันในกลุม่

Cooperation 
หม�ยถงึ ก�รรว่มมือกับภ�ยนอก

Diversification 
หม�ยถงึ ก�รกระจ�ยตวั
ที่หล�กหล�ย

Differentiation 
หม�ยถึง ก�รสร้�งคว�มแตกต่�ง

Flexibility 
หม�ยถึง ก�รมีคว�มยืดหยุ่น

Value Added 
หม�ยถึง ก�รเพิ่มมูลค่�ให้กับสินค้�
และบริก�ร
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 วมถึงยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยตัว คือ 
 จะบริห�รจัดก�ร Economies of 
 Scale (EOS) หรือ “ก�รประหยัด
เน่ืองม�จ�กขน�ด” อย่�งไร หม�ยถึง ก�ร
ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ของก�รผลิตสินค้�
ลงในขณะท่ีมีก�รขย�ยก�รผลิตสินค้�ให้
มีขน�ดใหญ่ขึ้น อ�จกล่�วอีกอย่�งหน่ึง
ว่� เม่ือก�รผลิตขย�ยออกไป ผู้ผลิตจะมี
ประสิทธิภ�พก�รผลิตเพ่ิมขึ้นด้วยก�รได้รับ
ประโยชน์ จ�กก�รใช้เครื่องจักรขน�ดใหญ่ 

Observing
การสังเกต

Question
การตั้งคำ ถาม

Experimenting
การทดลอง

Associating
การปฏิสัมพันธ์

Networking 
การสร้างเครือข่าย

มีประสทิธิภ�พเพ่ิมขึน้ ประโยชน์จ�กก�รแบง่
ง�นกันทำ�ต�มคว�มถนัดเฉพ�ะอย่�ง  ทั้งนี้
ก�รบริห�รจัดก�รจะต้องรู้จักบริห�รอุปสงค์
และอุปท�น ในก�รผลิตจะต้องมีก�รบริห�ร
ต้นทุน ทั้งแบบคงที่และแบบผันแปร (Fixed 
Cost and Variable Cost) ในด้�นของ
ตล�ด จะต้องมีก�รขย�ยส่วนแบ่งก�รตล�ด 
(Market-Share Expansion) หรือก�รเปน็
ผู ้กำ�หนดร�ค�สินค้� (Become Price-
Setter)

 OKMD Fast Forward Talk 2014

ตัวกำ หนดความสำ เร็จของธุรกิจจะดูได้จาก นวัตกรรมการ
สร้างแบรนด์ การมีการสื่อสารที่คล่องตัวมีพลวัตไม่หยุดนิ่ง 
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้กลยุทธ์  OQENA ได้แก่
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ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ผลและนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ เพื่อ
ก้�วสู่ก�รเป็นองค์กรนวัตกรรม (Inno-
vative Organization) ก�รเป็นองค์กร
นวัตกรรม ซึ่งหม�ยถึง องค์กรน้ันมีคว�ม
เป็นนวัตกรรมอยู่ภ�ยในองค์กร โดยเฉพ�ะ
ในแง่ของก�รบริห�รจัดก�ร ซึ่งมีพลวัตของ
คว�มเป็นนวัตกรรมสูง หรือ มีก�รกระทำ�ท่ี
มีลักษณะเป็นนวัตกรรม คือ องค์กรน้ันจะ
ต้องมีลักษณะของก�รแสดงออกท�งคว�ม
คิดสร้�งสรรค์สูง ควบคู่ไปกับระบบก�รจูงใจ 
ให้ร�งวัลในก�รคิด หรือก�รกระทำ�ใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บ�งครั้งก็รวมเอ�
ประโยชน์ในเชงิสิง่แวดลอ้มและบรบิทรอบตวั
เข้�ไว้ด้วยเหมือนกัน 

สำ�หรบัตวักำ�หนดโอก�สท�งก�รตล�ด ไดแ้ก่ 
ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นผลิตภัณฑ์ หรือผู้บุกเบิก
ผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้นำ�ตล�ดหรือเป็นผู้
บุกเบิกตล�ดผลิตภัณฑ์น้ันๆ ส่วนของก�ร
เพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รผลิต จะต้องเพ่ิม
คว�มส�มรถในส่วนของแรงง�น ท้ังแรงง�น
ผลิตและแรงง�นในสำ�นักง�น คือ ใช้จำ�นวน
คนเท่�เดิมแต่ได้ผลผลิตม�กขึ้น ก�รเพ่ิม
คว�มส�ม�รถด้�นเวล� หม�ยถึง ใช้เวล�
เท่�เดิมแต่ได้เน้ือง�นม�กข้ึน ก�รเพ่ิมคว�ม
ส�ม�รถของเงินทุน คือ ใช้ทุนเท่�เดิม ได้
ผลผลิตม�กขึ้น และเพ่ิมคว�มส�ม�รถใน
คว�มรู้ ท่ีจะส�ม�รถใช้ทรัพย�กรเท่�เดิมแต่
ได้ผลผลิตม�กขึ้น หรือใช้ทรัพย�กรน้อยลง
แต่ได้ผลผลิตเท่�เดิม

ในก�รบริห�รธุรกิจผู้บริห�รจะต้องรู้จัก
ศิลปะในก�รบริห�ร น่ันคือ ก�รบริห�ร
คว�มขัดแย้ง เน่ืองจ�กคว�มขัดแย้ง
ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของก�ร
ทำ�ง�นและเกิดได้ในทุกกลุ่มบุคคล ด้วย
ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ (Human 
Resource Management) อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ เพื่อให้บุคล�กรขององค์กร
มีภ�วะก�รเปน็ผูน้ำ� เปน็ผูมี้คว�มส�ม�รถ 
มีคว�มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
สร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น ท่�มกล�ง
ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นหรือคว�มไม่
แน่นอนในเรื่องต่�งๆ อันมีผลต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกจิ ก�รดำ�เนินธุรกจิจะตอ้งอ�ศยั
ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ซ่ึงคว�มเสีย่งมีท้ังท่ี
ส�ม�รถค�ดก�รณไ์ดแ้ละท้ังท่ีไม่ส�ม�รถ
ค�ดก�รณ์ได้ อันเกิดม�จ�กปัจจัยท้ัง
ภ�ยในและภ�ยนอก ก�รเผชิญหน้�กับ
สภ�วะแวดล้อมที่ไม่อ�จค�ดก�รณ์ได้ ซึ่ง
มีท้ังท่ีเปน็ผลบวกและผลลบต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ ในกรณีที่เป็นผลบวกผู้ดำ�เนินธุรกิจ
จะเก็บเกี่ยวผลบวกที่ได้อย่�งไร และกรณี
ท่ีเปน็ผลลบเร�จะหลกีเลีย่ง หรอืทำ�ใหเ้กิด
ผลกระทบให้น้อยที่สุดได้อย่�งไร

รศ.ดร.สมภพ  ม�นะรังสรรค์
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เปน็ธุรกิจแฟชัน่ของคนไทยท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ท้ังในประเทศและในระดบัน�น�ช�ต ิโดยเริม่ตน้จ�ก
ง�นด้�นเสื้อผ้�สตรี และขย�ยตัวไปสู่ธุรกิจเครื่องหนัง คว�มสำ�เร็จของ FLYNOW ด้�นแฟชั่นดูได้
จ�กเสียงตอบรับจ�กง�น London Fashion Week จ�กคว�มสำ�เร็จที่ผ่�นม�ทำ�ให้ส�ม�รถส่งออก
สู่ตล�ดเอเชีย ญี่ปุ่น และตล�ดยุโรป สำ�หรับสินค้�เครื่องหนังโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกระเป๋�ถือสตรีได้รับ
คว�มนิยมอย่�งม�กทั้งในประเทศและในต่�งประเทศ

สำ�หรับแนวคิดในก�รทำ�ธรุกิจสร้�งสรรค์ คุณสมชัย ได้ให้แนวคิดไว้ว่� ก�รทำ�ธรุกิจทีต่้องอ�ศัยคว�ม
คดิสร�้งสรรคน้ั์น ผูท้ำ�ธุรกิจจะตอ้งคดินอกกรอบ แตก่่อนท่ีจะคิดนอกกรอบ จะต้องคดิเรือ่งท่ีอยูใ่นกรอบ
ให้ครบ รู้เรื่องในกรอบอย่�งละเอียด ก่อนที่จะกระโดดออกม�นอกกรอบ โดยยึดหลักส�มประก�ร คือ

ทำ อะไรต้องรู้จริง ในเรื่องที่จะทำ 

เมื่อรู้จริงแล้วต้องลงมือทำ 

ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำ ให้สำ เร็จ

FLY NOW

1

2

3
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“การทำ งานในเรื่องที่ตัวเองรัก
จะทำ ให้สามารถทำ ให้งานนั้น
ประสบความสำ เร็จ 
เหมือนที่คุณสมชัยรักในเรื่อง
การออกแบบเสื้อผ้า 
และหันมาเรียนรู้และลงมือทำ 
ด้วยความมุ่งมั่น 
จนประสบความสำ เร็จ 
โดยการบริหารบริษัทจะทำ ให้บริษัท
เปรียบเสมือนครอบครัว 
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท”

คุณสมชัย   ส่งวัฒน�

สำ�หรับก�รทำ�ง�นด้�นสร้�งสรรค์ จะต้องใช้
สมองสองซีกให้เท่�กัน โดยท่ีสมองซีกขว�
เป็นส่วนใช้ง�นสำ�หรับคว�มคิดสร้�งสรรค์ 
และซีกซ�้ยจะใชส้ำ�หรับก�รคำ�นวณ คอื ขณะ
ท่ีคิดจะสร้�งง�นก็ต้องคำ�นวณถึงคว�มน่�จะ
เปน็ท่ีจะเกดิขึน้เพ่ือไม่ใหก้�รดำ�เนินธุรกจิเกดิ
ข้อผิดพล�ด โดยก�รสร้�งสรรค์ง�นจะต้อง
คำ�นึงถึงกลุ่มเป้�หม�ยหรือลูกค้� ทั้งนี้เพื่อ
ก�รออกแบบสินค้�ให้ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย 
ที่มีคว�มต้องก�รที่ต่�งกัน โดยลูกค้�ยินดีที่
จะจ่�ยเงินเพื่อซื้อคว�มพอใจ และห�กลูกค้�
ตอ้งก�รซือ้คว�มสขุใจก็ยนิดท่ีีจะจ�่ยเงินเพ่ือ
ให้ได้สินค�้นั้นม�เป็นของตน ไม่ว่�สินค้�นั้น
จะร�ค�แพงขน�ดไหนก็ต�ม

 �รทำ�ก�รตล�ดธุรกิจสร�้งสรรค ์
 ตอ้งศกึษ�คว�มตอ้งก�รของคน
 แต่ละรุ่น หรือ แต่ละ Generation 
เพร�ะคนแตล่ะรุน่จะมีคว�มตอ้งก�รท่ีแตก
ต่�งกันออกไป เพื่อให้สินค้�ส�ม�รถตอบ
สนองคนได้ทุกวัย และห�กส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ม�กก็จะ
ทำ�ใหมี้โอก�สในก�รขย�ยธุรกจิใหเ้ตบิโต
ยิ่งใหญ่ได้ม�กขึ้นเท่�นั้น 

อย่�งไรก็ต�มก่อนท่ีจะเติบโตเพ่ือเป็นผู้
ดำ�เนินธุรกิจขน�ดใหญ่  จะต้องเริ่มต้น
จ�กธุรกิจขน�ดเล็กก่อนแล้วค่อยขย�ย
ก�รเติบโต คือ ส�ม�รถคิดให้ใหญ่ก่อน
แต่ค่อยๆ เริ่มต้นและขย�ยตัวเมื่อมีคว�ม
ม่ันคง ควรมีก�รจดบันทึกหรือบันทึก
สิ่งต่�งๆ ท่ีพบเจอระหว่�งก�รทำ�ธุรกิจ 
เพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์และประเมิน
เหตกุ�รณว์�่ควรจะแก้ปญัห�อย�่งไร คณุ
สมชยัไดท้ิ้งท้�ยไวว้�่ “มือละฟ้�ข�ติดดนิ” 
คือ ในขณะท่ีเอื้อมมือให้สูงข�ก็ยังคงมีที่
ยืน ไม่ตกลงม� หม�ยถึง ก�รไปให้ถึงจุด
หม�ยโดยไม่ประม�ทนั่นเอง
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 3

ทักษะสร้�งสรรค์: ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ คว้�โอก�สจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
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เทรนด์ต่�งๆ นั้น หม�ยถึง “โอก�ส”

วิวัฒนาการเทรนด์

เทรนด์ผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นอย่�งไร้ที่ม� ห�กแต่เกิดจ�กก�รผสมผส�นและรวมตัวกัน
ข้�มส�ยพันธ์ของเทรนด์เดิมท่ีปร�กฏอยู่ เม่ือเทรนด์บ�งเทรนด์หลอมรวมตัวกันและ
กำ�เนิดเป็นเทรนด์ใหม่ เทรนด์น้ันก็จะค่อยๆ สร้�งปร�กฏก�รณ์ใหม่ๆ และพัฒน�ไป
อย่�งต่อเนื่อง

เร�ทร�บดีว่� คุณคงมีโอก�สได้อ่�นเรื่องร�วแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงหรือเทรนด์โลก
ในปี 2015 ม�บ้�ง ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในด้�นต่�งๆ คงจะหนีไม่พ้นก�ร
เปลี่ยนแปลงในประเด็น ดังนี้ 

 The Internet of Things หรอื “อนิเตอรเ์น็ตในทุกสิง่” คอืแนวคดิท่ีเชือ่ม
โยงเปน็เครอืข่�ยคอมพิวเตอรอ์จัฉริยะท่ีคอมพิวเตอร์ส�ม�รถติดตอ่คุยกัน
ได้ โดยไม่ต้องผ่�นคน เป็นก�รเชื่อมต่อแบบ Machine-to-Machine 
Communication Technology (M2M)

 ก�รใช้สม�ร์ทโฟนในก�รดำ�เนินชีวิตและธุรกิจในวงกว้�ง

 ก�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิ� และก�รชะลอตวัของเศรษฐกิจจนี

 คว�มผันผวนและไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจของโลก

 ก�รเข้�สู่ยุคประช�กรสูงวัย

ห�กจะหันกลับม�พิจ�รณ�เทรนด์ข้�งต้นอย่�งจริงจัง เร�จะเห็นได้ว่� ตัวเทรนด์เอง
นั้นไม่ใช่ประเด็น ห�กแต่เป็น “โอก�ส” ที่จะเกิดขึ้นจ�กเทรนด์นั้นๆ ต่�งห�ก ที่เร�จะ
ส�ม�รถเก็บเกี่ยว และนำ�ม�สร้�งสรรค์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ภูมิภาพ / ภูมิทัศน์เทรนด์
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เทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย

เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอก�ส” ต่�งห�ก

ซึ่งก็คือ นวัตกรรมที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ให้เกิดคุณค่� และมูลค่�คว�มสำ�เร็จ คำ�ว่� 
“เทรนด์” และ “โอก�ส” จึงเป็นที ่ม�ของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้
ไกล ไปให้เร็ว” โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่ม�ของโครงก�รในก�รสร้�ง
มูลค่�ให้แก่สังคมไทย ดังนี้ 
4 EMERGING GLOBAL TRENDS: THE FUTURE OF VALUE CREATION

นำ�เสนอผ่�นก�ร Talk 4 ครั้ง ในปี 2015 ดังนี้

Explosive Potential Service Businesses

The Power of Cyberworld & What’s Next

Welcome to 2025: Aged Society

Green Means Business

ความลบัอุตสาหกรรม

1

2

3

4
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FAST 
FORWARD 
TALK 4Q
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วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ธุรกิจบริการ
เปี่ยมศักยภาพ
ในยุคเปลี่ยนผัน

D

P ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ยกตัวอย่�ง เช่น ธุรกิจน้ำ�ดื่ม  ตัวธุรกิจประเภทนี้ต้องอ�ศัยธุรกิจบริก�รเข้�ม�เป็นเครื่องมือใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ตั้งแต่แรงง�นผลิต จนถึงก�รขนส่ง ลำ�พังก�รผลิตน้ำ�ดื่มอย่�งเดียวห�กไม่มี
ธุรกิจบริก�รไปเก่ียวข้อง ก็ไม่อ�จท่ีจะทำ�ก�รข�ยสินค้�ได้เน่ืองจ�กไม่มีก�รขนส่งซึ่งเป็นภ�ค
บริก�รเข้�ม�เป็นเครื่องมือในก�รนำ�สินค้�ไปสู่มือผู้บริโภค เป็นต้น

ภาคบริการเป็นธุรกิจที่แฝงอยู่ในธุรกิจทุกประเภท 
ไม่ใช่แต่เพียงธุรกิจด้านบริการที่เห็นอย่างชัดเจน

โดยลักษณะของธุรกิจบริการ มีดังนี้

เป็นธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับ
ผู้บริโภค

จำ�นวนม�ก

ประกอบด้วย
แรงง�น

จำ�นวนม�ก

เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญ� 

เช่น ก�รนวด
แผนไทย

ขึ้นอยู่กับ
ก�รเปล่ียนแปลง

ของโลก
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ภ�คบรกิ�รของไทยกำ�ลงัอยูใ่นชว่ง
ข�ลง เน่ืองจ�กนโยบ�ยของรฐับ�ล
ที่ผ่�นม� ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
กระตุ้นภ�คอุตส�หกรรมเป็นหลัก

สัดส่วนของแรงง�นจะเข้�ไปสู่ภ�ค
บริก�รม�กข้ึน เน่ืองจ�กแรงง�น
ภ�คเกษตรกรรมน้อยลง เช่น คน
เลิกทำ�น�หันม�ประกอบอ�ชีพขับ
รถรับจ้�ง 

แนวท�งของ สำ � นักง�นคณะ
กรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ (NESDB) กับ
แนวคิดของภ�คบริก�รเป็นคนละ
แนวท�ง

ภ�คบริก�รคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
40 ของ GDP 

ประเทศไทยได้เปรียบดุลก�รค้�
ในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นธุรกิจ
บริก�รที่สำ�คัญประเภทหนึ่ง

ผศ.ดร. ประช�  คุณธรรมดี

โดยสามารถสรุปภาพรวมของธุรกิจบริการ
ของไทยในปัจจุบัน ได้ดังนี ้ 

1

2

3

4

5
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 ย่�งไรก็ต�ม ก�รเปิด AEC 
 จะส ่งผลให ้ เกิดคู่แข่งท�ง
 ธุรกิจด�้นก�รท่องเท่ียวม�ก
ยิ่งขึ้น เนื่องจ�กก�รเปิด AEC จะเกิด
คว�มเชื่อมโยงในหล�ยมิติ ทั้งก�รค้� 
ก�รคมน�คม ซึง่แต่ละประเทศสม�ชกิ
มีจุดข�ยในเรื่องของธุรกิจท่องเท่ียว
เช่นเดียวกับประเทศไทย เท่�กับว่�
จะเกิดท้ังคู่แข่งและพันธมิตรในตล�ด
ก�รท่องเท่ียว รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่
เก่ียวโยงสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดคว�ม
ตอ้งก�รแรงง�นด้�นต�่งๆ ม�กขึน้ ซึง่
แรงง�นจำ�เป็นต้องมีก�รพัฒน�ทักษะ
แรงง�นด้�นต่�งๆ เพ่ือให้ตอบสนอง
ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เช่น เพ่ิม
ทักษะด้�นภ�ษ� ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รของผู้บริโภคท่ีมีคว�ม
ต้องก�รสินค้�บริก�รม�กขึ้น

สำ�หรับสัดส่วนร�ยได้ภ�คบริก�รของไทย ขึ้นอยู่
กับนโยบ�ยของรัฐบ�ลว่�จะเน้นก�รพัฒน�ใน
ด้�นใด ซ่ึงห�กนโยบ�ยเน้นในด้�นก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมเป็นหลักนั้น จะส่งผลให้ร�ยได้ภ�ค
อุตส�หกรรมโตเร็วกว่�ภ�คบริก�ร สัดส่วนร�ย
ได้ภ�คบริก�รจะมีแนวโน้มลดลง แต่ห�กรัฐบ�ล
เน้นนโยบ�ยก�รพัฒน�ภ�คบริก�ร จะส่งผลให้
ร�ยได้ภ�คบริก�รโตเร็วกว่�ภ�คอุตส�หกรรม 
ซึ่งทำ�ให้สัดส่วนร�ยได้ภ�คบริก�รมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น ดังนั้นจะส่งผลให้อัตร�ค่�จ้�งต่อคนของภ�ค
บริก�รมีสัดส่วนของค่�ตอบแทนที่ดีกว่�ของภ�ค
อุตส�หกรรม

อย่�งไรก็ต�มแนวโน้มของธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีก
และก�รขนส่ง รวมถึงธุรกิจด้�นก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คม  (telecommunication) ของ
ไทยเติบโตอย่�งต่อเน่ือง แต่ธุรกิจบริก�รใน
ทศวรรษหน้�ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รอยู่รอด ได้แก่ 
ธุรกิจท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี หรือบริก�ร
ท่ีใช้แรงง�นจำ�นวนม�กและไม่เน้นทักษะม�ก
นัก คว�มท้�ท�ยสำ�หรับธุรกิจบริก�รในทศวรรษ
หน้�ดงักล�่ว คือ ก�รปรบัตวัใหเ้ข้�กับเทรนดข์อง
โลกท่ีมีก�รเปลีย่นแปลง โดยก�รใหบ้รกิ�รท่ีครบ
วงจร หรือก�รข�ยแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ภ�ยใต้ 
แนวคิด Best, Good และ Different

 OKMD Fast Forward Talk 2015
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การเปิด AEC จะส่งผลให้เกิดคู่แข่งทางธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ก่อให้เกิดความต้องการ
แรงงานด้านต่างๆ มากขึ้น

 ซึ่งแรงงานจำ เป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ
แรงงานด้านต่างๆ 

เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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 ยู่ในวงก�รบันเทิง เป็นนักแสดง 
 พิธีกร ครูสอนศิลปะก�รแสดง 
 และนักเขยีน มีผลง�นก�รแสดง 
ทั้งละคร ละครเวทีและภ�พยนตร์ ที่เป็นที่
ยอมรบัท้ังในประเทศ และต่�งประเทศ และ
เป็นผู้ก่อต้ังบริษัท ณ วังหลัง โปรดักชั่น 
จำ�กัด รับจัดทำ�และผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ 
และรับจัดง�นแสดงโดยทั่วไป

ผู้ก่อต้ังธุรกิจบริการ Exclusive 
Cuisine I Party “May & Party” 
และเชฟรายการโทรทัศน์ 
“เร่ืองกินเร่ืองใหญ่ by Pataravarin”

คุณเมย์ ภัทรวรินทร์ ทิมกุล 

OKMD Artwork_ALL.indd   108 6/22/59 BE   9:29 PM



109OKMD FAST FORWARD  BOOK

 อกจ�กนี้เธอยังผันตัวเองม�เป็น
 นักทำ�อ�ห�รโดยก�รันตีฝีมือโดย 
 โรงเรียนสอนก�รประกอบอ�ห�ร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปัจจุบัน เมย์เป็น
โปรดิวเซอร์และผู้ดำ�เนินร�ยก�ร “เต้นรำ� 
ทำ�ครัว” ท�งช่องทรูวิชั่น  (Home and 
Food Chanel) HD 85, Explore 2 และ 
true 10 ด้วยคว�มรักในเรื่องของอ�ห�ร
ก�รกินด้วยแนวคิด “ก�รทำ�อ�ห�รเป็นเร่ือง
ไม่เครียดและเรื่องกินเรื่องใหญ่” จึงเกิดแรง
บันด�ลใจในก�รทำ�ธุรกิจก�รจัดเลี้ยงท่ีตอบ
สนองคว�มตอ้งก�รเฉพ�ะกลุม่ สำ�หรับลกูค�้
ท่ีตอ้งก�รรปูแบบป�รต์ีท่ี้เลอืกสรรบรรย�ก�ศ
และอ�ห�รด้วยตัวเอง โดยเมย์จะเป็นผู้
รังสรรค์ทุกอย่�งต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร ภ�ย
ใต้ชื่อ May I Party ซึ่งถือเป็นก�รบุกเบิก
ธุรกิจบริก�รด้�นอ�ห�ร โดยยึดหลักก�ร
ให้บริก�รที่ลูกค้�จะอิ่ม อร่อย และได้คว�ม
รู้ เรื่องอ�ห�รก�รกินควบคู่กันไปกับคว�ม
สนุกสน�น และได้รับคว�มพึงพอใจ ซ่ึงจะ
ตอ้งมีก�รปรับตวัใหเ้ข้�กับคว�มตอ้งก�รของ
ลกูค้� ในขณะเดียวกันตวัเองก็ได้รบัคว�มสขุ
จ�กก�รทำ�ง�น พร้อมกับกำ�ไรที่เป็นเม็ดเงิน

สำ�หรับข้อคิดในก�รทำ�ง�นของเมย์คือ ควร
ทำ�ในสิ่งท่ีตัวเองทำ�แล้วมีคว�มสุข ไม่คิดถึง
ผลกำ�ไรท่ีเป็นตัวเลข เพร�ะคว�มสขุคอืกำ�ไร
อย่�งหน่ึง โดยไม่ได้ต้ังเป้�หม�ยแต่ใช้วิธีทำ�
ไปเม่ือพบปัญห�จึงค่อยแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น 
สำ�หรบัเรือ่งของก�รทำ�ง�นเปน็ทีมเพ่ือใหทุ้ก
คนชอบและรักในสิ่งเดียวกัน เมย์แนะนำ�ว่�
อย�่คดิว�่กำ�ลงัทำ�ง�นใหค้ดิว�่เปน็ง�นอดเิรก 
เป็นสิ่งท่ีตัวเองรักและเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 
โดยเปน็แบบอย�่งในก�รทำ�ง�นใหกั้บทีมง�น
เห็นแล้วทำ�ต�ม ซึ่งจะดีกว่�ก�รสอน

ด้�นก�รแข่งขันท�งธุรกิจและก�รอยู่รอด
ท�่มกล�งคูแ่ขง่ท่ีคดิจะทำ�ธุรกิจแบบเดยีวกัน 
เมย์แนะนำ�ให้คงเอกลักษณ์ของตนเองท่ี
เป็นจุดเด่น เพร�ะลูกค้�ต้องก�รแบบท่ีเร�
เป็นจึงเลือกท่ีจะใช้บริก�รของเร� และก�ร
มีคู่แข่งเท่�กับลูกค้�มีท�งเลือกม�กขึ้น ซี่ง
ปัจจุบันเมย์เน้นท่ีลูกค้�เฉพ�ะกลุ่มไม่ได้เน้น
ปริม�ณลูกค้�

“สำ หรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจแนะนำ ให้
เริ่มจากสิ่งที่รักและชอบ ค่อยๆ ทำ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ 
แต่เป็นจุดที่ชอบ ถนัดและทำ ได้ดี และไม่กลัวที่จะคิดต่าง 

เมื่อเห็นว่ามีโอกาสขยายตัวจึงค่อยขยายตัวต่อไป”

คุณเมย์ ภัทรวรินทร์   ทิมกุล
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เจ้�ของฉ�ย� “อ�ยุน้อยร้อยล้�น” เป็นนัก
ออกแบบ และพัฒน�สินค้� ให้กับแบรนด์
ต่�งๆ ท่ัวโลก อ�นนท์ ไพโรจน์ เรียนจบ
ปรญิญ�ตร ีสถ�ปตัยกรรมศ�สตร ์ส�ข�ศลิปะ
อุ ตส�หกรรมจ�กสถ�บั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง เริ่ม
ตน้ทำ�ง�นประจำ�ในวยั 23 ป ีในฐ�นะผูอ้ำ�นวย
ก�รฝ�่ยออกแบบ บริษัทศรวีกิรณก์รุป๊ โฮลด้ิง 
มห�ชน นอกจ�กน้ียังมีผลง�นออกแบบใน
ระดับน�น�ช�ติ และยังได้รับร�งวัลเหรียญ 
ศิลป์ พีระศรี จ�กกรมศิลป�กรในฐ�นะนัก
ออกแบบยอดเยี่ยม แห่งปี 2008-2009 ใน
ปี 2007 ได้ก่อตั้ง บริษัท อ�นนท์ ไพโรจน์ ดี
ไซน์สตูดิโอ จำ�กัด ดำ�เนินง�นด้�นออกแบบ 
และเปน็ท่ีปรกึษ�และพัฒน�ธุรกจิดว้ยกลยทุธ์
ก�รออกแบบ ปัจจุบันมีลูกค้�ท้ังในประเทศ

และต่�งประเทศท่ีเป็นแบรนด์ดังม�กม�ย 
เช่น FENDI MATRAZ Vitra Design 
Museum ฯลฯ จ�กผลง�นท่ีโดดเด่นทำ�ให้
ได้รับร�งวัลในระดับน�น�ช�ติหล�ยร�งวัล 
นอกจ�กจะเปน็นักออกแบบ และเจ�้ของธุรกจิ
แลว้ อ�นนท์ยงัเปน็ภณัฑ�รกัษ์และก่อตัง้กลุม่
นักออกแบบหน้�ใหม่ในเอเชีย ชื่อ ASIA 
TALENT เพ่ือรวบรวมเครอืข�่ยง�นออกแบบ
รว่มสมัยท่ีเกดิขึน้จ�กองคค์ว�มรูง้�นออกแบบ
ท้องถิ่น ท่ีนักออกแบบในเอเชียได้รวมตัวกัน 
และทำ�ง�นร่วมกับ WATARU SAKUMA 
นักออกแบบช�วญี่ปุ่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส�ธ�รณะผ่�นโครงก�ร DEWA: Design 
from Waste of Agriculture  โดยรัฐบ�ล
ไทยสนับสนุนโครงก�ร ในก�รศึกษ�ก�ร
จัดก�รเศษเหลือจ�กผลิตผลท�งก�ร

ผู้ก่อต้ัง Anon Pairot Design 
Studio ศิลปินนักออกแบบ 
นักวางกลยุทธ์ และภัณฑารักษ์ 
เจ้าของฉายา “อายุน้อยร้อยล้าน” 
เป็นนักออกแบบ และพัฒนาสินค้า 
ให้กับแบรนด์ต่างๆ ท่ัวโลก

คุณอานนท์ ไพโรจน์ 
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 �นนท์ เป็นผู ้ที ่มีหัวท�งธุรกิจม�
 ตั้งแต่เด็ก โดยตั้งคำ�ถ�มกับตัวเอง
 เวล�ที่ทำ�ง�นว่� จะต้องทำ�ง�น
เท่�ไหร่จึงจะได้สิ่งที่ต้องก�ร ห�กทำ�เพียง
อย่�งเดียวต้องใช้เวล�น�น จึงต้องทำ�ง�น
อย่�งอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ถึงเป้�หม�ย
ได้เร็วขึ้น ธุรกิจของอ�นนท์จึงไม่เพียงแต่ให้
บริก�รออกแบบ แต่ยังเป็นที่ปรึกษ� พัฒน�
และว�งแผนกลยุทธ์ให้กับลูกค้�อีกด้วยใน
ก�รทำ�ง�น อ�นนท์ ให้ข้อคิดว่� ก�รดำ�เนิน
ธุรกิจจำ�เป็นต้องเรียนรู้ถึงคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�แต่ละกลุ่ม เนื่องจ�กแต่ละกลุ่มมีคว�ม
ต้องก�รที่แตกต่�งกันออกไป ต้องเตรียมทีม
ง�นที่พร้อมจะตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ในทุกด้�น ในก�รให้บริก�รออกแบบ
จะตอ้งสำ�รวจประวตัขิองธรุกิจนัน้ๆ และมมีมุ
มองในด้�นอื่นๆ ม�ประกอบก�รพิจ�รณ� 
เช่น มุมมองท�งเศรษฐศ�สตร์ ก�รตล�ด 
เพือ่นำ�ม�ประกอบในก�รออกแบบ โดยธรุกิจ
ของอ�นนท์ เป็น Design service คือ ให้
บริก�รในก�รออกแบบ ไม่ใช่ Designer 
หรือนักออกแบบเพียงอย่�งเดียว ดังนั้น
ก�รพูดคุยและตั้งคำ�ถ�มกับลูกค้� จึงเป็น
สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ได้ข้อมูลม�วิเคร�ะห์
ประกอบก�รออกแบบ และห�จุดเปลี่ยน
จ�กคว�มคิดเดิม เพื่อให้ได้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องก�รของตล�ด 

สำ�หรับก�รสร้�งทีมง�นให้มีคว�มรักต่อง�น
ที่ทำ� อ�นนท์ ให้ข้อคิดว่� ต้องทำ�ให้ทีมง�น
รู้สึกว่�สิ่งที่ทำ�เป็นสิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับทุกคน 
และทุกคนเป็นคนสำ�คัญ มีตัวตน ห�กทุกคน
รู้สึกถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งที่ตนเองทำ� จะ
ทำ�ให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

ในเรื่องของก�รแข่งขันกับคู่แข่งท�งธุรกิจ 
อ�นนท์ เห็นว่� ห�กปัญห�มีม�ก ลูกค้�
ก็จะม�กไปด้วย ให้มองว่�ผู้ที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันเป็นพันธมิตรท�งธุรกิ จ  ห�ก
ต้องก�รชนะก�รแข่งขันจะต้องข�ยคว�ม
แตกต่�ง และเปลี่ยนมุมมองในก�รคิด

อ�นนท์ให้ข้อแนะนำ�ในก�รทำ�ธุรกิจบริก�ร
ว่� ให้คิดแบบแมว คือ มีคว�มสดใสร่�เริง 
ไม่ต้องมีนิย�ม ไม่คิดถึงคู่แข่ง แต่ให้ทำ�ตัว
ให้กลมกลืน ต้องมีก�รปรับตัว และเข้�ใจ
บริบทที่อยู่รอบด้�น ที่สำ�คัญคือ ต้องมีใจ
รักบริก�ร (service mind) และให้คิดว่�
ธุรกิจมีขึ้นและลง ซึ่งเกิดจ�กปัจจัยต่�งๆ 
ให้ต่อสู้กับตัวเองอย่�ไปต่อสู้กับคนอื่น เมื่อ
ถึงจุดจุดหนึ่ง อ�จมีก�รขย�ยฐ�นธุรกิจ
เดิมเพื่อเป็นก�รเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เข้�ด้วยกัน

“ให้คิดแบบแมว มีความสดใสร่าเริง 
ไม่ต้องมีนิยาม ไม่คิดถึงคู่แข่ง 

แต่ให้ทำ ตัวให้กลมกลืน 
ต้องมีการปรับตัว 

และเข้าใจบริบทที่อยู่รอบด้าน”

คุณอ�นนท์  ไพโรจน์
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 4

ธุรกิจบริก�รเปี่ยมศักยภ�พในยุคเปลี่ยนผัน
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วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

1 คลิ๊ก
สร้างโอกาสใหม่...
พลังไซเบอร์เวิลด์

ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

D

P

OKMD Artwork_ALL.indd   115 6/22/59 BE   9:30 PM



OKMD Artwork_ALL.indd   116 6/22/59 BE   9:30 PM



OKMD Artwork_ALL.indd   117 6/22/59 BE   9:30 PM



118 OKMD FAST FORWARD  BOOK

 อล์คพิเศษ เรื ่อง “ส่องเทรนด์ดิจิทัล
 และเทคโนโลยีเพื ่ออน�คตท�งธุรกิจ
 และวิถีชีวิตใหม่”(A Future Glance 
at Digital Trends & Technology for Better 
Life & Business) โดย คุณภ�วุธ พงษ์วิทยภ�นุ
ซึ่งเป็นกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 
บริษัท TARAD.com บริษัท Zocial Inc น�ยก
สม�คมพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และอ�จ�รย์
ประจำ�มห�วิทย�ลัยศรีปทุมและมห�วิทย�ลัย
หอก�รค�้ นอกจ�กน้ียงัเปน็นักเขยีนหนังสอืเก่ียว
กับ E-Commerce และ E-Marketing รวมถึง
ก�รเป็นวิทย�กรท้ังในประเทศและต่�งประเทศ 
และท่ีปรึกษ�ให้กับบริษัทชั้นนำ�และหน่วยง�น
รัฐบ�ลหล�ยแห่ง ซึ่งคุณภ�วุธมีประสบก�รณ์
เชี่ยวช�ญด้�น Internet E-Commerce และ 
E-Marketing ม�กว่� 15 ปี และเป็น คอลัมนิสต์ 
ให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนิตยส�ร 
SME อีกด้วย

 OKMD Fast Forward Talk 2015

คุณภ�วุธ พงษ์วิทยภ�นุ สำ�เร็จก�ร
ศึ ก ษ � ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ � ต รี จ � ก ค ณ ะ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�ว ิทย�ล ัย
รังสิต และสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�
โทด้�น Internet & E-Commerce 
จ�กม ห � วิ ท ย � ลั ย อั ส สั ม ชั ญ  แ ล ะ
ปริญญ�โทด้�น Executive MBA 
จ�กสถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์ 
และจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ปัจจุบัน
กำ�ลังศึกษ�ปริญญ�เอก วิทย�ศ�สตร์
ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ธุรกิจเทคโนโลยี
และก�รจัดก�รนวัตกรรม จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
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ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของ
มนุษย์ จ�กสถิติพบว่� คนไทยมีแนวโน้มก�ร
ใช้อินเตอร์เน็ตผ่�นสม�ร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นอย่�ง
ต่อเนื่อง รองลงม�คือก�รใช้อินเตอร์เน็ตผ่�น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพ� 
แท๊บเล็ต และสม�ร์ททีวี ซึ่งมีก�รเติบโตเพิ่ม
ขึ้นเช่นกันแต่อ�จจะยังไม่สูงม�กนัก ปริม�ณ
ก�รใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�กก�รเข้�
ม�ของสัญญ�น 3G ทำ�ให้ก�รเชื่อมต่อของ
อินเตอร์เน็ตผ่�นอุปกรณ์ต่�งๆ ทำ�ได้ง่�ยม�ก
ขึ้น จึงทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ของผู้ประกอบก�ร
หรือผู ้ท ี ่ร ิเร ิ ่มทำ�ธุรกิจผ่�นก�รเปลี ่ยนแปลง
เทรนดโ์ลก ทำ�ใหส้�ม�รถแสวงห�โอก�สใหกั้บตวั
เองและพัฒน�ตัวเองให้ก้�วสู้ก�รเป็นผู้ประกอบ
ก�รท่ีมีประสิทธิภ�พและประสบคว�มสำ�เร็จใน
ก�รทำ�ธุรกิจได้ม�กขึ้น

อย่�งไรก็ต�มเทคโนโลยีก็มีวงจรก�ร
เติบโตของมันหรือท่ีเรียกว่� “Gartner 
Hype Cycle of Technology” แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีต่�งๆ 
ท้ังท่ีเติบโตถึงท่ีสุดและลดลงจนถึงท่ีสุด 
หรือบ�งประเภทอ�จจะมีแนวโน้มลดลง
แล้วห�ยไปหรือมีแนวโน้มลดลงแล้วอ�จ
จะทะย�นขึ้นใหม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบท
ต่�งๆ โดยเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ใหม่ใน
ขณะน้ี คอื Internet of Things หม�ยถงึ
ก�รท่ีอนิเตอรเ์น็ตเข้�ไปอยูใ่นสิง่ของหรอื
อุปกรณ์ต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้ชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบัน

คุณภ�วุธ  พงษ์วิทยภ�นุ
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อย่�งไรก็ต�ม ก�รเริ ่มต้นทำ�ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีนั้น จำ�เป็นต้องศึกษ�และเรียนรู้
เทรนดท่ี์จะเกิดขึน้ว�่เทรนดใ์ดท่ีกำ�ลงัไดร้บัคว�ม
นิยมหรือ “กำ�ลังจะม�” ซึ่งมีก�รค�ดก�รณ์โดย
ผู้เชี่ยวช�ญและนักวิเคร�ะห์ในแต่ละปี สำ�หรับ 

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

Merging the Real World and 
the Vital World 

คือ ก�รเชื่อมโยงโลกของดิจิทัล

Intelligent Everywhere 
คือ ก�รวิเคร�ะห์

The New IT Reality Emerges 
คือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น

1.   Computing Everywhere

2.   The Internet of Things

3.   3D Printing

4.   Advanced, Pervasive, Invisible 

      Analytics

5.   Context – Rich Systems

6.   Smart Machine

7.   Cloud/Client Architecture

8.   Software- defined Infrastructure 

      and Applications

9.   Web- Scale IT

10. Risk – Based Security 

     and Self-Protection

 OKMD Fast Forward Talk 2015

10 อันดับเทรนด์ยุทธศ�สตร์เทคโนโลยีปี 
2015 (Top-ten Strategic Technology 
Trends 2015)จัดทำ�โดย Gartner 
ส�ม�รถแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
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 ท บ � ท ข อ ง ก � ร ค ้ �  แ บ บ
 E-commerce เป ็นก�รค ้�
 ท่ีจะเข้�ม�มีบทบ�ทแทนก�ร
ค้�แบบเดิม ซึ่ งก�รค้�ข�ยในระบบ 
E-commerce เป็นก�รค้�ข�ยโดย
ผ่�นเว็บไซต์ ซึ่งส�ม�รถสื่อส�รระหว่�ง
ผู้ข�ยกับลูกค้�หรือผู้บริโภคได้โดยตรง 
ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องมีหน้�ร้�นเพ่ือว�งสินค้� 
หรือข�ยผ่�นตัวแทน โดยผู้ซ้ือและผู้ข�ย
ส�ม�รถทำ�ก�รค้�ระหว่�งกันได้โดยตรง 
ซึ่งมีสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกล�ง
ในก�รเชื่อมโยงติดต่อระหว่�งกัน ยก
ตัวอย่�งเช่น สินค้�บ�งอย่�งท่ีมียอดข�ย
จำ�นวนม�ก ผู้ข�ยอ�จจะจัดโปรโมชั่น
ในก�รบริก�รจัดส่งฟรี แต่สำ�หรับสินค้�
บ�งประเภทผู้ข�ยอ�จมีก�รเรียกเก็บค่�
บรกิ�รจดัสง่สนิค�้ก็ได ้ซึง่ก�รค�้ข�ยแบบ 
E-commerce ช่วยลดต้นทุนก�รผลิต
ลง สง่ผลใหร้�ค�สนิค�้ถกูลงได ้เน่ืองจ�ก
ผู้ข�ยไม่จำ�เป็นต้องมีร้�นค้�หรือผ่�น
ตัวแทนจำ�หน่�ย จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้งบ
ในก�รลงทุนด้�นก�รตล�ดที่สูง นอกจ�ก
นี้ก�รค้�ข�ยประเภทน้ียังส�ม�รถทำ�ยอด
ข�ยได้ภ�ยในเวล�รวดเร็วอีกด้วย ดังน้ัน 
ผู้ประกอบก�รของไทยจำ�เป็นต้องปรับตัว
ใหทั้นกับตล�ดก�รค�้แบบใหม่ เชน่ สนิค�้
จ�กจนี ท่ีเร่ิมทำ�ตล�ดโดยตรงกับผูบ้รโิภค
ช�วไทยหรือผู้บริโภคในท้องถิ่นต่�งๆ  
โดยผ่�นเว็บไซต์ท่ีใช้ภ�ษ�ไทยหรือภ�ษ�
ของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น

 ทบ�ทของ Bitcoin เปน็อกีหน่ึง
 เทรนด์ที่กำ�ลังเข้�ม�มีบทบ�ท
 ท�งด้�นก�รเงิน Bitcoin คือ 
สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ
ระบบเน็ตเวิร์ค ผู้ใช้ส�ม�รถด�วน์โหลด
โปรแกรม Bitcoin Wallet ซึ่งโปรแกรม
จะสร้�ง address หรือเลขท่ีบัญชีซึ่ง
เป็นของผู้ใช้โดยเฉพ�ะ เปรียบได้กับสมดุ
บัญชีธน�ค�ร โดยมี Block Chain คือ
ไฟลท่ี์ใชใ้นก�รบนัทึกขอ้มูล ก�รฝ�กถอน
เงินของทุกคน  ส่วน Bitcoin คือ ธนบัตร
หรือตัวเงินน่ันเอง ซึ่งส�ม�รถทำ�ก�รซื้อ
ข�ยสินค้�ได้ด้วย ดังน้ัน Bitcoin อ�จ
จะกำ�ลังจะม�เปลี่ยนแปลงก�รเงินของ
โลกก็ได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้ Bitcoin 
เหม�ะกับธุรกจิท่ีตอ้งก�รลดค�่ธรรมเนียม
ธุรกรรมท�งก�รเงิน เน่ืองจ�กไม่ตอ้งผ�่น
ตัวกล�ง คือ ธน�ค�รพ�ณิชย์ในก�รทำ�
ธุรกรรมท�งก�รเงิน ซึ่งธน�ค�รเป็นผู้
เก็บข้อมูลก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินเอ�ไว้ 
อย่�งไรก็ต�มในประเทศไทย ธน�ค�ร
แห่งประเทศไทยได้ประก�ศว่� Bitcoin 
ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รทำ�ธุรกรรมได้ 
เน่ืองจ�กเกรงว่�จะนำ� Bitcoin ไปใช้
ในท�งท่ีผิดได้เพร�ะขณะน้ีไทยยังไม่มี
กฎหม�ยคุ้มครองในเรื่องดังกล่�ว เช่น 
ก�รนำ�ไปซ้ือข�ยสิ่งท่ีผิดกฎหม�ยผ่�น
เว็บไซต์ที่ข�ยของผิดกฎหม�ย เป็นต้น

คุณภ�วุธ  พงษ์วิทยภ�นุ

OKMD Artwork_ALL.indd   121 6/22/59 BE   9:30 PM



122 OKMD FAST FORWARD  BOOK

Shadow Data หรือ Metadata คือ 
ข้อมูลเง�ท่ีถูกจัดเก็บไว้ของอุปกรณ์ก�ร
ใช้ง�นต่�งๆ เช่น ข้อมูลก�รใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลของก�รถ่�ยภ�พ 
เป็นต้น ข้อมูลเหล่�น้ีจะส�ม�รถนำ�ม�
วิเคร�ะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้

 �รเข้�ม�ของยุค Internet of 
 Things คือ ก�รที่อุปกรณ์หรือ
 เครื่องมือต่�งๆ มีอินเตอร์เน็ต
เข้�ไปเ ก่ียวข้อง และอุปกรณ์ทุกตัว
เชื่อมต่อเข้�กับอินเตอร์เน็ตได้น้ัน องค์
ประกอบของ Internet of Things 
และ Internet of Everything ที่สำ�คัญ
ได้แก่ คน (people)  สิ่งของ (Things)  
กระบวนก�ร (Process) และข้อมูล 
(Data) กระบวนก�รของก�รติดต่อ โดย
ส�ม�รถแบง่เปน็คนกับคน P2P (People 
to People) คนกับเครือ่ง P2M (People 
to Machine) และเครือ่งกับเครือ่ง M2M 
(Machine To Machine) โดยที่ข้อมูล
จะมีก�รเชือ่มโยงติดตอ่กัน ระหว�่งขอ้มูล
ของบุคคล กับเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่�งๆ 
ผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่�งเช่น 
ก�รผลิต HAPIfolk ซ่ึงเป็นส้อมท่ีใช้ใน
ก�รกินอ�ห�รและติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจะจัด
เก็บข้อมูลต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รกินอ�ห�ร
ในแตล่ะครัง้ของผูใ้ชท้ั้งหมด และสง่ขอ้มูล
เข้�ไปจัดเก็บในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ 
อ�ทิ ข้อมูลคว�มเร็วของก�รกินอ�ห�ร 
อ�ห�รที่กินเข้�ไป และประมวลออกม�
เป็นข้อมูลด้�นสุขภ�พและโภชน�ก�ร
ต่�งๆ เป็นต้น

ก�รใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ชีวิตมีคุณภ�พม�ก
ขึ้น เช่น Dropbox คือ บริก�รฝ�กไฟล์ ท่ี
ส�ม�รถเข้�ถึงไฟล์ได้จ�กทุกที่ ที่ส�ม�รถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นก�รให้
บริก�รแบบ Freemium คือ ให้บริก�รฟรี
ในระดับหน่ึง แต่เม่ือผู้ใช้ต้องก�รก�รใช้ง�น
ที่ม�กขึ้นก็จะเสียค่�ใช้จ่�ยต�มอัตร�ท่ีเรียก
เก็บ เช่น Skype ห�กจ่�ยเงินจะส�ม�รถโทร
ได้ทั่วโลก ไม่จำ�กัด หรือประชุมหล�ยส�ยได้ 
บริก�รเหล่�นี้จะมีค่�ใช้จ่�ยที่ผู้ใช้ยอมจ่�ย
เงินเพ่ือให้ได้บริก�รที่ม�กกว่� และส�ม�รถ
ทำ�ร�ยได้ให้แก่กิจก�รเป็นจำ�นวนไม่น้อย 
Dropbox ท่ีเก็บค่�บริก�รต�มขน�ดพื้นที่ที่
เพิ่มม�กขึ้น Evernote คือ โปรแกรมในก�ร
จดโน้ตท่ีส�ม�รถถ�่ยภ�พ บนัทึกเสยีงไดด้ว้ย 
แทนท่ีจะเป็นก�รจดข้อคว�มพียงอย่�งเดียว 
ส�ม�รถนำ�ข้อมูลจัดเก็บบน ICloud และแชร์
ขอ้มูลต่อได ้บรกิ�รเหล�่น้ีเปน็บรกิ�รท่ีไม่เสยี
ค�่ใชจ้�่ยกับผูใ้ชบ้รกิ�รกลุม่ใหญ่และมีร�ยได้
จ�กกลุม่ผูใ้ชท่ี้ยนิดีท่ีจะจ�่ยเงินเพ่ือก�รไดร้บั
ก�รบรกิ�รท่ีม�กขึน้ ซึง่ Freemium ส�ม�รถ
ทำ�ร�ยไดใ้หกั้บเจ้�ของกจิก�รเปน็จำ�นวนม�ก
ในแต่ละปี

บทบ�ทของ Wearable Device คอื อปุกรณ์
สวมใส่ ท่ีไม่ใช่แค่เครื่องประดับติดตัว แต่
ทำ�ง�นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้�ถึงข้อมูล
เชื่อมโยงเข้�กับอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
และสม�รท์โฟน เชน่ Fitbit เป็นส�ยรดัขอ้มือ
ที่ติดต�มผลลัพธ์ของก�รเต้นของหัวใจ ก�ร
เผ�ผล�ญแคลอรี่ หรือก�รใช้แอพพลิเคชั่น
ต่�งๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภ�พจะทำ�ให้ได้ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสุขภ�พร่�งก�ย เป็นต้น

 OKMD Fast Forward Talk 2015
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สำ�หรับข้อแนะนำ�ในก�รทำ�ธุรกิจใน
ปัจจุบัน คุณภ�วุธแนะนำ�ว่� ควรเปลี่ยน
แนวคดิจ�กเดมิท่ีคิดทำ�สนิค�้เพ่ือจำ�หน่�ย
ในประเทศ เป็นก�รคิดถึงก�รทำ�ก�รค้�
ในตล�ดระดบัภมิูภ�คและระดบัน�น�ช�ต ิ
เน่ืองจ�กเทคโนโลยีพร้อมท่ีจะสนับสนุน
ก�รทำ�ง�น โดยมีโปรแกรมก�รทำ�ง�น
หล�ยตัวท่ีส�ม�รถนำ�ม�สนับสนุนหรือ
เปน็เครือ่งมือชว่ยใหก้�รทำ�ง�นในองคก์ร
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น เช่น Trello.com 
เป็นระบบจัดก�รง�น (Project Man-
agement) slack เป็นระบบสื่อส�รใน
องค์กร ที่จะม�แทน e-mail โดยส�ม�รถ
เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นต่�งๆได้ รวมถึง 
CRM ระบบติดต�มลูกค้�และพนักง�น
ข�ย ซึ่งส�ม�รถติดต�มพฤติกรรมก�ร
ข�ยของบริษัทโดยรวมได้ว่�ดำ�เนินก�ร
ไปถึงขั้นตอนใด

 ย่�งไรก็ต�ม รูปแบบธุรกิจแบบ
 ใหม่ที ่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน จะเป็น
 แบบ Long Trail Marketing 
เป็นก�รตล�ดแนวใหม่ท่ีเสนอท�งเลือกให้
กับผู้บริโภคแบบไม่รู้จบ โดยไม่จำ�กัดกลุ่ม
เป้�หม�ย อันเน่ืองม�จ�กข้อจำ�กัดด้�นเวล� 
สถ�นที่หรืองบประม�ณ เหมือนวิธีก�รตล�ด
แบบเดมิ ท่ีตอ้งมีก�รนำ�สนิค�้ม�ว�งโชว ์และ
สนิค้�ท่ีจะข�ยไดค้อืสนิค�้ทีม่ทีีว่�ง สว่นสนิค�้
ท่ีไม่ไดว้�งโชวจ์ะไม่มีโอก�สได้นำ�ม�ข�ย แต่
ก�รตล�ดแบบ Long Trail จะทำ�ให้สินค้�
ทุกตัวได้เข้�ถึงลูกค้�โดยไม่ต้องนำ�สินค้�ม�
ว�งโชว์ เพร�ะสินค้�ทุกชิ้นส�ม�รถเข้�ถึง
ลกูค�้ได้อย�่งเท่�เทียมกันและสนิค�้ทุกตวัจงึ
ส�ม�รถนำ�ม�ข�ยได้อย่�งเท่�เทียมกัน ด้วย
ก�รข�ยแบบออนไลน์

คุณภ�วุธ  พงษ์วิทยภ�นุ
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  ขณะท ี ่ก�รท ำ�ก�รตล�ด
  ผ่�นเว็บไซต์เกิดขึ ้นหล�ย
  รูปแบบ เช่น Airbnb.com 
ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริก�รที่พักอ�ศัย โดยเจ้�ของ
สถ�นท่ีทำ�ก�รลงโฆษณ�สถ�นท่ีของตน เพ่ือให้ผู้
สนใจทำ�ก�รเช่�พัก ก�รใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่อง
ท�งท่ีจะทำ�ให้ demand และ supply ม�พบกัน 

บทสรุปของทอล์คพิเศษของคุณภาวุธ คือ

ผูท้ำ�ธรุกิจท่ีมีไอเดยีจงึส�ม�รถขย�ยธุรกิจ
โดยผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ และใช้ช่องท�ง 
Pay social (www.pay.sn)  เป็นช่อง
ท�งในก�รรับเงินจ�กลูกค้�

 OKMD Fast Forward Talk 2015

Drone กำ�ลังเป็นที่นิยม
ให้ซื้อม�เพื่อเรียนรู้และ
นำ�ม�ใช้ ให้มีประสบก�รณ์
จ�กก�รใช้จริง

ก�รค้�จะไม่มีพรหมแดน ต้องสร้�งบริก�รที่เข้�ถึงคนได้
ทั่วโลก ทิ้งกรอบแนวคิดเดิมที่ทำ�ธุรกิจเฉพ�ะในประเทศ 
แต่ต้องพร้อมที่จะเข้�สู่ตล�ดโลก เน้นข�ยคนทั่วโลก

ลองซือ้ Bitcoin เพ่ือเรยีนรู้
ระบบของ Bitcoin

ให้นำ� wearable devices 
ม�ทดลองใช้

นำ�เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ม�ใช้
อย�่งคุม้ค�่ เพ่ือทำ�ใหช้วีติ
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
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คุณภาวุธ ทิ้งท้ายว่า 
“Never Try Never Know”

หรือ ไม่ลองไม่รู้

A P R I L
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“บทบาทของ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนอง
ทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น 

หมายถึง การแบ่งปันในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา
ในรูปแบบของไฟล์ รสนิยม ความเห็น หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

การรวมตัวเป็นกลุ่ม ทั้งนี้การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะผ่านสื่อออนไลน์
หรือแอพพลิเคชั่นประเภทต่างๆ”

 จจุบัน แนวโน้มของก�รทำ�ก�ร
 ตล�ดแบบ Viral Marketing  ซึ่ง
 เป็นรูปแบบก�รทำ�ตล�ดแบบป�ก
ต่อป�ก (Word-of-Mouth Marketing) 
ซึ่งเป็นก�รกระจ�ยข่�วแบบบอกต่อโดยมี
ก�รกระจ�ยอย่�งรวดเร็วเปรียบได้กับไวรัส
ท่ีแพรก่ระจ�ยข�่วอย�่งรวดเร็ว โดยท่ีเจ�้ของ
กิจก�รหรือผู้ทำ�ธุรกิจ ไม่จำ�เป็นต้องจ่�ย
เงินมห�ศ�ลไปกับก�รซื้อโฆษณ�บนหน้�
หนังสือพิมพ์ โฆษณ�ท�งโทรทัศน์หรือแม้แต่
ก�รทำ�โฆษณ�แบนเนอร ์(Banner Ads) บน
เว็บไซต์ต่�งๆ แต่ด้วยศักยภ�พของ Viral 
Marketing จะมีค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ก�ร
ตล�ดน้อยกว่�ก�รทำ�ก�รตล�ดแบบเดิม 
สำ�หรับธุรกิจขน�ดย่อยนั้น ก�รทำ�ตล�ดแบบ
นีอ้�จไม่จำ�เปน็ตอ้งจ�่ยเงินในก�รโฆษณ�ลง
บนสือ่ต�่งๆ แต่สร�้งกระแสโดยก�รปลอ่ยให้
บรรด�แฟนคลับท่ีชื่นชมสินค้�หรือติดต�ม
คว�มเคลือ่นไหวของสนิค�้เปน็ผูก้ระจ�ยข�่ว
แทน ด้วยก�รแชร์ข้อมูลของสินค้�ไปยังกลุ่ม
ต�่งๆ ท่ีมีรสนิยมหรอืคว�มชอบแบบเดียวกัน

$$$$

$$$$

$$$$

$$

$$

CLICK

$$$$

$$$$

$$$$

OKMD Artwork_ALL.indd   128 6/22/59 BE   9:30 PM



129OKMD FAST FORWARD  BOOK

 �รทำ�ตล�ดแบบ Viral Marketing 
 เป็นก�รทำ�ตล�ดให้มีชีวิตชีว� ด้วย
 ก�รส่งแคมเปญก�รตล�ดท่ีสุดฮ� ขำ�
กลิ้ง หรือไม่ก็น่�สนใจสุดๆ ต่อไปให้กับเพ่ือนๆ 
ในลิสต์ร�ยชื่ออีเมล์หรือร�ยชื่อใน social 
network อย่�ง facebook line และ twitter 
เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ชม แล้วช่วยแชร์หรือส่งต่อกัน
ไปแบบไม่ทีท่ีสิ้นสุด ก�รส่งต่อคลิปต่�งๆ ผ่�น 
Facebook นั้นส�ม�รถกด Share แล้วคลิปดัง
กล่�วก็จะปร�กฏบนหน้� Wall ของเร�เพ่ือให้
เพ่ือนๆ ในบัญชีร�ยชื่อได้ชมและส่งต่อหรือแชร์
ได้ ก�รส่งต่อท่ีง่�ยด�ยดังกล่�วไปทำ�ให้ข้อมูล
ข่�วต่�งๆ ท่ีสร้�งม�เพ่ือก�รตล�ดส�ม�รถแพร่
กระจ�ยออกไปไดอ้ย�่งรวดเรว็และขย�ยวงกว�้ง
อีกด้วย คล้�ยกับก�รกระจ�ยตัวของไวรัสในชั้น
บรรย�ก�ศ และเม่ือเกิดก�รส่งต่อๆ กันไปม�ก
ขึ้น หลังจ�กนั้นก็จะเริ่มลุกล�มไปเร่ือยๆ เหมือน
กับไวรัส 

ในปัจจุบันมีก�รนำ� YouTube ซึ่งเป็น
เครือ่งมือท่ีนักก�รตล�ดนิยมใชใ้นก�รทำ� 
Viral Marketing โดยใช้วิธีก�รและรูป
แบบต�่งๆ เพ่ือดงึดดูคว�มสนใจ ใหค้นพูด
ถงึ และบอกตอ่ จ�กน้ันจะเกิดกระแสเรยีก
ร้องต้องก�รรับชมแคมเปญโฆษณ�นั้นๆ 
เพ่ือจะได้รู้ว่�เป็นอย่�งคำ�ล่ำ�ลือหรือไม่ 
หลงัก�รรบัชมและไดส้มัผสัแลว้ ก็จะมีก�ร
ส่งต่อไปยังคนอื่นๆ ต่อไป ทำ�ให้แคมเปญ
ก�รตล�ดน้ันกระจ�ยไปในวงกว้�งอย่�ง
รวดเร็วม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในยุคท่ี 
social network กำ�ลังเป็นที่นิยมอยู่ใน
ขณะน้ีก็ยิ่งแพร่กระจ�ยได้เร็วยิ่งขึ้น ส่ง
ผลให้ข้อมูลเหล่�นี้ส�ม�รถกระจ�ยไปได้
ทั่วโลกในเวล�อันสั้น และ video ที่ถูกส่ง
ต่อนี้ เรียกกันว่� viral video

$
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คุณจิณณ์ เผ่�ประไพ Managing Director 
& Partner ของบริษัท ซีเจ เวิร์ค จำ�กัด ซึ่ง
เป็นบริษัทดิจิทัล ครีเอทีฟ เอเจนซี่ที่ประกอบ
ด้วยทีมง�นสุดยอดมือร�งวัลของไทย โดย
มีทีมครีเอทีฟท่ีได้รับร�งวัลในด้�น Digital 
ม�กท่ีสุดจ�กท้ังในและต่�งประเทศ ในปี 
2014 ที่ผ่�นม� CJ WORX  ถูกยกให้เป็น 
Digital Agency of The Year จ�กสม�คม
โฆษณ�แหง่ประเทศไทย นอกจ�กน้ียงัเปน็เอ
เจนซี่ของไทยเพียงเอเจนซี่เดียวท่ีผลง�นใน
หมวด Digital ไดร้บัร�งวลัจ�กเวทีระดับโลก 
โดยได้เข้�เป็น Shortlist ใน Cannes Lion 
2014 ส่วนในเวทีระดับเอเชีย Spikes Asia 
2014 ก็ส�ม�รถคว�้ร�งวลั Silver ม�ได้ และ
ส�ม�รถคว้�ร�งวัล Gold ในหมวดดิจิทัล
อีกเช่นกันจ�กเวทีระดับยุโรปอย่�ง Epica 
Awards 2014

คุณจิณณ์ เคยทำ�ง�นกับบริษัทโฆษณ�
ต่�งประเทศม�เป็นเวล�หล�ยปี ก่อนจะ
ผันตัวออกม�ตั้งบริษัทของตนเองเม่ือสี่ปี
ที่ผ่�นม� เน่ืองจ�กเห็นว่�องค์กรเดิมซึ่ง
เป็นองค์กรของต่�งประเทศมีรูปแบบก�ร
ทำ�ง�นที่ต�ยตัว  เช่น ก�รนำ�เทคโนโลยี
ที่ยุ่งย�กม�ใช้ในก�รตล�ด ซึ่งไม่เหม�ะ
กับคนไทยท่ีชอบรูปแบบของเทคโนโลยีท่ี
ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน คุณจิณณ์จึงออกม�ตั้ง
บริษัทท่ีมีคว�มแตกต่�งจ�กคนอื่น โดย
ใช้ viral marketing ม�เป็นจุดข�ยให้
กับธุรกิจของตนเอง  ก�รท่ีคุณจิณณ์มี
ประสบก�รณ์ทำ�ง�นด้�นเอเจนซี่ ทำ�ให้
ส�ม�รถผสมผส�นรปูแบบก�รดำ�เนินง�น
ด้�นก�รตล�ดและก�รโฆษณ� ผนวกเข้�
กับคว�มคิดสร้�งสรรค์ก่อให้เกิดชิ้นง�น
โฆษณ� ในรปูแบบของ viral marketing 
ง�นโฆษณ�ที่มีผู้กล่�วถึงม�กของคุณ
จิณณ์ มีอยู่หล�ยชิ้น เช่น

คุณจิณณ์ เผ่าประไพ
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“Taxi ปอร์เช่กล�งสย�ม” ท่ีส�ม�รถเรียกยอดวิวบน 
YouTube หลักแสนภ�ยใน 4 วันและสร้�งก�รรับรู้ให้
กับ Samsung Galaxy S2 ได้ในวงกว้�ง ในรูปแบบ
ของคลิปที่ถูกแชร์ผ่�น Facebook Twitter Pantip 
Web board รวมถึงภ�พถ่�ยใน Instagram หรือ 
โฆษณ�ชุดชั้นในว�โก้ ที่ใช้ผู้ช�ยแสดงเป็นผู้หญิงท่ี
ปลดเปลื้องชุดชั้นใน และม�เฉลยในตอนจบว่�เป็น
ผู้ช�ย ท่ีเรียกเสียงฮือฮ�และได้แพร่กระจ�ยไปอย่�ง
รวดเร็วในสังคมออนไลน์

คุณจิณณ์ได้ให้ข้อแนะนำ�แก่
ผู้ ท่ีสนใจในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ว่� ให้ทำ�ในสิ่งท่ีตนเองชอบ 
โดยถ่�ยทอดประสบก�รณ์
ของตนเองท่ีชอบก�รสื่อส�ร
ออนไลน์ จึงเปลี่ยนตัวเอง
ม�จับง�นด้�นนี้ แม้ว่�ได้ทำ�
ธุรกิจม�แล้วหล�ยอย่�งแต่
ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ และใน
ท่ีสุดก็ประสบคว�มสำ�เร็จใน
ง�นท่ีตนเองชอบ คุณจิณณ์
กล่�วว่� ในโลกของเทคโนโลยี
ที่มีก�รเปลี่ ยนแปลงน้ันให้
จับต�ดูว่�เทคโนโลยีตัวใดท่ี
เร�จะส�ม�รถนำ�ม�ชว่ยในก�ร
ทำ�ง�น โดยใช้เป้�หม�ยของ
เร�เป็นหลักและนำ�เทคโนโลยี
ม�ชว่ย เม่ือคดิท่ีจะทำ� ใหก้ล�้ที่
จะทำ� อย่�กลัวอุปสรรค เพร�ะ
เม่ือเริ่มต้นย่อมพบกับอุปสรรค
เป็นเรื่องธรรมด�

ก�รทำ�ง�นของคุณจิณณ์ คือ ก�รทำ�ง�นที่มี Creative 
Idea ม�ทำ�ไวรอล ม�ร์เก็ตติ้ง ทำ�ให้มียอดคนดูถล่ม
ทล�ย ด้วยทีม Creative และทีม Media ที่ดีและสร้�ง
คลิปที่มีจุดที่น่�สนใจจนคนอย�กแชร์ภ�ยในคลิปเดียว 
โดยไม่ต้องรอปลอ่ยคลปิหล�ยๆ ตวั ท้ังรวดเรว็ประหยดั
งบประม�ณ คุณจิณณ์ผลิตสื่อที่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่�ย 
คือเจ้�ของสินค้� และคนทำ�โฆษณ� โดยยึดหลักก�ร
ให้ข้อเท็จจริงอย่�หลอกผู้บริโภค หรือโฆษณ�เกินจริง 
เน่ืองจ�กโซเชียลมีเดียเป็นสื่อท่ีมีก�รโต้ตอบและเผย
แพร่อย่�งกว้�งขว�ง ซ่ึงก�รเล่นกับคว�มรู้สึกเป็นสิ่งท่ี
ออ่นไหว ผลลพัธ์ท่ีต�มม�อ�จมีขอ้ดแีตข่อ้เสยีน้ันรนุแรง
ม�กกว่� จึงต้องมีก�รว�งแผนสื่ออย่�งเป็นระบบและ
ครอบคลุมให้ครบถ้วนม�กที่สุด

ก�รทำ�ง�นต้องก้�วทันผู้บริโภค เพร�ะผู้บริโภคมีก�ร
ขยับตัวไปข้�งหน้�ตลอดเวล� ต�มเทรนด์ท่ีเกิดข้ึนม�
ใหม่ๆ เช่นเมื่อก่อน ทุกคนต้องเล่น Hi 5 ต่อม�เปลี่ยน
เป็น Facebook Twitter หรือสื่อเฉพ�ะกลุ่มอย่�ง 
Instagram Tumblr  Social Cam และอื่นๆ ที่อ�จ
รับคว�มนิยมขึ้นม�ในวันหน่ึง จึงต้องก้�วทันเทรนด์ท่ี
เข้�ม�ใหม่อย่�งสม่ำ�เสมอ มีก�รเรียนรู้ตลอดเวล�ว่�
เกิดอะไรขึน้กับสือ่บนโลกออนไลน์บ้�ง และควรทำ�อะไร 
โดยใชส้ือ่ประเภทไหนกับกระแสท่ีเกิดขึน้น้ัน เพ่ือใหเ้กิด
โอก�สในก�รทำ�ธุรกิจ

คุณจิณณ์  เผ่�ประไพ
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คุณสุรบถ หลีกภัย ผู้สร้�งคอนเทนต์ทะลุล้�นวิว 
ผูร่้วมก่อตัง้ VRZO (บรษัิท วอี�รโ์ซ โปรดกัชัน่ 
จำ�กัด) เป็นบุตรของอดีตน�ยกรัฐมนตรี  
ชวน หลีกภัย และ น�งภักดิพร สุจริตกุล 
เคยดำ�รงตำ�แหน่งรองโฆษกกระทรวง
วัฒนธรรม และปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง CEO 
และพิธีกร บริษัท วีอ�ร์โซ โปรดักชั่น จำ�กัด 
(VRZO PRODUCTION CO., LTD.)

VRZO เกิดขึ้นเม่ือห้�ปีก่อน ในฐ�นะของ
แบรนด์เสื้อผ้� ซ่ึงคุณสุรบถได้เริ่มทำ�ตั้งแต่
สมัยท่ียังเรียนอยู่ ต่อม�เริ่มมีคว�มคิดอย�ก
ทำ�สื่อออนไลน์ จึงเปิดหน้�เฟซบุ๊ก โดยเริ่ม
จ�กก�รให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับชีวิตให้กับ
น้องๆ แฟนเพจ ผ่�นท�งเฟซบุ๊ก ท้ังเรื่อง
คว�มรัก เรื่องเรียน ปัญห�วัยรุ่นต่�งๆ วัน
หน่ึงมีน้องม�แย้งว่� เรื่องท่ีคุณสุรบถบอก
ม�ไม่ถูกต้อง เพร�ะไปปรึกษ�พ่ีอีกเว็บไซต์
หนึ่งม� เข�บอกว่�ต้องทำ�อีกอย่�งหนึ่ง คุณ
สุรบถจึงต�มเข้�ไปดูและพบว่� คำ�ตอบท่ีให้
น้องเป็นก�รใหค้ว�มเหน็ในแนวชกัจงู ซึง่คุณ
สุรบถไม่ชอบก�รสอนแบบชักจูง โดยเวล�

แนะนำ�ใครจะแนะนำ�แบบกว�้งๆ ใหค้นฟัง
ไปคิดเอง ห�กคิดได้ก็ดี ห�กคิดไม่ได้ก็คิด
ให้หนักกว่�เดิม แต่จะไม่บอกว่�สิ่งนี้ดีสิ่ง
น้ันเลว จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ม�ทำ�ร�ยก�ร 
เพร�ะอย�กเปน็ท่ีปรกึษ�ใหว้ยัรุน่ว�่สงัคม
จริงๆ เข�คิดอย่�งไรกัน

ร�ยก�รท่ีทำ�น้ันต้องก�รให้เด็กๆ รู้ว่�
สังคมเป็นสีเท� ไม่ได้ข�วแต่ก็ไม่ได้ดำ� 
แม้ว่�จริงๆ แล้วเน้ือห�ของร�ยก�รค่อน
ข้�งหนัก แต่เลือกท่ีจะทำ�ร�ยก�รให้สนุก 
เหมือนนิท�นอีสปท่ีแม้ว่�ในตอนจบจะมี
ก�รต�ยและเป็นเรื่องท่ีโหดร้�ย แต่เด็กๆ 
ก็ส�ม�รถเข้�ถึงนิท�นอีสปได้ รูปแบบ
ร�ยก�รจึงเป็นแนวเพ่ือเด็กอย�กรู้ อย�ก
ดูว่�สุดท้�ยแล้วผลมันจะเป็นอย่�งไร โดย
ไม่ไดต้อ้งก�รใหเ้ป็นร�ยก�รท่ีเครง่เครยีด 
เหมือนกับร�ยก�รข่�วหรือแบบสำ�รวจ
ต�มมห�วิทย�ลัย แต่ทำ�ร�ยก�รให้
สนุกสน�น โดยมีบทสัมภ�ษณ์จ�กคนท่ี
ดูดีหรือบุคคลมีชื่อเสียง เป็นร�ยก�รที่ดู
สบ�ยๆ มีคว�มเห็นที่สนุกสน�น

คุณสุรบถ หลีกภัย
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วีอ�ร์โซ (VRZO) คือร�ยก�รว�ไรตี้ท่ีผลิตโดยบริษัท 
วีอ�ร์โซ โปรดักชั่น จำ�กัด ซ่ึงมีเน้ือห�หลักคือก�ร
สัมภ�ษณ์คว�มเห็นของคนดูดี 100 คน ในแต่ละหัวข้อ
ท่ีแตกต่�งกันไปในแต่ละตอน ออกอ�ก�ศคร้ังแรกบนยูทูบ 
ต่อม�ได้เพ่ิมช่องท�งก�รออกอ�ก�ศในเวร่ี ทีวี ทรูวิช่ัน 85 
ชื่อวีอ�ร์โซ ม�จ�กคำ�ภ�ษ�อังกฤษว่� “We Are So”  มี
คว�มหม�ยว่� “พวกเร�เยอะ”

คุณสุรบถ เล่�ว่�เม่ือคิดทำ�ร�ยก�รในตอนแรก ก็ออก
ห�ผู้สนับสนุนร�ยก�ร (sponsor) ด้วยตนเอง ได้พบ
อุปสรรคม�กม�ย เนื่องจ�กเป็นลูกของนักก�รเมือง ซึ่ง
ปกตแิลว้ภ�คธุรกจิจะไม่เข�้ไปเก่ียวข้องกับก�รเมือง และ
ในขณะนั้นยูทูบถือเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับสังคมไทย น้อย
คนท่ีรู้จักหรือยังเป็นท่ีรู้จักในวงแคบ ทำ�ให้มองไม่เห็น
ช่องท�งของก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจ หรือช่องท�งที่ผู้ชม
จะให้คว�มสนใจ ดังน้ันบริษัทต่�งๆ จึงปฏิเสธก�รเป็น
สปอนเซอร์และบ่อยครั้งจะถูกตั้งคำ�ถ�มว่�ใครจะเป็นผู้
เข�้ม�ดูร�ยก�รท่ีผลติ อย�่งไรก็ต�มคณุสรุบถไม่รูส้กึท้อ 
และดือ้ท่ีจะทำ�ตอ่ดว้ยเงินทุนท่ีมีอยูผ่ลติร�ยก�รและออก
อ�ก�ศ ระยะหนึ่งจนเป็นที่รู้จักและเริ่มมีโฆษณ�เข้�ม� 

หลกัในก�รทำ�ง�นของคณุสรุบถ คอื ทำ�ในสิง่ท่ีชอบ เม่ือ
ชอบก็จะเกิดคว�มเชี่ยวช�ญขึ้นม�เอง เนื่องจ�กตัวเข�
เรียนจบท�งด้�นรัฐศ�สตร์ แต่ม�ทำ�ง�นด้�นโปรดักชั่น 
เข�เชื่อว่�ห�กทำ�ในสิ่งท่ีชอบ จะประสบคว�มสำ�เร็จได้
ในอน�คต หลักในก�รสร้�งสรรค์ง�น คือใช้แนวคิดท่ี
ง่�ยๆ โดยใช้ตัวเองเป็นโจทย์ว่� ห�กตัวเข�คิดว่�มัน
ต้องเป็นแบบนี้ ต้องมีคนคิดแบบเดียวกับเข� กลุ่มคนที่
คิดแบบเดียวกันกับเข� จะเป็นผู้ส่งต่อ และกระจ�ยง�น
ของเข�ใหก้ระจ�ยไปในสงัคมไดอ้ย�่งรวดเรว็เหมือนกับ
ก�รแพร่กระจ�ยของไวรัส

คุณสุรบถให้ข้อคิดว่� ในก�ร
ทำ�ง�นบนโลกออนไลน์และโซ
เชียลมีเดียจะต้องมีคว�มแข็ง
แรง มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง เพร�ะ
ในโลกออนไลน์ ทุกคนส�ม�รถ
แสดงคว�มคดิเหน็ได ้และคว�ม
คิดเห็นเหล่�น้ันก็เผยแพร่และ
แพร่กระจ�ยไปอย่�งรวดเร็ว 
ต้องไม่รู้สึกท้อต่อคำ�ติเตียน
เหล่�น้ัน โดยยึดหลักว่�ไม่มี
อะไรทำ�ร้�ยตัวเร�ได้ นอกจ�ก
ตัวเร�เอง และตัวเร�รู้ตัวเร�
เองม�กที่สุด อุปสรรคทุกอย่�ง
ที่เกิดขึ้น คือบทเรียนที่จะนำ�ไป
ต่อยอด โดยก�รเริ่มต้นจ�กจุด
เล็กๆ จ�กไม่รู้อะไรเลย แล้ว
ค่อยๆ เรียนรู้และสร้�งโอก�ส
ต่อไป รวมถึงก�รเปิดโอก�ส
ใหกั้บคนรุน่ใหม่ไดเ้ข�้ม�แสดง
ฝีมือ ดังเช่น โครงก�รใหม่ของ
เข�ท่ีเปิดโอก�สให้คนรุ่นใหม่
ได้เสนอง�น โดยเข�จะเป็นผู้
สนับสนุนด�้นก�รผลติใหกั้บผูท่ี้
มีคว�มคดิท่ีสร�้งสรรค ์ไดแ้สดง
คว�มคิดออกม�อย่�งเป็นรูป
ธรรม เพ่ือเป็นช่องท�งในก�ร
เผยแพร่คว�มคิดดีๆ ของคน
รุ่นใหม่ท่ีต้องก�รพ้ืนท่ีในก�ร
แสดงผลง�น

คุณสุรบถ  หลีกภัย
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 5

1 คลิ๊ก สร้�งโอก�สใหม่...พลังไซเบอร์เวิลด์
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วันอังคารที่ 12 พ.ค. 2558

ยินดีต้อนรับสู่ปี 68
“สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์”
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

ทางประชากรศาสตร์

ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

D

P
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คุณสุวรรณชัยได้ฝึกง�นกับบริษัทแฟชั่นใน
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวล� 1 ปี แล้วกลับม�ทำ�ง�น
ให้กับบริษัท ไอบีเอ็ม ที่ประเทศไทย เป็นเวล� 2 
ปี และออกม�ดูแลด้�นก�รตล�ดต่�งประเทศให้
แก่ธุรกิจของครอบครัว จนต่อม�ในปี 2545 ได้
เข้�ซื้อกิจก�รโรงง�นผลิตเสื้อผ้� “ไทย ค�เนตะ” 
ของช�วญ่ีปุ่น 

คุณสุวรรณชัยเคยดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร
สม�คมส่งเสริมผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ด
กล�งและขน�ดย่อมไทย (ATSME) และ
เป็นอ�จ�รย์พิเศษในสถ�บันอุดมศึกษ�ต่�งๆ  
ปัจจุบัน คุณสุวรรณชัย ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวย
ก�รสถ�บนัพัฒน�วสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ด
ย่อม (ISMED)

หลังจากที่คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
สำ เร็จการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ระดับปริญญาโททางด้านการตลาด
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณสุวรรณชัย ได้รับร�งวัลธรรม�ภิบ�ล
ดีเด่น ประจำ�ปี 2548 จ�กสถ�บันป๋วย 
อ๊ึงภ�กรณ์ โดยคว�มร่วมมือระหว่�งสม�คม 
ธน�ค�รไทย และสถ�บันพัฒน� SMEs 
และร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 
2548 ประเภทก�รบริก�รอุตส�หกรรม 
SMEs จ�กน�ยกรัฐมนตรี นอกจ�กนี้ 
ยังได้รับร�งวัลสุดยอด SMEs แห่งช�ติ 
ประจำ�ปี 2549  ร�งวัลต้นแบบองค์กร
ธุรกิจคุณธรรมตัวอย่�ง สมัชช�คุณธรรม
แห่งช�ติ ปี 2552 และร�งวัลเถ้�แก่ติด
ด�ว ด้�น CSR ปี 2553
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คุณสุวรรณชัยหรือคุณเสือเล่�ถึงประสบก�รณ์
เมื่อครั้งที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นว่�ได้เห็นสิ่งที่แปลก
แตกต่�งไปจ�กประเทศไทยตั้งแต่คว�มเจริญ
ก้�วหน้�ของบ้�นเมืองระเบียบวินัยและวิถีชีวิต
ของคนญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งเหล่�นี้เกิดจ�กก�รเป็นคน
ช่�งสังเกตและก�รสังเกตน่ีเองท่ีจะนำ�ไปสู่คว�ม
คิดใหม่ๆ ทักษะในก�รสังเกตเรื่องร�วรอบๆ ตัว 
และก�รต้ังคำ�ถ�มในสิ่งท่ีได้พบเห็น เป็นสิ่งท่ีจะ
ช่วยให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลง ก�รสร้�งสรรค์
แนวคิด เพ่ือม�ปรับเปลี ่ยนรูปแบบธุรกิจเดิม

“ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม
ของผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี 2548 
โดยอัตราของผู้มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นทุกปี 
แหละนี่เอง คือ จุดที่จะทำ ให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจ
สำ หรับผู้สูงอายุ”

คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล

ให้ส�ม�รถอยู่รอด ท่�มกล�งกระแส
คว�มเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจเดิมหรือนำ�ม�ซึ่งคว�มคิดริเริ่มใน
ก�รสร้�งธุรกิจใหม่ให้รองรับกับคว�ม
เปลี่ยนแปลงเพ่ือช่วงชิงโอก�สและคว�ม
สำ�เร็จของธุรกิจ เพร�ะก�รเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนต�มธรรมช�ติ ต่อให้
เร�อยู่นิ่ง ก�รเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเกิด
ขึ้น ดังน้ันเร�จึงต้องมีก�รติดต�มก�ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�
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ปัจจุบันเร�กำ�ลังอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน ด้วยคว�มแพร่หล�ยของ
อินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดสังคมออนไลน์ที่แทรกซึมเข้�สู่วิถีชีวิตของคนท่ัว
โลก ท้ังน้ี เทคโนโลยีท�งด้�นออนไลน์เข้�ม�มีบทบ�ทเก่ียวพันกับวิถี
ก�รใช้ชีวิตในแต่ละวันทำ�ให้ปัจจุบันกล�ยเป็นสังคมก้มหน้� ในขณะที่ ผู้
ประกอบก�รก็ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจไดอ้ย�่ง  ฉบัไวและมีประสทิธิภ�พม�ก
ยิ่งขึ้น     ส่งผลให้เกิดก�รขย�ยตล�ดของ “สม�ร์ทโฟน” และ “แท็บเล็ต” 
ใหมี้ก�รส�ม�รถใชง้�นทดแทนคอมพิวเตอร ์โดยมีก�รพัฒน�รปูแบบให้
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้ใช้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีและบริบททางสังคมนำ มาซึ่ง
เทรนด์ใหม่ ๆ ซ่ึงเทรนด์เหล่าน้ีจะนำ มาซ่ึงการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง

ไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน โดยสรุป เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นใน ปี ค.ศ.2020 

(Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends) 
มีแนวโน้มสำ คัญ 6 ประการ ได้แก่

 

คว�มเปลี่ยนแปลงท�งธรรมช�ติ เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่
และสภ�พแวดล้อมที่มีผลต่อก�รดำ�เนินชีวิตที่มีคุณภ�พ ผู้คนและสังคม
จงึหนัม�สนใจในเรือ่งของก�รอนุรกัษ์และรกัษ�สิง่แวดลอ้มเพ่ือลกูหล�น
ในอน�คต 

1. ชีวิตในโลกแห่งดิจิทัล (Digital Lifestyle)

2. เศรษฐกิจสีเขียว (Greening Economy)

คว�มตอ้งก�รก�รเชือ่มโยงอย�่งรวดเรว็ เพ่ือตอบสนองผูบ้รโิภคเพ่ือให้
สินค้�ส�ม�รถถึงมือผู้บริโภคได้อย่�งรวดเร็ว

3. ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์ 
   (Hi-Speed & Coverage Logistics)     

OKMD Artwork_ALL.indd   142 6/22/59 BE   9:31 PM



143OKMD FAST FORWARD  BOOK

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีคว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รเจริญเติบโต
ท�งเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ สงัคมไทยมีผูห้ญงิเก่งม�กข้ึน มีผูห้ญิงเปน็ผู้
บรหิ�รระดบัสงูจำ�นวนม�ก เหล�่นีห้�กเร�วเิคร�ะหใ์หไ้ด้ว�่ผูห้ญงิ
กลุ่มนี้ มีคว�มชอบและไม่ชอบอะไร ก็ส�ม�รถเชื่อมโยงกับโอก�ส
ท�งธุรกิจที่ยังมีช่องท�งธุรกิจอยู่อีกม�ก

 

ก�รเพ่ิมจำ�นวนของผู้สูงอ�ยุ ทำ�ให้เกิดสังคมของผู้สูงอ�ยุ คว�ม
ต้องก�รรักษ�คว�มสดชื่นแข็งแรง รักษ�สุขภ�พ ก�รอยู่ดีกินดี 
เหล่�น้ีคือคำ�สำ�คัญท่ีนำ�ม�สู่ที่ม�ของก�รพัฒน�ธุรกิจเพ่ือสังคมผู้
สูงอ�ยุ ที่ควรจับต�มอง เช่น เรื่องของอ�ห�ร ที่ต้องผลิตให้ตอบ
สนองคว�มตอ้งก�รของผูส้งูอ�ยท่ีุตอ้งก�รมีสขุภ�พร�่งก�ยท่ีแขง็
แรง ก�รใช้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ภ�พถ่�ยทีเ่นน้คว�มสวยง�ม จะ
ดกีว�่ก�รใชค้ำ�ว�่ “อ�ห�รเพ่ือผูส้งูอ�ย”ุ เพร�ะไม่มีใครตอ้งก�รเปน็
ผู้สูงอ�ยุ หรือก�รใช้คำ�ว่� “อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ” เพร�ะผู้บริโภคมัก
มีคว�มเชื่อว่� อ�ห�รเพ่ือสุขภ�พมักจะไม่อร่อย โดยธุรกิจอ�ห�ร
เหล�่น้ีไม่ใชส่นิค้�สำ�หรับผูส้งูอ�ยเุพียงกลุม่เดยีว แต่ยงัมีกลุม่ของ
ผู้รักสุขภ�พอยู่ด้วย จึงทำ�ให้เกิดธุรกิจ “อ�ห�รเพ่ือคว�มห่วงใย 
(care food)” เกิดขึ้น

6. การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society)

4. พลังผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   (Sheconomy) 

แนวโน้มก�รใชช้วีติแบบเมืองเพ่ิมขึน้นำ�ไปสูก่�รขย�ยตวัของคว�ม
เป็นเมืองใหญ่ท้ังในหัวเมืองและท้องถิ่นต่�งๆ โดยรูปแบบก�รใช้
ชีวิตแบบวิถีคนเมืองน้ีส่วนใหญ่เน้นก�รอุปโภคบริโภคท่ีมีลักษณะ
เฉพ�ะ

5. แนวโน้มการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง 
    (Urbanization)
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“ ในกลุ่มอาหารเหล่านี้จะคำ นึง
ถึงความสะดวกในการบริโภค
ของผู้สูงอายุ เช่น ความสามารถ
ในการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุ 
ที่สามารถบดเคี้ยวได้ง่าย ไม่แข็ง 
กรอบแต่เคี้ยวได้ กัดได้ด้วยเหงือก 
บดได้ด้วยลิ้น และกลืนได้เลย 
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
ที่จำ เป็นต้องนำ มาเป็นรายละเอียด
ในการประกอบธุรกิจสำ หรับผู้สูง
อายุ และเรื่องของการใส่ใจดูแล
ผู้สูงอายุ”

 �หรับห้�งสรรพสินค้�หรือสถ�นท่ี
 จับจ่�ยใช้สอยสำ�หรับผู้สูงอ�ย ุ
 คุณเสือ ยกตัวอย่�ง ห้�งสรรพ
สินค้�เก่�แก่ห้�งหนึ่งที่มีคู่แข่งเป็นห้�ง
สรรพสนิค�้ท่ีทันสมัย  และตอ้งปรบัตวัเอง
เพื่อคว�มอยู่รอดท�งธุรกิจ เริ่มจ�กก�รที่
ผู้บริห�รซึ่งเป็นท�ย�ทท�งธุรกิจสังเกต
เห็นว่� ลูกค้�ของตนมักเป็นผู้สูงอ�ยุที่คุ้น
เคยกับก�รเดินซื้อของในห้�งของตนเอง 
จึงปรับตัวเองให้กล�ยเป็นห้�งสำ�หรับ
ผู้สูงอ�ยุ ที่มีสินค้� และสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ เพ่ือตอบสนอง
กลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งชัดเจน โดยอ�ศัย
ก�รสังเกต ก�รบันทึกและวิเคร�ะห์กลุ่ม
เป้�หม�ย จ�กก�รสังเกตพบว่� ลูกค้�
เป็นผู้สูงอ�ยุท่ีมักจะม�เป็นคู่ หรือม�กับ
ลูกหล�น จึงทำ�ก�รปรับท�งเดินให้กว้�ง
ขึ้นเพ่ือให้ส�ม�รถเดินได้สะดวก และจัด
เก้�อี้สำ�หรับน่ังพักไว้เป็นระยะ จัดว�ง
สนิค�้ใหห้ยบิง่�ย ไม่สงูจนเกนิไป ในกรณี
ผูส้งูอ�ยมุ�คนเดยีวจะจดัเจ�้หน้�ท่ีไวห้น่ึง
คนไวค้อยดูแลชว่ยเหลอืแนะนำ�สนิค�้ และ
ชว่ยถอืของให ้มีก�รปรบัขน�ดสนิค�้ใหมี้
ขน�ดเลก็ลง  น้ำ�หนักไม่ม�กนัก เน่ืองจ�ก
ผู้สูงอ�ยุมักจะซื้อสินค้�ท่ีมีจำ�นวนไม่ม�ก 
พอเพียงแก่ก�รบริโภคในแต่ละครั้ง แต่
เพ่ือใหมี้ยอดซือ้จำ�นวนม�ก จงึมีบรกิ�รจัด
ส่งให้ถึงบ้�นสำ�หรับผู้เป็นสม�ชิกที่ม�จับ
จ่�ยเป็นประจำ� ซึ่งกระบวนก�รคิดเหล่�นี้
เกิดจ�กก�รสังเกตก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ และนำ�ม�ห�วธีิก�รท่ีจะรับมือกับคว�ม
เปลีย่นแปลงน้ันๆ ใหเ้กิดโอก�สท�งธุรกจิ

 OKMD Fast Forward Talk 2015
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ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�กังวลเรื่องรูปแบบและทำ�ซ้ำ� 
จ�กก�รท่ีต้องดูและธุรกิจ SME ท่ีมีขน�ดแตกต่�ง
กัน ตั้งแต่ร�ยย่อย จนถึงร�ยใหญ่ทำ�ให้พบว่� แต่ละ
ร�ยมีคว�มแตกต่�งกันออกไป ต�มศักยภ�พของ
ธุรกิจนั้นๆ ซึ่งได้แก่จำ�นวนของเงินทุน ซึ่งเงินไม่ใช่
ปัญห�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้เรียนรู้และพัฒน�ไป
เรือ่ยๆ สำ�หรับก�รเลยีนแบบน้ัน เลยีนแบบได ้แตอ่ย�่
ลอกแบบ โดยเลียนแบบคว�มคิดและนำ�ไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง ทำ�ให้เกิด
คว�มโดดเด่นขึ้นม� ซึ่งเป็นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�ก
คว�มแตกต่�งของธุรกิจที่ตนเองมีอยู่

ในฐ�นะเจ้�ของธุรกิจจะต้องใช้ก�รสังเกตม�ตั้ง
คำ�ถ�ม เพ่ือให้ได้คำ�ตอบว่� ผู้บริโภคสินค้�หรือ
บริก�รของเร�ต้องก�รอะไร และตอบโจทย์ให้ได้
เพ่ือนำ�ไปผลติหรือปรบัปรงุสนิค้�และบรกิ�รใหต้อบ
สนองกลุ่มเป้�หม�ยให้ได้ เป็นก�รคิดและออกแบบ
จ�กสิ่งที่เร�เห็น ก�รดำ�เนินธุรกิจจะต้องมีเป้�หม�ย
ที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่เป้�หม�ยนั้นให้ได้

คุณเสือได้นำ�วีดีโอท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจ
สำ�หรับผู้สูงอ�ยุอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่�สนใจ คือ ก�ร
ดูแลผู้สูงอ�ยุ โดยธรุกิจนีเ้ป็นธรุกิจที่มอียู่ในประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นก�รนำ�ผู้สูงอ�ยุจ�กบ้�นม�ยังศูนย์ดูแล ที่
มีบุคล�กร และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก มีกิจกรรม
สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ จัดก�รเรื่องอ�ห�รก�รกิน ที่พัก
ผ่อน ในเวล�กล�งวัน และส่งกลับบ้�นในตอนเย็น 
ซึง่ห�กสงัเกตและวเิคร�ะหจ์ะพบว�่ ในกลุม่ผูส้งูอ�ย ุ
แตล่ะคนจะมีคว�มตอ้งก�รท่ีแตกต�่งกันออกไป ร�ย
ละเอยีดปลกียอ่ยของแตล่ะคน ส�ม�รถท่ีจะนำ�ม�เปน็
โจทย์ในก�รออกแบบ สินค้� บริก�ร และกิจกรรม 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้�หม�ยท่ีมีคว�มแตกต่�งกัน 
เพื่อสร้�งธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้

โดยกลุ่มของผู้สูงอ�ยุจะมีตั้งแต่ผู้
ท่ีช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ช่วย
เหลือ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ซึ่งต้องอ�ศัยก�รดูแลท่ีแตกต่�ง
กันไป และมีผลต่อก�รออกแบบ
สินค้�และบริก�ร แต่ท่ีอยู่เหนือสิ่ง
อื่นใดก็คือ ก�รที่ผู้สูงอ�ยุต้องก�ร
มีใครท่ีจะคอยดูแลเอ�ใจใส่ ซึ่ง
ต่�งจ�กในอดีต ก�รนำ�ผู้สูงอ�ยุ
ไปอยู่ ท่ีสถ�นรับเลี้ยง เป็นก�ร
ทอดท้ิง แต่ปัจจุบัน สถ�นที่รับ
เลี้ยงจะเป็นสถ�นท่ีท่ีตอบสนอง
คว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ ที่
ต้องก�รคนดูแลเอ�ใจใส่ ปัจจุบัน
ยังมีธุรกิจอีกหล�ยอย่�งท่ีรอให้ผู้
ประกอบก�รเข�้ม�ดำ�เนินธุรกิจใน
กลุ่มผู้สูงอ�ยุ ห�กคิดว่�ก�รดูแล
เอ�ใจใส่ผู้สูงอ�ยุอย่�งไร ให้ท่�น
เหล่�น้ันมีคว�มสุข ก็จะส�ม�รถ
ต่อยอดในก�รดำ�เนินธุรกิจได้อีก
ม�ม�ก เพร�ะยังมีรูปแบบธุรกิจ
อีกม�กม�ยท่ีจะตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้สูงอ�ยุรออยู่

คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล
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คุณณัฐธย�น์ โสภิตณัทพงศ์ หรือป้อม เกดิ
ในครอบครัวท่ีมีพ่ีน้อง 7 คน เป็นลูกคนท่ี 
6 ของบ้�น โดยพ่ีน้องประกอบอ�ชีพ ครู 
พย�บ�ล ทห�ร  ชว่งประถมเรยีนอยู ่โรงเรยีน
บ้�นสร้�ง บ�งปะอิน จังหวัดอยุธย� พอ
เข้�ช่วงมัธยมครอบครัวก็ส่งให้เข้�เรียนต่อ
โรงเรียนสตรีประจำ�จังหวัด โรงเรียนจอม
สุร�งค์ เข้�ศึกษ�ต่อในคณะบริห�รธุรกิจ 
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง แม้ครอบครัวอย�ก
ให้เป็นพย�บ�ล 

ช่วงวัยทำ�ง�นได้ เริ่มทำ�ธุรกิจ  โดยร่วมหุ้น
กับพี่ช�ยของแฟน ทำ�ร้�นเคมีเกษตร ชื่อ
ร�้นเกษตรกล�งดง เปน็ร�้นท่ีติดตอ่กับบรษัิท
ม�กกว�่ 40 บรษัิท เก่ียวกับสนิค�้เคมีเกษตร 
โดยปอ้มเริม่ต้นดว้ยก�รเปน็ผูจ้ดัก�รร�้น  ซึง่

มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญจนมีลูกค้�เข้�
ม�ติดต่อเพ่ือให้ดูแล  และเป็นท่ีปรึกษ�
ในก�รดูแลสวนผลไม้ เช่น มะม่วง องุ่น 
ลิน้จ่ี  เม่ือได้ทำ�ก�รตดิต่อกับลกูค�้เจ�้ของ
สวนผลไม้ม�กม�ยจงึเกิดไอเดยีในก�รทำ�
สวนมะมว่งส่งออก  โดยทำ�ในรปูแบบของ
ก�รเช่�สวนปลูกมะม่วงเองและเหม�ซื้อ
สวนอื่นหล�ยจังหวัด  เพ่ือส่งออกไปยัง
ต่�งประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ม�เลเซีย ซึ่งมีคู่ค้�อยู่ที่ห�ดใหญ่ ซึ่ง
ร�ยได้ดีม�ก ได้กำ�ไรแสนกว่�บ�ทต่อวัน  
หลังจ�กน้ันธุรกิจก็เริ่มเกิดปัญห�จ�ก
คำ�สั่งซื้อจำ�นวนม�ก ไม่ส�ม�รถควบคุม
จำ�นวนสินค้�ท่ีส่งออกให้ได้พอต�มคว�ม
ต้องก�ร ทำ�ให้เกิดปัญห�ไม่มีสินค้�ส่ง
และช่วงท่ีวิกฤตท่ีสุดคือช่วงท่ีเกิดโรคซ�ร์

คุณณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ คุณปริญญ์ โสภิตณัทพงศ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรทีมิกซ์

ทายาทผู้ร่วมก่อตั้ง
รายได้กว่า 100 ล้านต่อปี
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คุณป้อม เป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ช�
สมุนไพรทีมิกซ์ ซึ่งเป็นช�สมุนไพรท่ี
มีสรรพคุณในก�รช่วยควบคุมระดับ
น้ำ�ต�ลในเลือด คว�มดันให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ดูแลองค์รวมของสุขภ�พ 
และป้องกันโรคแทรกซ้อนต่�งๆ ที่เกิด
จ�กเบ�หว�น โดยสูตรช�สมุนไพรน้ี
เป็นสูตรท่ีตกทอดจ�กบรรพบุรุษของ
คุณป้อม โดยจะเปิดเผยกลยุทธ์ท่ีเกิด
จ�กก�รเห็นโอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับ
ผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่เป็น
โรคเบ�หว�น คว�มดัน ไขมันและ
คอเลสเตอรอล

 �รเริ ่มต้นธุรกิจของคุณป้อม เริ ่มจ�ก
 ก�รได้พบเห็นผู ้ป่วยเบ�หว�นซึ่งเป็น
 คนท่ีรู้จักคุ้นเคยกัน ป่วยด้วยโรคเบ�
หว�น ข�เป็นแผลพุพองและกำ�ลังจะถูกตัดข� 
ทำ�ให้นึกถึงสูตรย�ที่คุณย�ยเคยเล่�ให้ฟัง เพ่ือ
รักษ� “ธ�ตุพิก�ร” ซึ่งมีลักษณะอ�ก�รคล้�ยคลึง
กันกับผู้ป่วยร�ยน้ี คุณป้อมจึงนำ�สูตรย�น้ีไปให้
ผู้ป่วยนำ�ไปต้มรับประท�น และบอกว่�ห�กรับ
ประท�นย�นี้แล้วจะห�ยแน่นอน โดยคิดแต่เพียง
ว่�อย�กให้ผู้ป่วยได้ท�นน้ำ�และย�บำ�รุงเพ่ือให้มี
แรงไปพบแพทย์ เมื่อเวล�ผ่�นไปเจ็ดวัน ปร�กฏ
ว่�ผู้ป่วยอ�ก�รดีขึ้น แผลแห้ง  จึงต้องก�รท่ีจะ
พิสูจน์ว่�สูตรย�ดังกล่�วใช้ได้ผลจริง หรือเป็น
เพียงเหตุบังเอิญท่ีทำ�ให้ผู้ป่วยร�ยน้ันมีอ�ก�รดี
ขึน้ คณุปอ้มจงึตอ้งก�รท่ีจะแจกย�น้ีกับผูป้ว่ยร�ย
อืน่ ท่ีตอ้งไปพบแพทยท่ี์โรงพย�บ�ลพรอ้มกันกับ
ผูป้ว่ยร�ยแรก และมีอ�ก�รหนักเชน่เดยีวกัน โดย
ทำ�ก�รแจกใหกั้บผูป้ว่ยร�ยอืน่ๆ ท่ีกำ�ลงัจะถกูตดั
ข�เช่นเดียวกัน คุณป้อมคิดว่�ช�สมุนไพรนี้ เป็น
เพียงก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น ไม่คิดว่�จะเป็น
ย�ที่ส�ม�รถควบคุมระดับน้ำ�ต�ลได้ และทำ�แจก
ฟรใีหกั้บผูป้ว่ยจำ�นวนม�ก เพ่ือเปน็ก�รชว่ยเหลอื 
ไม่ให้พวกเข�เหล่�น้ันต้องถูกตัดข� หลังจ�กทำ�
แจกอยู่น�นจึงเริ่มคิดทำ�ตล�ด เน่ืองจ�กลูกช�ย
เรียนด้�นก�รตล�ดและไม่อย�กให้มีอ�ชีพเป็น
พนักง�นข�ยของต�มบ�้น ประกอบกับในระหว�่ง
ท่ีนำ�ย�ไปแจก มักมีก�รถ�มถงึ “อ.ย.” คณุปอ้มจงึ
นำ�ย�ไปทำ�ใหถ้กูระบบมี “อ.ย.” และทำ�ผลติภณัฑ์ 
ใส่บรรจุภัณฑ์ รุ่นแรกออกม� ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้ 
รับก�รออกแบบม�ยังไม่มีคว�มโดดเด่น คุณ 
ปริญญ์ซึ่งเป็นลูกช�ย มีคว�มเห็นว่�บรรจุภัณฑ์ 
จะต้องมีคว�มโดดเด่น เม่ือนำ�ไปจัดว�งอยู่กับ
สินค้�ประเภทเดียวกัน

คุณณัฐธย�น์ - คุณปริญญ์ โสภิตณัทพงศ์

และไข้หวัดนก ทำ�ให้ประเทศสิงคโปร์
ปิดประเทศ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถส่งสินค้�
ได้ ทำ�ให้สินค้�ค้�งสต๊อกและข�ดทุน
ถึง 4 ล้�นบ�ท จึงต้องเลิกล้มธุรกิจ
น้ีไปในปี 2547 ทำ�ให้เป็นเหมือนจุด
เปลี่ยนของชีวิตหันม�ทำ�ง�นเล็กๆ 
น้อยๆ เช่น เป็นน�ยหน้�ค้�ที่ดิน ช่วย
ง�นพี่ช�ยแฟนนำ�เข้�เคมีเกษตร  และ
เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเคมีเกษตร ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของก�รคิดปรุงสูตรช�
สมุนไพรและเริ่มธุรกิจช�สมุนไพรจน
ประสบคว�มสำ�เร็จในปัจจุบัน
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ในก�รทำ�ก�รตล�ด คุณป้อมใช้วิธี
สำ�รวจว่�ในตล�ดช�สมุนไพรประเภท
เดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบกับของตนเอง 
มีข้อแตกต่�งกันอย่�งไร มีข้อเด่นและ
ข้อด้อยใดบ้�ง หลังจ�กทำ�ก�รสำ�รวจ
และเปรียบเทียบสินค้� พบว่�สินค้�
ของตนมีจุดเด่นเหนือกว่�ในทุกด้�น 
จึงทำ�ให้ม่ันใจในสินค้� และเกิดคว�ม
ม่ันใจในก�รทำ�ก�รตล�ด คุณป้อมแยก
หน้�ท่ีโดยตนเองเป็นผู้ทำ�ก�รตล�ด ใน
ขณะท่ีคุณปริญญ์ทำ�เร่ืองบรรจุภัณฑ์ 
เร่ิมแรกคุณป้อมทำ�ก�รตล�ดแบบท่ี
ตนเองเรียกว่� “มวยวัด” เน่ืองจ�กไม่มี
คว�มรู้ด้�นน้ี จึงอ�ศัยเพ่ือนท่ีอยู่ใน
แวดวงก�รตล�ดสมุนไพร เป็นผู้ทำ�ก�ร
ตล�ด กำ�หนดร�ค� และว�งตล�ดให้  
ปร�กฏว่�สินค้�ข�ยดี และท�งห้�งบ๊ิก
ซี โทรม�ต�มให้ส่งสินค้� จึงได้ทร�บว่�
เพ่ือนโกง โดยนำ�เงินท่ีได้จ�กยอดข�ย
ไปใช้และไม่นำ�ส่งคุณป้อม ทำ�ให้สินค้�
ข�ดตล�ด ไม่มีว�งจำ�หน่�ย และไม่มี
ก�รส่ังสินค้�เพ่ือว�งจำ�หน่�ยต่อไป คุณ
ป้อมจึงคิดทำ�ก�รตล�ดเองโดยไม่ได้ใช้
หลักก�รตล�ด ไม่มีก�รทำ�วิจัยตล�ด 
สำ�รวจคว�มต้องก�รของผู้บริโภค คุณ
ป้อมบอกว่� ห�กรู้ว่�ก�รทำ�ตล�ดเป็น
เร่ืองท่ีต้องอ�ศัยหลักก�รท่ียุ่งย�ก คง
ไม่คิดท่ีจะทำ�สินค้�ออกจำ�หน่�ย ก�ร
รู้น้อยในเร่ืองของหลักก�ร ทำ�ให้ถอย
กลับไม่ได้ เม่ือเร่ิมทำ�ต้องเร่ิมแก้ปัญห�
ไปทีละอย่�ง ทีละจุด ทุกปัญห�คือเร่ือง
ของก�รเจริญเติบโต

 �รปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ในก�รดำ�เนิน
 ธุรกิจคุณป้อม ใช้วิธีก�รปรับกลยุทธ์
 วันต่อวัน เมื่อพบกับปัญห�ที่ต้องแก้ไข 
โดยยึดหลักว่� ต้องรู้ลึกในเรื่องของธุรกิจท่ีจะ
ทำ�และต้องพร้อมท่ีปรับเปลี่ยนเสมอ ก�รพบกับ
ปญัห�คอืก�รเรยีนรู ้เปรยีบไดกั้บก�รจบหลกัสตูร
ภ�ยในส�มเดือน จุดเปลี่ยนผันที่ทำ�ให้ม�บุกเบิก
ก�รตล�ดทีมิกซ์ อย่�งจริงจังก็คือ ก�รที่บิ๊กซี
ทวงถ�มสนิค�้ เพ่ือใหน้ำ�ม�ว�งจำ�หน่�ย คณุปอ้ม
ซึ่งไม่มีคว�มรู้ในเรื่องของ SME และเรื่องของ
ก�รเขียนโครงก�รเพ่ือกู้เงินจ�กธน�ค�ร ตัดสิน
ใจนำ�บ้�นไปจำ�นอง เพ่ือกู้เงินนอกระบบเป็น
จำ�นวนห้�ล้�นบ�ท และว�งเดิมพันชีวิตด้วยก�ร
นอนวัดห�กธุรกิจไปไม่รอด แต่ด้วยคว�มเชื่อมั่น
ในตัวสินค้� และแรงบันด�ลใจจ�กก�รโทรถ�ม
สินค้�จ�กบิ๊กซี นอกจ�กนี้ยังถูกยกเลิก “อ.ย.” จึง
ทำ�ให้กล้�ท่ีจะกู้เงินนอกระบบม�ลงทุน จำ�นวน
ม�กเพ่ือม�ลงทุนส�นต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นก�รต่อสู้
ในระยะย�ว และรว่มกันกับครอบครวัทำ�แผนก�ร
ตล�ดเสร็จภ�ยในคืนเดียว

 OKMD Fast Forward Talk 2015

“ปรัชญาในการทำ ธุรกิจของคุณป้อม
คือ การเอาตัวเองเป็นผู้บริโภค 
มองจากมุมมองของผู้บริโภคว่า 
หากตัวเราเป็นผู้บริโภค 
เราจะมีความต้องการอะไร 
การผลิตและการวางแผนการตลาด
จะตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย 
และต้องมีแผนการสำ รอง
สำ หรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย” 
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หลังจ�กคุณปริญญ์ได้แบบบรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป็นท่ีพอใจแล้ว ก็ได้เริ่มทำ�ก�ร
ผลิต โดยทำ�เป็นกล่องขน�ดเล็กและ
ว�งข�ยร�ค�ถกูต่ำ�กว�่ทุนแทนก�รนำ�
ไปแจก เน่ืองจ�กเห็นว่�ห�กแจกฟรี 
จะไม่ได้ผู้รับท่ีเป็นกลุ่มเป้�หม�ยที่แท้
จริง ผู้ท่ีเสียเงินซื้อย่อมเป็นกลุ่มเป้�
หม�ยของสินค้� คุณป้อม ส�มีและ
ลูกได้เดินท�งไปด้วยกัน เพ่ือทำ�ก�ร
ตล�ด เพ่ือเตือนใจว่�ทุกคนได้ร่วมมือ
กันต่อสู้ ห�กจะล้มก็ล้มไปด้วยกัน ก�ร
ทำ�ก�รตล�ดของคุณป้อมคือก�รไป
ขอเปิดบูธ ต�มร้�นจำ�หน่�ยสมุนไพร
ในเขตกรุงเทพมห�นครและมีก�รให้
ชิมสินค้� โดยยกยอดข�ยให้กับท�ง
ร�้น เปน็ก�รตอบแทนท่ีใหเ้ปดิบธู และ
ทำ�ก�รตล�ดอยู่หน่ึงเดือนครึ่ง จ�ก
ร้�นค้�ในกรุงเทพฯ ส�มสิบร้�นและ
ฝ�กว�งสินค้�ท่ีละหน่ึงโหล ซึ่งท�ง
ร้�นรับไว้ด้วยคว�มสงส�รและเห็นใจ 
กล�ยเป็นก�รสั่งสินค้�จำ�นวนม�กขึ้น 
หลังจ�กท่ียอดข�ยม�กขึ้นจึงเปลี่ยน
ช่องท�งก�รข�ยเป็น call center 
ให้ลูกค้�สั่งสินค้�ผ่�นศูนย์ ซึ่งเป็น
แผนก�รตล�ดท่ีได้เขียนไว้แล้วในวัน
ท่ีกู้ยมืเงินม� เพ่ือใหส้�ม�รถข�ยสนิค�้
ได้ต�มร�ค�ท่ีต้ังไว้ เพ่ิมช่องท�งก�ร
โฆษณ�ท�งทีวี ก�รจัดกิจกรรมส่ง
เสริมก�รข�ยต่�งๆ ผ่�นหน้�เว็บไซต์ 
และมีก�รแจกสินค้�ให้กับผู้ท่ีต้องก�ร 
เพ่ือเป็นก�รแบ่งปัน คืนกำ�ไรสู่สังคม 
ทำ�ให้ผู้ซื้อรู้สึกมีส่วนร่วมในก�รแบ่ง
ปันไปด้วยกัน
 

คุณณัฐธย�น์ - คุณปริญญ์ โสภิตณัทพงศ์

สำ�หรับปัญห�และอุปสรรคท่ีพบระหว่�งก�รทำ�
ธุรกิจส�ม�รถแก้ไขไปได้อย่�งลุล่วงและผ่�น
พ้นไปได้ด้วยดีตั้งแต่ ก�รให้ผู้อื่นทำ�ก�รตล�ด 
และถูกโกง คุณป้อมจึงหันม�ทำ�ก�รตล�ดเอง 
โดยใช้คว�มรู้จริงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เป็น
ตัวกำ�หนดแผนในก�รทำ�ตล�ด ปัญห�ที่
เกี ่ยวข้องกับผู ้ผลิตสินค้�และวัตถุดิบ คุณ
ปอ้มจะใชว้ธีีเปลีย่นผูผ้ลติสนิค้�และวตัถดุบิ หรอื
ใชผู้ผ้ลติสนิค�้และวตัถดุบิหล�ยร�ยเพ่ือกระจ�ย
กำ�ลังก�รผลิตให้ทันต่อคว�มต้องก�รของตล�ด 
โดยยึดหลักคู่ค้�ที่ดี มีคว�มจริงใจในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกันจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้มีคว�ม
เจริญก้�วหน้�ต่อไป

โอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับผู้สูงอ�ยุนอกจ�กจะทำ�
ธุรกิจด้�นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พ ในอน�คตคุณ
ป้อมว�งแผนจะทำ�ธุรกิจบ้�นพักสำ�หรับคนวัย
ทำ�ง�นและวัยเกษียณ ชื่อ “ชล�ลัย เรสสิเด้นท์” 
ตัง้อยูท่ี่อำ�เภอป�กชอ่ง จงัหวดันครร�ชสมี� เปน็
ที่ส�ม�รถแสวงห�คว�มสุขส่วนตัว ในสังคม
ของตนเอง มีง�นอดิเรกให้ทำ� ในขณะเดียวกัน
ก็มีระบบดูแลสุขภ�พให้ด้วย ซ่ึงจะเริ่มโครงก�ร
ภ�ยในสิ้นปีนี้ 

“สำ หรับข้อคิดในการทำ ธุรกิจ ให้ลอง
ไปสำ รวจตลาดว่ามีสินค้าประเภทใด

ที่น่าสนใจแล้วนำ มาทำ  โดยการปัดฝุ่น 
สร้างสีสัน ปรับปรุงอิมเมจ 

ให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดสิ่งดีๆ 
กับลูกค้าให้เริ่มนับจากหนึ่งแล้ว

ไปเก้าไปสิบ กล้าคิดกล้าทำ  
แล้วความสำ เร็จจะตามมา”
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 6

Welcome to 2025: Aged Society ยินดีต้อนรับสู่ปี 68 “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์” โอก�สจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งประช�กรศ�สตร์
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วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558

Green 
Means

Business
ธุรกิจสีเขียวครองโลก

D

P ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
ปัจจุบันดำ รงตำ แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านการเงิน 
และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทางการเมือง 
ดร.ณรงค์ชัย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 
ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นครั้งที่สอง อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำ เข้าแห่งประเทศไทย และยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่
มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ีจบชัน้มัธยมศกึษ�จ�กโรงเรยีน
วดับวรนิเวศและโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษ� ก่อนสอบเข�้
ศึกษ�ต่อในคณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
และในปีน้ันไดร้บัทุนโคลมัโบไปศกึษ�วชิ�เศรษฐศ�สตร ์
จบปรญิญ�ตร ี(เกียรตนิิยม) จ�กมห�วทิย�ลยัเวสเทิรน์ 
ออสเตรเลีย จบระดับปริญญ�โท และปริญญ�เอกด้�น
เศรษฐศ�สตร์ จ�กมห�วิทย�ลัยจอห์น ฮอปกินส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริก�
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 �รเปลี ่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมท�ง
 ธรรมช�ตมีิผลต่อก�รใชพ้ลงัง�นไฟฟ้�
 โดยปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�มีก�รเพ่ิมขึ้น
สูงสุดท่ีสุดในสถิติข้อมูลก�รใช้ไฟฟ้�ในประเทศ 
อนัเน่ืองม�จ�กอ�ก�ศท่ีรอ้นขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่อตัร�
ก�รใช้ไฟฟ้�ของคนไทย โดยท่ีผลกระทบท่ีเกิด
จ�กธรรมช�ติ เป็นสิ่งที่ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ 
 
ปัจจุบันสังคมมีคว�มกังวลเรื่องสภ�พแวดล้อม
ม�กขึ้น และพย�ย�มท่ีจะห�วิธีก�รท่ีจะรักษ�
สภ�พแวดล้อมไม่ให้เสียไป ซึ่งเป็นเหตผุลในก�ร
ที่จะนำ�ม�สร้�งโอก�สท�งธุรกิจ ท่�มกล�งวิกฤติ
ของก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยก�รรักษ�
คว�ม Green หรือคงสภ�พแวดล้อมสีเขียวหรือ
สภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติในอน�คตให้ดีพอ
หรือเท�่กับในอดีต เพือ่คนรุ่นหลัง ด้วยก�รรักษ�
สมดุลท�งธรรมช�ติ

“จากความเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรม ทำ ให้มนุษย์
ใช้ทรัพยากรมากขึ้น
และอย่างรวดเร็ว การขุดค้นหา
และนำ ทรัพยากรมาใช้มากขึ้น 
โดยไม่ได้ระมัดระวัง
ถึงผลเสียที่จะตามมา 
และมักจะได้กระทำ การ
อย่างไม่สนใจต่อการหมดสิ้น
หรือเสื่อมสภาพของทรัพยากร 
ทำ ให้เสียสมดุลธรรมชาติ 
เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อม”

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี

ส�เหตุของก�รเกิดก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อม ได้แก่ ก�รเพ่ิมขึ้นของประช�กร เม่ือ
จำ�นวนประช�กรม�กขึน้ คว�มตอ้งก�รใชส้ิง่ของ
ต่�งๆ ก็ม�กขึ้นต�มม� ซึ่งจำ�นวนประช�กรจะ
มีคว�มสัมพันธ์กับคว�มต้องก�รใช้ทรัพย�กร 
โดยตรง เม่ือประช�กรม�กคว�มต้องก�รก็ม�ก
ขึ้น เกิดก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม (Industrial 
Revolution) โดยหันม�ใช้เคร่ืองจักรกล เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต ซึ่งเครื่องจักรเหล่�น้ีจำ�เป็นต้องใช้
พลังง�นจ�กธรรมช�ติและพลังง�นไฟฟ้�
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เพ่ือคว�มร่วมมือกันในก�รรักษ�สภ�พ
แวดลอ้มจงึเกดิ พิธีส�รเกียวโต คอื พิธีส�ร
ท่ีจดัตัง้ขึน้ภ�ยใตอ้นุสญัญ�สหประช�ช�ติ
ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
(UNFCCC) เพ่ือเพ่ิมคว�มเข้มข้นของ
พันธกรณี โดยจำ�กัดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกของประเทศอุตส�หกรรม หรือ
ท่ีเรียกว่�ประเทศในกลุ่มภ�คผนวกท่ี 1 
(Annex 1 Countries) หม�ยถึง กลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒน�แล้ว  (Developed 
Country) ในกลุ่ม Organization 
for Economic Co-operation and 
Development (OECD) และประเทศ
ในกลุ่มยุโรปกล�ง ยุโรปตะวันออก และ 
ประเทศรัสเซีย ที่เรียกว่�  “กลุ่มประเทศ
กำ�ลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งเศรษฐกิจ 
เป็นระบบตล�ดเสรี” หรือ EIT (Economic 
in Transition) ซึ่งมีพันธกรณี ในก�ร
จำ�กัด และก�รลดปรมิ�ณก๊�ซเรอืนกระจก
ให้อยู่ในในระดับที่ปลอดภัย เพื่อให้ระบบ
นิเวศน์ธรรมช�ติส�ม�รถปรับตัวได้ และ
เพ่ือเป็นก�รประกันว่� จะไม่มีผลกระทบ
ต่อคว�มม่ันคงท�งอ�ห�รและก�รพัฒน�
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

มีคว�มพย�ย�มในก�รหันม�ใช้พลังง�น
ทดแทนม�กขึ้น ซึ่งพลังง�นทดแทน หม�ยถึง 
พลังง�นท่ีนำ�ม�ใช้แทนน้ำ�มันเชื้อเพลิง และ
พลังง�นทดแทนอื่นๆส�ม�รถแบ่งต�มแหล่ง
ที่ได้ม�เป็น 2 ประเภท คือ

พลังง�นทดแทนจ�กแหล่งท่ีใช้แล้วหมดไป 
อ�จเรียกว่� พลังง�นสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่�นหิน 
ก�๊ซธรรมช�ต ินิวเคลยีร ์ หนิน้ำ�มัน  และทร�ย
น้ำ�มัน เป็นต้น   

และพลงัง�นทดแทนอกีประเภทหน่ึง เปน็แหลง่
พลังง�นท่ีใช้แล้วส�ม�รถหมุนเวียนม�ใช้ได้
อกี เรยีกว�่ พลงัง�นหมุนเวยีน ไดแ้ก่ พลงัง�น
ลม พลังง�นน้ำ� พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

โดยท่ีก�รเลือกใช้พลังง�นทดแทนจะมี
ประเด็นท่ีต้องนำ�ม�พิจ�รณ� คือ ก�รที่
พลังง�นทดแทนบ�งประเภท เช่น ถ่�นหิน ให้
พลังง�นสูง ร�ค�ถูก แต่มีผลกระทบต่อสภ�พ
แวดลอ้มสงู ในขณะท่ีพลงัง�นทดแทนประเภท
อื่น มีร�ค�สูง ซึ่งมีผลต่อต้นทุนก�รผลิต และ
ร�ค�ของพลังง�นต่อหน่วยเพ่ือจำ�หน่�ยแก่ผู้
บริโภค ร�ค�ของพลังง�นทดแทนและต้นทุน
ก�รผลิตเพ่ือผลกำ�ไร จึงเป็นประเด็นสำ�คัญ
ในก�รนำ�ม�คิด ในเรื่องของก�รใช้พลังง�น
ทดแทน

“พลังงานทดแทนบางประเภท เช่น ถ่านหิน 
ให้พลังงานสูง ราคาถูก 

แต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสูง”

 OKMD Fast Forward Talk 2015
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 �หรับบทบ�ทของภ�ครัฐในเรื ่อง
 ของนโยบ�ยพลังง�น ได้แก่ ปฏิรูป
 โครงสร้�งร�ค�เชื้อเพลิงประเภท
ต่�ง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภ�ระ
ภ�ษีท่ีเหม�ะสมระหว่�งน้ำ�มันต่�งชนิดและ
ผู้ใช้ต่�งประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�ร
ใช้พลังง�นของประเทศและให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อย่�งฟุ่มเฟือย รวม
ถึงดำ�เนินก�รให้มีก�รสำ�รวจและผลิตก๊�ซ
ธรรมช�ติและน้ำ�มันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเล
และบนบก และดำ�เนินก�รให้มีก�รสร้�งโรง
ไฟฟ้�เพ่ิมขึน้โดยหน่วยง�นของรฐัและเอกชน 

“ ในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รัฐได้ส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม 
ด้วยการให้รางวัลแก่ผู้ขายไฟฟ้าให้ 
แก่ภาครัฐที่มีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด”

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี

ทั้งจ�กก�รใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และ
จ�กพลังง�นทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีก�ร
ท่ีเปดิเผย โปรง่ใส เปน็ธรรม และเปน็มิตร
ต่อสภ�วะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้�นในก�รพัฒน�พลังง�น  
สง่เสรมิก�รผลติ ก�รใช ้ตลอดจนก�รวจิยั
และพัฒน�พลังง�นทดแทน และพลังง�น
ท�งเลือก โดยตั้งเป้�หม�ยให้ส�ม�รถ
ทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซิลได้อย�่งน้อยร้อย
ละ 25  ภ�ยใน 10 ปี ด้วยแนวคิด ห่วงใย
โลก ห่วงใยคน แต่ในเชิงธุรกิจก็ยังต้องมี
กำ�ไรจ�กก�รลงทุน 
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Solar Energy- พลังง�นแสงอ�ทติย์

Wind Energy -พลังง�นลม

Waste- พลังง�นจ�กขยะ

Biogas – ก๊�ซชีวภ�พ

Biofuel- เชื้อเพลิงชีวภ�พ

Light Bulbs – ก�รใช้หลอด LED 
ซึง่เปน็หลอดไฟฟ้�ท่ีประหยดัพลงัง�น

ก�รผลติรถยนตท่ี์ใชก้ระแสไฟฟ้� เพ่ือ
ลดก�รใช้น้ำ�มัน

ก�รใชพ้ล�สตกิชวีภ�พ (Bioplastic) 
หรือพล�สติกชีวภ�พย่อยสล�ยได้ 
(Biodegradable plastic) หม�ยถงึ
พล�สติกท่ีผลิตขึ้นจ�กวัสดุธรรมช�ติ
สว่นใหญ่เปน็พืช ส�ม�รถยอ่ยสล�ยได้
ในธรรมช�ต ิ(biodegradable) ชว่ย
ลดปัญห�มลพิษในสิ่งแวดล้อม 

สำ หรับการใช้พลังงานทดแทน 
หรือการผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 
ที่ใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้

 �รใช้พลังง�นทดแทนในก�ร
 รกัษ�สิง่แวดลอ้มมีปัจจยัในเรือ่ง
 ของร�ค�ของต้น ทุน  ของ
พลังง�น และวัตถุดิบท่ีใช้ในก�รผลิต
สินค้�เน่ืองจ�กพลังง�นหรือวัสดุท่ีใช้ใน
ก�รผลิตท่ีรักษ�สิ่งแวดล้อม จะมีร�ค�สูง 
ซึ่งมีผลต่อร�ค�สินค้� ซึ่งก�รทำ�ธุรกิจ
ย่อมมีผลกำ�ไรเข้�ม�เป็นปัจจัยสำ�คัญใน
ก�รเลอืกใชพ้ลงัง�นทดแทน เพ่ือรกัษ�สิง่
แวดลอ้ม ในขณะท่ีร�ค�ของก๊�ซธรรมช�ต ิ
มีคว�มผนัผวนขึน้ลงอยูต่ลอดเวล� ดังน้ัน
กระแสของ Green อ�จผันผวนขึ้นลงไป
ต�มร�ค�ของก๊�ซธรรมช�ติ เม่ือร�ค�
ลดลงก็จะมีก�รนำ�ม�ใช้ม�กขึ้น ซึ่งต้อง
มีก�รเตรียมตัวรับมือกับก�รข้ึนลงของ
กระแส Green

 OKMD Fast Forward Talk 2015
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กระแสของ Green อาจผันผวน
ขึ้นลงไปตามราคาของก๊าซธรรมชาติ 

เมื่อราคาลดลงก็จะมีการนำ มาใช้มากขึ้น 
ซึ่งต้องมีการเตรียมตัวรับมือ

กับการขึ้นลงของกระแส Green
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นอกเหนือจ�กด�้นก�รบรหิ�รง�นโรงแรม คณุจริ�ยุ 
มีประสบก�รณ์ด้�นก�รต่�งประเทศ โดยสำ�เร็จก�ร
ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีจ�กภ�ควิช�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศ คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และได้รับทุน Fulbright ให้ไปศึกษ�
ต่อระดับปริญญ�โทท่ีมห�วิทย�ลัยจอห์น ฮอปกินส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริก� เม่ือจบก�รศึกษ�และกลับ
ม�ประเทศไทย เข�ตัดสินใจท่ีจะไม่รับร�ชก�ร เเต่
กลับตัดสินใจเบนเข็มทิศชีวิตม�เปิดโรงเเรมเล็กๆ  
ชื่อ Old Bangkok Inn ร่วมกับคุณเเม่ โดยตั้งใจว่� 
จะให้คุณแม่มีกิจกรรมทำ�ในวัยเกษียณ ปัจจุบันคุณ
จิร�ยุ มีธุรกิจ ดัดแปลงตึกแถวให้ดูดีภ�ยใต้แบรนด์ 
Bangkok Eco 

“ธุรกิจสีเขียว” หรือ Green Business
 หม�ยถึง องค์กรท่ีประกอบธุรกรรม 
โ ด ย มี ป ณิ ธ � น ใ น ก � ร ทำ � ง � น ที่
มุ่ ง อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม  เ พ่ื อ ให้
ทรัพย�กรธรรมช�ติท้ังหล�ยของโลก
มนุษย ์อ�ทิ อ�ก�ศ ตน้น้ำ� ลำ�ธ�ร ป�่ไม้ 
สัตว์ป่� พืชพันธุ์ธัญญ�ห�ร แมลง ฯลฯ 
มีชีวิตอยู่ร่วมกัน ในระบบนิเวศวิทย�ที่
ดีที่สุด และอย่�งยั่งยืนที่สุด

ผู้ก่อตั้ง Old Bangkok Inn และ Bangkok Tree House 
โรงแรม Eco ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา สุดยอดแห่งคำ ว่า “กรีน”

คุณจิรายุ  ตุลยานนท์ 
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คุณจิร�ยุให้แนวคิดในก�รทำ�บ้�นให้เย็นว่� มีอยู่สอง
แนวท�ง คือ Active Cooling และ Passive Cooling 
แนวท�งของ Active Cooling เป็นก�รทำ�ให้บ้�น
เย็นโดยก�รนำ�เทคโนโลยีต่�งๆ ม�ทำ�ให้เกิดคว�ม
เย็น ได้แก่ ก�รติดตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศ ส่วน Passive 
Cooling เป็นก�รทำ�ให้บ้�นเย็นโดยก�รใช้วัสดุ 
หรือก�รใช้ธรรมช�ติม�ทำ�ให้บ้�นเกิดคว�มเย็น ซึ่ง
คุณจิร�ยุใช้วิธี Passive Cooling ม�ใช้กับบ้�นและ
ธุรกิจโรงแรมของตนเอง เพ่ือรักษ�ท้ังสภ�พแวดล้อม
ท�งธรรมช�ติ และช่วยลดสภ�วะโลกร้อน ซึ่งแนวคิด
นี้เองที่ทำ�ให้เกิด Green Business ในธุรกิจโรงแรม
ของ คุณจิร�ยุ โดยวิธีก�รที่นำ�ม�ใช้ได้แก่

“ในการดำ เนินธุรกิจ หรือ
แม้กระทั่ง การดำ เนินชีวิต
ประจำ วันของมนุษย์เรา 
ล้วนมีผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มากก็น้อย
อยู่ทุกนาที แค่อยู่กับบ้าน
ทำ อาหาร อาบน้ำ แต่ง
ตัว เข้านอน ฯลฯ ก็ล้วน
สามารถสร้างมลพิษให้
สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา”

คุณจิร�ยุ  ตุลย�นนท์

การปลูกตันไม้แนวตั้งเพื่อให้ความเย็นกับ
ผนัง การปลูกไม้เลื้อยเพื่อปกคลุมอาคาร

การทำ สวิทซ์เมนใหญ่ เพื่อปิดไฟฟ้าทั้งหมด
ในบ้าน เป็นการลดการใช้พลังงาน

นำ สายยางไปวางไว้บนหลังคาบ้าน เพื่อรับ
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เมื่อ
เปิดน้ำ ใช้ก็จะได้น้ำ อุ่น

การติดตั้งปล่องลมระบายอากาศ เพื่อช่วย
ระบายความร้อน

การติดผ้าม่าน พีวีซีด้านนอก เพื่อกันความ
ร้อนจากภายนอก

OKMD Artwork_ALL.indd   167 6/22/59 BE   9:32 PM



168 OKMD FAST FORWARD  BOOK

คุณจิร�ยุให้แนวคิดเก่ียวกับก�รรักษ�
สภ�พแวดล้อม ให้อยู่ภ�ยใต้แนวคิด The 
Poop Cycle หรอืวฎัจกรมูลหรอือจุจ�ระ 
ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่�ท้�ยท่ีสุดแล้ว
มันจะไปอยู่ท่ีไหนหลังจ�กกดชักโครกไป
แล้ว ส่วนใหญ่แล้วมันกลับม�อยู่ในบ้�น
ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว โดยที่วัฏจักร จะ
เริ่มจ�กอ�ห�รท่ีบริโภคเข้�ไป เกิดก�ร
ย่อยสล�ยและขับถ่�ยเป็นของเสีย ไหล
ไปต�มท่อระบ�ยน้ำ� กลับไปสะสมในดิน

ข้อแนะนำ หรือแนวทาง
ในการทำ ธุรกิจกรีน
ที่คุณจิรายุเสนอแนะมีดังนี้

 OKMD Fast Forward Talk 2015

เกิดแร่ธ�ตุ ท่ีใช้ในก�รเพ�ะปลูก ซึ่งก็
จะช่วยในก�รปลูกพืชผลต่อไป และมูล
น้ันก็จะกลับม�ยังบ้�นของคุณในรูปของ
อ�ห�ร เพ่ือบริโภค และน่ันก็เป็นก�รเร่ิม
วัฏจักรอีกครั้ง ซึ่งก�รทำ�ธุรกิจแบบกรีน
จะต้องคิดให้เป็นวัฏจักร โดยไม่ทำ�ล�ย
ธรรมช�ติด้วยคว�มทันสมัย เพร�ะคว�ม
ทันสมัยจะทำ�ล�ยธรรมช�ติ ก�รทำ�ธุรกิจ
แบบกรีน จึงต้องทำ�ต�มธรรมช�ติอย่�ฝืน
กฏของธรรมช�ติ

ใช้วัสดุธรรมช�ติม�กท่ีสุด เม่ือ
เสียห�ยหรือเสื่อมสภ�พก็ไม่
เกิดมลภ�วะ เช่น ก�รนำ�ไม้ไผ่
ม�ใช้เป็นวัสดุในก�รตกแต่ง

มีคอนเซ็ปท์ที่กรีน

ก�รทำ�โรงแรมให้ออกแบบห้อง
นอนใหไ้กลช้ดิกับธรรมช�ติม�ก
ท่ีสุด เพ่ือให้เกิดคว�มรู้สึกใกล้
ชิดกับธรรมช�ติ

มีก�รตล�ดที่ส�ม�รถทำ�ให้คน
สนใจในธุรกิจของเร� โดยธุรกิจ
จะเปน็ Niche Market คอื ก�ร
ข�ยสินค้�ให้กับคนเฉพ�ะกลุ่ม 
โดยส�ม�รถเลือกช่องท�งของ
ก�รทำ�ตล�ดให้ตรงกลุ่มเป้�
หม�ยที่สุด
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  เรื ่องของอุปสรรคใน
  ก�รทำ�ง�น คุณจิร�ยุ
  ให้คว�มเห็นว่� คน 
ระบบร�ชก�ร  และคว�มค�ดหวัง ของ
ลูกค้�ที่ม�ใช้บริก�ร  ที่ตั้งคว�มหวังไว้สูง
ในเรือ่งของคว�มสะดวกสบ�ย โดยก�รทำ�
ธุรกิจแบบกรนี จะเปน็กลุม่ลกูค้�เฉพ�ะ จงึ
จำ�เป็นต้องให้ข้อมลูแก่ลูกค้� ว่�โรงแรมมี
สภ�พแวดล้อม ก�รคมน�คม และบริก�ร
แบบใด เน่ืองจ�กเป็นธุรกิจท่ีตอบสนอง
ลูกค้�เฉพ�ะกลุ่ม ไม่ใช่ลูกค้�ทั่วไป 

ในเรื่องของก�รลงทุน ธุรกิจโรงแรมจะใช้
ต้นทุนที่สูงในก�รลงทุนครั้งแรก และต้อง
มีเงินทุนหมุนเวียนม�ก รวมถึงต้องมีเวล�
ให้กับธุรกิจตลอดเวล�

สำ�หรับก�รประสพคว�มสำ�เรจ็ในธุรกจิ จะ
ต้องทำ�ธุรกิจท่ีเป็นตัวของเร�เอง เพร�ะ
จะทำ�ให้เร�ทำ�ง�นด้วยจิตวิญญ�ณ ต้อง
มีเอกลักษณ์ของตัวธุรกิจท่ีชัดเจนเป็นตัว
เอง จะทำ�ให้ส�ม�รถออกแบบธุรกิจของ
ตนเองได้อย่�งเด่นชัด

“ข้อแนะนำ ในการทำ ธุรกิจคือ 
ต้องกล้าที่จะเสี่ยง 
และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างทาง 
รวมถึงปรับตัวให้ได้
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”

คุณจิร�ยุ  ตุลย�นนท์
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คุณทศพล สำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นมัธยมจ�กนคร
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และสำ�เร็จก�ร
ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีด้�นก�รตล�ด และ
ปรญิญ�โทด�้นก�รตล�ดและก�รจดัก�ร จ�ก
วิทย�ลัยก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยมหิดล หลัง
จ�กน้ันจึงได้กลับม�เปิดบริษัท นิว อ�ไรว� 
จำ�กัด เพ่ือต่อยอดธุรกิจรับจ้�งฉีดพล�สติก
ของท�งครอบครัวซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับ
ทั่วโลก

คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Managing 
Director บริษัท New Arriva จำ�กัด 
เจ้�ของผลิตภัณฑ์ แบรนด์  Qualy 
พล�สติกที่ไม่ทำ�ร้�ยโลก ส่งข�ยกว่� 50 
ประเทศท่ัวโลก และเปน็ท่ีปรกึษ�ด�้นก�ร
สร้�งแบรนด์ และก�รส่งออกผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ พร้อมเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย
สินค้�แบรนด์ต่�งๆ ของประเทศไทย เช่น 
Propaganda และ Pana Objects 

 OKMD Fast Forward Talk 2015

Managing Director 
บริษัท New Arriva จำ กัด 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Qualy

คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์
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คุณทศพล เ ป็นท�ย�ทธุรกิจ
ท�งด้�นพล�สติก ท่ีต่อยอด
ธุรกิจรับจ้�งฉีดพล�สติก ของ
ครอบครวัม�ทำ�ธุรกิจก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ทำ�ร้�ยโลก คุณ
ทศพลซึ่งจบด้�นก�รตล�ด ผนึก
กำ�ลังกับพ่ีช�ยท่ีจบก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ร่วมกันดำ�เนินธุรกิจ
เพ่ือสร้�งแบรนด์ของตัวเองในชื่อ 
QUALY ซึ่งย่อม�จ�ก

“และนั่นคือคำ นิยามของ 
Qualy ซึ่งเป็นการพลิก
ธุรกิจครอบครัว 
จากโรงงานรับจ้างผลิต
แม่พิมพ์มาสู่การ
สร้างแบรนด์ Qualy 
ที่มีวางจำ หน่ายถึง 
50 ประเทศในวันนี้”

 ย�่งไรก็ต�ม กว�่ Qualy จะส�ม�รถเติบโต
 ในต่�งแดนได้ ต้องเรียนรู ้ พัฒน� ตอบ
 โจทยค์ว�มตอ้งก�รอยูต่ลอดเวล� โดยเดนิ
ท�งไปเผยแพรส่นิค�้ต�มง�นแสดงสนิค�้ต�่งๆ โดย
เฉพ�ะเยอรมัน ซึ่งทำ�ให้พบว่�แนวคิดของก�รรักษ์
โลกเพ่ิมม�กขึน้  คณุทศพล เล�่ว�่ โปรดกัตแ์รกของ 
Qualy คือ ชดุถ�ดเสริฟ์ ซึง่เปน็คว�มตัง้ใจของเข�ที่
จะทำ�สนิค้�ระดบัไฮเอนด ์เน้นฟังก์ชัน่ก�รใชง้�นและ
คว�มสวยง�มคู่กันไป แต่แล้วกลับค้นพบว่�ลูกค้�ที่
ควักกระเป๋�จ่�ยเงินซื้อสินค้�ไฮเอนด์นั้น ซื้อดีไซน์ที่
มีคว�มเปน็ อติ�เลยีนม�กกว�่ ท่ีจะซือ้เพร�ะแบรนด์
ทั้งๆ แบรนด์ Qualy ไม่ว่�จะเป็นคุณภ�พหรือดีไซน์
ก็ไม่ได้อ่อนด้อยกว่�แต่อย่�งใด

คุณทศพลผลิตสินค้�จนกระทั่ง ในช่วงปีที่ 2 คือ ชุด
แอปเปิ้ล และเป็นตัวแรกท่ีส่งออก จึงจับท�งได้ว่�
ลูกค้�ชอบแบบสินค้�และท่ีเป็นท่ีนิยมอย่�งม�ก คือ 
ชุดนกซึ่งเป็นท่ีแขวนด้วย เน่ืองจ�กลูกค้�ที่เข้�ม�
ทำ�ง�นเมืองใหญ่ท่ีไม่มีธรรมช�ติเหลือเท่�ไหร่ เลย
ทำ�ให้สินค้�ประเภท Inspired by Nature ได้รับ
คว�มนิยม สำ�หรับปัจจัยสร้�งแบรนด์ไทยจนผง�ด
ในต�่งประเทศน้ัน คณุทศพล ใหข้อ้คดิว�่ ตอ้งศกึษ�
ตล�ดว่�คว�มต้องก�รของลูกค้�ต่�งช�ติคืออะไร 
และต้องมีคว�มสม่ำ�เสมอในก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ๆ 
หลงัจ�กน้ันจงึคอ่ยๆ คน้พบคว�มตอ้งก�รของลกูค้� 
และสร้�งเอกลักษณ์ของ Qualy ข้ึน พร้อมๆ กับ
สร้�ง Story ให้กับสินค้� ให้สินค้�แต่ละตัวมีเรื่อง
ร�วที่ม�ที่ไป จน Qualy กล�ยเป็นแบรนด์ระดับโลก

คุณทศพล  ศุภเมธีกูลวัฒน์
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ในการประกอบธุรกิจ
ให้ประสบความสำ เร็จของ
คุณทศพลมีแนวทางในการ
ดำ เนินธุรกิจดังนี้

ก�รสร�้งเอกลกัษณใ์นธุรกิจของตน ได้แก่ 

- ใช้ง�นง่�ย
- สวยง�ม
- มีเรื่องร�ว

ก�รทำ�ง�นกับตัวแทนจำ�หน่�ยประเทศละ
หน่ึงร�ย และเปน็ร�ยเลก็ๆ เพ่ือท่ีจะเตบิโต
ไปพร้อมกัน

 OKMD Fast Forward Talk 2015

1

2

3

ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ package 
จะมีก�รคำ�นวณให้ลดพ้ืนท่ีของก�รใช้
วัสดุให้ม�กท่ีสุด ทำ�ให้ประหยัดพ้ืนท่ี
ในก�รจัดเรียง ประหยัดค่�ขนส่งเพร�ะ
ส�ม�รถใช้รถขน�ดเล็กขนส่งสินค้�ได้ 
และส�ม�รถนำ�บรรจุภัณฑ์น้ันม�ใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่�งอื่น โดยไม่ต้องทิ้ง ซึ่ง
ถือเป็นเอกลักษณ์อย่�งหนึ่งของ Qualy
อุปสรรคในก�รดำ�เนินธุรกิจของคุณ
ทศพล ได้แก่

คว�มค�ดหวังในสินค้�ว่�ต้องมี
แนวคิดม�จ�ก คว�มรักษ์โลก

ก�รเลือก Product ว่�จะมีผล
ตอบแทนกลบัตอ่ก�รลงทุนอย�่งไร

ก�รถูกลอกแบบสินค้�จ�กจีน
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ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของสินค้� เช่น 
ก�รจัดประชุมตัวแทนจำ�น่�ย เพ่ือทร�บ
ถึงคว�มต้องก�รของตล�ดสินค้�ประเภท
เดียวกัน ประเมินคว�มต้องก�รจ�กสถิติที่
ผ่�นม� เป็นต้น

เน่ืองจ�กคณุทศพลจำ�เป็นตอ้งส�น
ตอ่ธุรกิจเดมิของครอบครวั จงึไม่มี
ท�งเลือกอื่น ดังนั้น จึงต้องดูว่�ตัว
เองมีอะไรท่ีเก่ง และนำ�คว�มเก่งน้ัน
ม�ใช้ในก�รว�งแผนดำ�เนินธุรกิจ

ต้องมีก�รสำ�รวจ และวิจัยตล�ด
เพ่ือทร�บคว�มตอ้งก�รของตล�ด 
และนำ�ม�ปรับให้เข้�กับสินค้�ที่
จะผลิต

ต้องมีเงินทุนในก�รทำ�ธุรกิจ

ข้อแนะนำ ในการดำ เนิน
ธุรกิจ คุณทศพลให้

ข้อแนะนำ ดังนี้

ธุรกิจกรีน เป็นธุรกิจท่ีมีต้นทุนสูง จึงต้อง
จำ�หน่�ยให้กับลูกค้�เฉพ�ะกลุ่ม (Niche 
Market)

มีก�รส่งเสริมจ�กภ�ครัฐ

คุณทศพล   ศุภเมธีกูลวัฒน์
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 7

Green Means Business ธุรกิจสีเขียวครองโลก
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 จจ ุบ ันพฤติกรรมก�รบร ิโภค
 ของผูบ้รโิภคสนิค�้และบรกิ�รใน
 กลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์
มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวล� ผูป้ระกอบก�รในอตุส�หกรรม
สร้�งสรรค์จึงจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ธุรกิจ และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริก�รใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับตล�ดอยู่
ตลอดเวล�เช่นกัน ข้อมูลที่ถูกต้องจำ�เป็น
ต่อก�รว�งแผนธุรกิจอย่�งม�ก ส�ม�รถ
นำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รทำ�ง�นร่วมกับ
เครือข�่ยก�รผลติตลอดหว่งโซอ่ปุท�น แต่
เน่ืองจ�กอตุส�หกรรมสร�้งสรรคป์ระกอบ
ด้วยผู้ประกอบก�รร�ยเล็กและวิช�ชีพ
อสิระจำ�นวนม�ก ก�รเข�้ถงึข้อมูลท่ีเหม�ะ
สมมีต้นทุนสูงและทำ�ได้ย�ก ทำ�ให้ก�ร
ว�งแผนง�นและแผนธุรกิจมีคว�มเสีย่งสงู

ด้วยแนวคิด “ประเทศจะพัฒน�...ไม่เพียง 
พื้ นที่ ที่ เ จ ริญขึ้ น  วั ตถุ สิ นค้ �ที่ ดี ยิ่ งขึ้ น 
เศรษฐกิจที่โตม�กขึ้น หรือเทคโนโลยีที่
ทันสมัยม�กขึ้น แต่จะต้องมีทรัพย�กร
บุคคลในประเทศที่มีคุณภ�พม�กขึ้น” ซึ่ง
หม�ยคว�มว่� ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
เป็นปัจจัยสำ�คัญสู่ก�รพัฒน�ประเทศให้
ยั่งยืน จึงต้องพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มี
คว�มรู้เท่�ทันและเหม�ะสมสอดคล้องกับ
คว�มเปลี่ยนแปลงของโลก โดย “โครงก�ร
ศึกษ�และเผยแพร่แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีผลต่อก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
สร้�งสรรค์” ในปีงบประม�ณ 2559 กำ�หนด
จัดสัมมน� OKMD Fast Forward Talk 
คิดให้ไกล ไปให้เร็ว จำ�นวน 2 ครั้ง ตอน 
The Technopreneur: เป็นเทคโนเพอร์เนอร์
วันนี้ เปลี่ยน “อ�ก�ศ” ให้เป็น “โอก�ส” ซึ่ง
ปัจจุบันผู ้ประกอบก�รไม่ ได้ เป็นเพียง
แค่ผู้ประกอบก�รอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นผู้
ประกอบก�ร (entrepreneur) ที่เปี่ยม
ไปด้วยทักษะสำ�คัญและหล�กหล�ย โดย
เฉพ�ะทักษะด้�นดิจิทัลที่เทคโนเพอร์เนอร์
ยุคใหม่จะข�ดไม่ได้
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วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2558

เป็นเทคโนเพอร์เนอร์วันนี้
เปลี่ยน “อากาศ”
ให้เป็น “โอกาส”

ห้องดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม 
ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ

D

P
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คุณทิวาคร่ำ หวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจดิจิทัลมากว่า 19 ปี 
ก่อนที่จะเข้ามาสร้างทีม Kaidee ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
สำ หรับการซื้อ-ขายของมือสองออนไลน์ที่ดีที่สุดของไทย

 อนหน้�นี ้ค ุณทิว�ดำ�รงตำ�แหน่ง 
 Platforms Director ท่ี Omnicom 
 Media Group โดยรับผิดชอบใน
ก�รสร้�งทีมดิจิทัลของเอเจนซี่เพื่อรองรับ
คว�มต้องก�รของลูกค้�ที่หันม�สนใจก�ร
ใช้สื่อดิจิทัลม�กขึ้น และก่อนที่จะม�ร่วม
ง�นกับ Omnicom เข�เป็นกำ�ลังสำ�คัญที่
สร้�ง DMS Group of Companies กลุ่ม
บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ชื่อดังของเมืองไทย ทั้ง
เป็นกรรมก�รผู้จัดก�รที่ Admax Network 
รองประธ�นฝ่�ยก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจ
ของ DMS Group และกรรมก�รผู้จัดก�ร
ของ New Media ตั้งแต่ปี 2547 - 2553

คุณทิว� ยอร์ค  ตั้งบริษัทแรก คือบริษัท 
Dealfish  ซ่ึงม�จ�กก�รเล็งเห็นโอก�ส 
ของช่องท�งท่ีให้คนได้ซ้ือสินค้�มือ 2 จ�ก
ตล�ด โดยธุรกิจเร่ิมเติบโตไปได้ดี  แต่ด้วย
เหตุผลส่วนตัวท�งธุรกิจ จึงเปล่ียนช่ือจ�ก 
Dealfish  เป็น OLX และเปล่ียนม�เป็น 

คุณทิว� ยอร์ค ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ของ ข�ยดี ได้ม�บอกเล่�ประสบก�รณ์
ในก�รทำ�ง�น  ซึ่ ง คุณทิว� ยอร์ค       
เป็นลูกครึ่ง เกิดและเติบโตที่ประเทศ
สหรัฐอเมริก�  ทำ�ง�นเกี่ยวกับธุรกิจ 
Digital  เป็นเวล�ประม�ณ 20 ปี 
ทำ�ง�นร่วมกับทีมง�น Startup  และใน
ปี 2000  อินเตอร์เน็ตเริ่ม Bug คือพัง
ลง   คุณทิว� ยอร์ค  จึงตั้งใจว่�จะเริ่ม
ออกเดินท�งเที่ยวรอบโลก 16 ประเทศ 
ภ�ยใน 10  เดือน ประเทศแรกที่เลือก
คือ ประเทศไทย และตั้งแต่นั้นม�ก็อยู่
เมืองไทย เพร�ะตกหลุมรักเมืองไทย จ�ก
นั้นคุณทิว� ยอร์ค  เริ่มทำ� Digital ใน
ประเทศไทยเป็นเวล� 12 ปี และได้เริ่ม
ทำ� Start up คือเริ่มทำ� Kaidee  เพร�ะ
ดูว่�ธุรกิจ Digital เริ่มม�แรง  โดยเริ่ม
ต้นธุรกิจโดยก�รสังเกตุธุรกิจในสมัยนั้น
มี shopping หล�ยท�ง เช่น Sanook 
และเริ่มมองดูว่�โอก�สอะไรบ้�ง ที่จะ
เริ่ม Start up

คุณทิว�เริ่มต้นอ�ชีพของเข�ด้วยก�รเป็นผู้
จัดก�รผลิตภัณฑ์ (Product Manager) 
ที่ Medicalogic/Medscape ซึ่งตอนนี้
เป็นส่วนหนึ่งของ GE Media Systems 
และ WebMD
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มีคนทั่วไปชอบเกิดข้อสงสัย ว่�ทำ�ไมถึง
กล้�ลงทุนทำ�โฆษณ�เยอะแยะม�กม�ย 
คุณทิว� ยอร์ค มองว่�เร�ต้องมีคว�มใจ
กล้�ท่ีจะทำ� กล้�ท่ีจะลงทุน เพร�ะต้องก�ร
แก้ป ัญห�ที ่ เกิ ดข ึ ้นอย่�งจร ิงจ ังโดย
เปรียบเทียบจ�ก Google, Facebook 
กว่�จะได้เงินสลึงแรก ก็ใช้เวล� 5-6 ป ี 
เพร�ะพวกเข�ต้องก�ร  Star tup 
ต้องก�รแก้ปัญห� และคุณทิว� ยอร์ค 
มองว่�ประเทศไทย มีคนที่มีคว�มคิดที่
หล�กหล�ย จึงกล้�ที่จะลงมือทำ� และ
พร้อมที่จะแก้ปัญห� เพื่อเริ่มทำ�ธุรกิจ 
Startup  นอกจ�กนี้สิ่งสำ�คัญในก�รเริ่ม
ต้นธุรกิจ Startup  ไม่ใช่แค่เรื่องก�ร
ลงทุน แต่ต้องมีทีมง�นที่มีประสิทธิภ�พ 
และทีมง�นที่ดีด้วย

 �รเริ่ม Startup ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ จะต้อง
 พร้อมที่จะเปลี่ยน นอกจ�กใจกล้�แล้ว ต้อง
 เปลี่ยน และพลิกธุรกิจต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร
ด้วย อย่�ง Kaidee ช่วงแรกอ�จไม่ตรงต�มคว�ม
ต้องก�รของลูกค้� เพร�ะเกิดจ�กก�รไม่ยอมรับฟัง
คว�มคิดเห็นจ�กลูกค้� แต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็น
เปิดรับคว�มคิดเห็นจ�กลูกค้� ธุรกิจถึงจะดำ�เนินต่อ
ได้ เพร�ะเอ�คว�มต้องก�รจ�กลูกค้�ม�ปรับปรุงให้
เหม�ะสม  เพร�ะฉะนั้นก�ร Startup จะประสบคว�ม
สำ�เร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทีมง�นที่จะปรับเปลี่ยน และรับ
ฟังคว�มคิดเห็นต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ไม่ใช่ทำ�
แค่ดำ�เนินธุรกิจต�มคว�มคิดของตัวเองเท่�นั้น

Kaidee ในปัจจุบัน ด้วยคว�มเช่ือว่�ก�รซ้ือ
ข�ยสินค้�มือ 2 ทำ�ให้ชีวิตของคนไทยดีข้ึน
โดยสังเกตจ�กพฤติกรรมของคนไทย ท่ีชอบ
เก็บของ เพร�ะเสียด�ยของ ไม่รู้จะข�ยให้
ใคร  ถ้�เป็นต่�งประเทศจะมีช่วงท่ีลดร�ค� 
จะเอ�ของม�กองหน้�บ้�น และข�ยของท่ีไม่
ได้ใช้ แต่คนไทยไม่มีท�งนำ�ของม�กองหน้�
บ้�นและข�ยแน่นอน  คุณทิว� ยอร์ค จึงใช้
หลัก Reduse, Reuse, Recycle  3 หลัก
ก�รน้ี  เป็นแนวท�งในก�รเร่ิม Startup คือ 
ก�รมองปัญห� และจะแก้ปัญห�อย่�งไร และ
ส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีจะทำ�ธุรกิจ Startup แตกต่�ง
จ�กธุรกิจ SME คือ ธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจ
ท่ีเร�จะมองจ�กปัญห� และแก้ไขมัน แต่ธุรกิจ 
SME  คือเร�อย�กมีธุรกจิเป็นของตัวเอง เช่น 
ร้�นก�แฟ แล้วเร�ก็ทำ� ซ่ึงต่�งจ�กก�รเป็น 
Startup เพร�ะก�รทำ�ธุรกิจ Startup คือเร�
ต้องแก้ไขปัญห�ด้วย

คุณทิว�  ยอร์ค
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สุดท้�ย คุณทิว� ยอร์ค  ได้กล่�วว่�  ก�รทำ� 
Startup   ขอให้ใจกล้� และเริ่มทำ�  ไม่ต้อง
เปน็หว่งเรือ่งทนุ ใหค้ำ�นงึถงึก�รแกป้ญัห�ให้
ลูกค้�ม�กกว่� ซึ่งต้องมีคว�มชัดเจน  หรือ
ถ้�อย�กทำ�ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจ  SME  ก็
เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เพร�ะเป็นน�ยตัวเอง แต่
ถ้�ก�รเป็น Startup ต่อไปก็ส�ม�รถขย�ย
ธุรกิจให้ผู้อื่นได้ ซึ่งก�รทำ� Start up ไม่ใช่
ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ ต้องมีคว�มใจกล้�และ
คว�มอดทนกับก�รเริ่มทำ�ธุรกิจด้วย

เมื่อกล่�วถึง Technopreneur นั้น  เกิดขึ้น
เพร�ะเร�ใช้เทคโนโลยีม�กขึ้น จ�กตัวอย่�ง
ก�รใช้ Selfie ที่เมื่อก่อนไม่มีคนรู้จัก แต่ทุก
วันนี้ทุกคนมีสม�ร์ทโฟนกันหมดแล้ว และ
ใช้อินเตอร์เน็ตผ่�นมือถือกัน และนี่คือสิ่ง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคน  ขน�ดคุณลุง
ที่ข�ยของต�มตล�ดในสมัยนี้ก็ใช้สม�ร์ท
โฟน  Line, Facebook, Google  ต้อง
ยอมรับว่�ทกุคนใช้สม�รท์โฟน ซึง่ตอบโจทย์
ว่� เทคโนโลยีมีบทบ�ทกับชีวิตเร�ม�ก ซึ่ง
ในปัจจุบันนี้  40 ล้�น เป็นยอดของผู้ที่ใช้
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเมืองไทยของเร�เป็นอันดับ 
2 ที่เล่นชั่วโมงเน็ตน�นเป็นอันดับ 2 รองจ�ก
ประเทศญี่ปุ่น

 ว�มแตกต่�งของ Kaidee กับ 
 คู่แข่งอื่นนั้น Kaidee ให้คว�ม
 สำ�คัญกับก�รออกแบบง�นให้
เข้�ใจง่�ย ไม่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้
คว�มสำ�คัญกับลูกค้� คว�มพอใจของ
ลูกค้�เป็นหลัก  เพร�ะ Kaidee เป็น
ตล�ดนัดที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ส�ม�รถข�ยได้หมดทุกอย่�ง ผู้ซื้อมี
จำ�นวนม�ก ผู้ข�ยก็จะมีจำ�นวนม�ก  เช่น
เดียว กับ Line ถ้�ไม่มีผู้ใช้ ต่อไปก็ต้อง
เลิกใช้ แต่ถ้�ผู้ใช้ยังอยู่ Line ก็จะยังคง
อยู่  เปรียบเสมือนกับ Kaidee ถ้�มีผู้
ซื้อ ผู้ข�ยก็จะม�  ดังนั้น Kaidee จึงให้
คว�มสำ�คัญกับลูกค้�ม�กที่สุด

 OKMD Fast Forward Talk 2016
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Startup จะประสบความสำ เร็จหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับทีมงานที่จะปรับเปลี่ยน 

และรับฟังความคิดเห็น
ตามความต้องการของลูกค้า 

ไม่ใช่ทำ แค่ดำ เนินธุรกิจตามความคิด
ของตัวเองเท่านั้น
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ที่ประกอบด้วยทีมง�นสุดยอดมือร�งวัล
ของไทย โดยมีทีมครีเอทีฟที่ได้รับร�งวัล
ในด้�น Digital ม�กที่สุดจ�กทั้งในและ
นอกประเทศ โดยในปี 2014 CJ WORX 
ถูกยกให้เป็น Digital Agency of The 
Year จ�กสม�คมโฆษณ�แห่งประเทศไทย 
นอกจ�กนี้ยังเป็นเอเจนซี่ของไทย เพียงเอ
เจนซี่เดียวที่ผลง�นในหมวด Digital ได้
รับร�งวัลจ�กเวทีระดับโลก โดยได้เข้�เป็น 

Shortlist ใน Cannes Lion 2014 
ส่วนในเวทีระดับเอเชีย Spikes Asia 
2014 ก็ส�ม�รถคว้�ร�งวัล Silver ม�
ได้ และส�ม�รถคว้�ร�งวัล Gold ใน
หมวดดิจิทัลอีกเช่นกันจ�กเวทีระดับ
ยุโรปอย่�ง Epica Awards 2014 
ล่�สุดในปี 2015 CJ WORX ดิจิทัลเอ
เจนซี่ได้สร้�งประวัติศ�สตร์ให้วงก�รเอ
เจนซี่ไทยอีกครั้ง

Managing Director & Partner 
บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำ กัด ดิจิทัลครีเอทีฟเอเจนซี่

คุณจิณณ์  เผ่าประไพ
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เม่ือเป็นเอเจนซ่ีไทยเอเจนซี่แรกท่ีคว้�ร�งวัล 
“Asia’s Independent Agency of the 
Year” จ�กง�น Spike Asia ท่ีจัดขึ้นท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีบริษัทโฆษณ�กว่� 
300 บริษัท ท่ัวทวีปเอเชีย อ�ทิ ญี่ปุ่น จีน 
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์อนิเดีย เก�หล ีเปน็ตน้ 
ได้สง่ผลง�นเข�้ม�ชงิร�งวลัประกวดโฆษณ� 
และ CJ WORX ได้รับคะแนนรวมสูงท่ีสุด
ในเอเชีย เมื่อเทียบกับ 15 ประเทศในหัวข้อ 
Independent  Agency

นับได้ว่�คุณจิณณ์ มีคว�มเป็น Entrepreneur 
ติดตัวม�ต้ังแต่เกิด เพร�ะคว�มกล้�ที่จะ
เปลี่ยนแปลง กล้�เสี่ยง และไม่กลัวคว�มล้ม
เหลว จึงทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในท้ังก�ร
เป็นเจ้�ของกิจก�ร และผู้นำ�ขององค์กร อีกท้ัง
ยังเป็นผู้เช่ียวช�ญในด้�น Digital Marketing 
ม�ย�วน�นถึง 20 ปี ด้วยประสบก�รณ์อัน
ย�วน�นน้ีทำ�ให้เข้�ใจทุกแง่มุมของ Digital 
Marketing เปน็อย�่งด ีและก้�วทัน Trend ท่ี
เข้�ม�ใหม่เสมอ เนื่องจ�กมีก�รเรียนรู้ตลอด
เวล�ว�่เกดิอะไรขึน้กับสือ่บนโลกออนไลน์บ�้ง 
และควรทำ�อะไร โดยใช้สื่อประเภทไหนกับ
กระแสท่ีเกดิข้ึนน้ัน ซึง่ท้ังหมดน้ีไดท้ำ�ใหบ้รษัิท
ดิจิทัลเอเจนซี่อย่�ง CJ WORX ก้�วขึ้นเป็น
ดจิทัิลเอเจนซีท่ี่ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของเอเจนซี่
ในประเทศไทยได้ในระยะเวล�อันรวดเร็ว

ก�รเริม่ทำ�ธุรกิจควรเริม่จ�กงบประม�ณที่
น้อย  แนะนำ�ให้ลง Google หรือ อ�จทำ�
เป็นง�นสัมมน�ฟรีท่ีอยู่บนออนไลน์หรือ
อะไรก็ไดท่ี้ส�ม�รถแก้ปญัห�ไดด้ว้ย  สว่น
เรือ่งก�ร Startup ก�รครองตล�ดน้ันเปน็
เรือ่งท่ีสำ�คญั ใหค้ดิและเตรียมตวัไวว้�่ควร
จะทำ�อย�่งไรใหธุ้รกิจสูกั้บตล�ดหรอืจะทำ�
อย่�งไรให้ธุรกิจครองตล�ดให้ได้ เพร�ะ
เรือ่งของก�รครองตล�ดเปน็กลยทุธ์อย�่ง
หน่ึงท่ีดีม�ก ข�ดไม่ได้ และท่ีสำ�คญัในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ ตอ้งทำ�ดว้ยคว�มซือ่สตัยแ์ละ
จริงใจต่อลูกค้�

คณุจณิณ ์ เผ�่ประไพ  กล�่วว�่  ก่อนหน้�ที่
จะเข้�สู่ยุคธุรกิจ Digital นั้น  ได้ผ่�นยุค
ไอทีม�ก่อน ซ่ึงเปน็เรือ่งท่ีดมี�กท่ีไดอ้ยูใ่น
ยุคของทั้ง 2 ยุค คือยุค Digital และยุค
ไอที  ซึ่งเป็นผลดีของก�รทำ�ธุรกิจ ผู้ที่มี
คว�มคิดริเริ่มมักมองเห็นโอก�ส และใช้
เครื่องมือ Digital ให้กล�ยม�เป็นธุรกิจ
และแก้ไขปัญห�ให้กับผู้อื่นได้  ก�รเร่ิม
ต้นกับก�รเป็นผู้ประกอบก�รยุคนี้   ต้อง
ส�ม�รถทำ�ทุกอย่�งและมีคว�มรู้ในเรื่อง
น้ันๆ  เพร�ะก�รทำ�ก�รตล�ด และโฆษณ� 
จะต้องทำ�ด้วย Digital ทั้งหมด

คุณจิณณ์  เผ่�ประไพ
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ข้อดีของก�รทำ�ธุรกิจ Digital  คือ ไม่ต้องมีก�ร
สต๊อกสินค้� ไม่ต้องมีหน้�ร้�น  ก�รโฆษณ�ก็
ถูกกว่�เพร�ะนักลงทุนค�ดหวังให้กลับม�ใช้
ง�นอีกอย่�งต่อเนื่อง  ท�งที่ดีจะต้องให้คว�ม
สำ�คัญกับธุรกิจที่ทำ� คือทำ�แล้วต้องรู้สึกว่�สนุก 
มีคว�มสุข เพร�ะสิ่งเหล่�นั้นจะทำ�ให้คนเข้�ม�
ห�เองโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งต�มห�  ในปัจจุบัน
ทุกคนพย�ย�มใช้รูปแบบธุรกิจที่คล้�ยกัน คือ 
ก�รบอกต่อ ทุกคนต้องเข้�ใจว่�ไม่ส�ม�รถ
หลีกเลี่ยงโฆษณ�ได้  และต้องคิดต่อว่�จะทำ�
อย่�งไรให้คนทั่วไปนำ�ไปแชร์ต่อ และทำ�อย่�งไร
ให้คนทั่วไปกล่�วถึงโฆษณ�สินค้�ของเร�  ซึ่ง
โลกในปัจจุบันคนทั่วไป จะเริ่มค้นห�ข้อมูลใน 
Google น้อยลง แต่หันม�หยิบสม�ร์ทโฟน 
โดยเปิด Facebook  เป็นอันดับแรก ต�มด้วย 
Youtube และลำ�ดับสุดท้�ยคือ Google

ก�รเริ่มทำ�ธุรกิจยุค Digital นั้น บริษัทจะต้อง
มีเงินทุนเข้�ม�ก่อน  โดยไม่รอให้คนอื่นเดิน
เข้�ม�ห� แต่ควรเดินไปห�คนอื่นเพื่อเอ�ง�น
ไปข�ย  สำ�หรับคนที่เริ่มไปแล้วน่�จะเป็นเรื่อง
ของก�รทำ�อย่�งไรที่จะพัฒน�และต่อยอดธุรกิจ
ได้  เพร�ะบ�งคนมีจุดหม�ยและปล�ยท�งที่จะ
ทำ�บริษัทโฆษณ�แตกต่�งกัน  สำ�หรับคุณจิณณ์
นั้น เรื่องคนเป็นปัญห�ที่ยุ่งย�กม�ก  และได้แนะ
ให้เริ่มในสิ่งที่ถนัด  มีเครือข่�ย และต่อยอดไป
ให้ถึงจุดนั้น

 OKMD Fast Forward Talk 2016
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ก�รแข่งขันในยุคดิจิทัล  อย่�ไปแข่งกับผู้
อื่นแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง  ควรเป็นผู้นำ� 
แล้วให้ผู้อื่นทำ�ต�ม คือควรจะต้องรีบทำ�
เป็นร�ยแรก  เพร�ะถ้�ไม่ทำ�เป็นคนแรก ก็
จะเป็นผู้ต�มตลอดไป อะไรก็ต�มที่ทำ�ครั้ง
แรก จะส�ม�รถครองใจผู้บริโภคได้  ปัจจุบัน
เร�อยู่ในโลกเทคโนโลยี ก�รเข้�ถึงบุคคล
อื่นและเรื่องร�วอื่นๆ ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยๆ  
ต้องปรับตัวและมองอน�คตว่�จะว�งแผน
อย่�งไร  ต้องคิดถึงก�รสร้�งสรรค์ในสิ่ง
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวล�  เพื่อที่จะไม่ให้แพ้คน
อื่น และควรจะเตรียมตัวเพื่อรองรับกับธุรกิจ
อื่นที่จะเติบโตขึ้นม�   ซึ่งในตล�ดของไทย
จะมีก�รลอกเลียนแบบ และ ก�รลดร�ค�
อยู่เสมอ จึงต้องมีก�รว�งแผนเพื่อเตรียม
รับมือตลอดเวล�

สำ�หรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี แนะนำ�ให้กลับ
ม�ที่จุดพื้นฐ�นก�รเป็น Technopreneur 
และบวกกับทักษะในสิ่งที่ เร�สนใจ โดย
หน้�ที่สำ�คัญคือ  ก�รเป็นนักคิด ควรคิด
ริเริ่ม  ต้องทำ�ด้วยตนเอง และไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค ต้องมองอุปสรรคเป็นบทเรียน  
กล้�ที่จะเสี่ยง และต้องสนใจเทคโนโลยีให้
ม�กๆ เพร�ะในอน�คตเทคโนโลยีจะพัฒน�
ไปอีกไกล

คว�มผิดพล�ดของก�รดำ�เนินธุรกิจ และ
วิธีแก้ปัญห�ของคุณจิณณ์ คือ  ก�รเป็นผู้
ประกอบก�รและดำ�เนินธุรกิจด้วยตัวเอง  
สิ่งที่ผิดพล�ดที่สุดก็คือก�รที่ตัดสินใจผิดใน
ทุกๆ เรื่อง และเรื่องที่ตัดสินใจผิด จะเป็น
บทเรียนว่�ควรเลือกที่จะทำ�สิ่งนี้หรือไม่ทำ�

สุดท้�ยคุณจิณณ์ได้กล่�วว่� “เพื่อนถ�ม
เร�ว่�อย�กทำ�ธุรกิจอะไรดี?  เร�ก็เลย
ถ�มเข�กลับไปว่� แล้วคุณชอบอะไรล่ะ 
คุณชอบอะไรก็ทำ�อย่�งนั้นก่อน เช่น ถ้�
ชอบและอย�กมีร้�นอ�ห�รไทย อย่�คิด
ว่�เร�ทำ�ไม่ได้เพร�ะอะไร  แต่ควรคิด
ว่�มันจะเกิดได้ด้วยวิธีไหน และนำ�ไป
ประยุกต์อย่�งไรม�กกว่�”

สิ่งนี้  เลือกที่จะพูดกับลูกค้�อีกแบบหนึ่ง 
หรือไม่พูดกับลูกค้�อีกแบบหนึ่ง   ซึ่งก�ร
ตัดสินใจผิดที่ผ่�นม�จะเป็นบทเรียนที่จะ
ตัดสินใจในครั้งต่อไป  ต้องเข้�ใจตล�ด
เพร�ะก�รทำ�ธุรกิจเป็นก�รสร้�งร�ยได้  
คนที่ให้ร�ยได้กับเร�ก็คือตล�ดที่เร�จะ
ให้ Service หรือ Product   ซึ่งถ้�ไม่
เข้�ใจตล�ดอย่�งลึกซึ้งและคิดไปเอง จะ
ไม่ส�ม�รถย้อนเวล�กลับไปได้เพร�ะได้
ลงทุน ลงแรง ลงเวล�ไปหมดแล้ว

“แล้วคุณชอบอะไรล่ะ 
คุณชอบอะไรก็ทำ 
อย่างนั้นก่อน”

คุณจิณณ์  เผ่�ประไพ
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คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ กล่�วว่� 
ส่วนใหญ่ธุรกิจยุคนี้ที่ได้นำ�เทคโนโลยี
ม�ใช้เป็นเรื่องสินค้� คือ สินค้�ต้องมี
คุณภ�พที่ดีที่สุด และก�รเริ่มต้นคือ
ค้นห�คว�มต้องก�รของตัวเองให้เจอ 
ว่�ถนัดและเชี่ยวช�ญอะไร เชี่ยวช�ญ
ในภ�คธุรกิจไหน อย�กให้มองดูว่�
เร�ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร แล้วเอ�
คว�มชอบตรงนั้นม�ต่อยอดให้เป็น
ธุรกิจได้

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (มิหมี) ผู้ร่วมก่อตั้ง 
Techsauce media (ธุรกิจสื่อผู้สนับสนุน 
Tech startup และผู้จัดง�น Start it Up 
Conference ง�น Tech Startup ท่ีใหญ่
สุดของคนไทย) นอกจ�กน้ียังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง 
Thumbsup Media (ธุรกิจสื่อด้�น Digital 
Marketing) มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นในบริษัท
สื่อส�รโทรคมน�คมยักษ์ใหญ่และเวนเดอร์ต่�ง
ช�ติม�กกว่� 10 ปี ในด้�นก�รพัฒน�ธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ นอกจ�กน้ียังเป็นท่ีปรึกษ�ให้กับ
ออนไลน์เอเยนซี และรับหน้�ที่เป็น Marketing 
Director ให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒน�
ระบบก�รจัดก�รโซเชียลมีเดีย

ผู้ร่วมก่อตั้งและกองบรรณาธิการ thumbsup.in.th 
เว็บข่าวด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อผู้สนับสนุนด้าน 
Tech Startup รายแรกๆ ของไทย 

คุณอรนุช  เลิศสุวรรณกิจ 
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สำ�หรบัอปุสรรคทีเ่กิดขึน้จ�กก�รทำ�ธรุกิจ จะ
ช่วยให้เร�มองเห็นภ�พรวมในก�รทำ�ธุรกิจ 
เห็นถึงคว�มย�กง่�ยที่เกิดขึ้น  ซึ่งคว�มย�ก
ง่�ยของก�รทำ�ธุรกิจ คือ 1. เรื่องของคน  
ก�รที่คนเข้�ม�ทำ�ง�นแล้วก็ออกไปเป็นเรื่อง
ปกติ เพร�ะถ้�ธุรกิจเร�เป็นบริษัทเล็กๆ คน
ที่ม�อยู่กับเร�จริงๆ ไม่ได้เป็นลูกจ้�งเร�แต่
เป็นเหมือนหุ้นส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
กันไป   2. เรื่องก�รสื่อส�ร บ�งครั้งที่เร�
พูดออกไปโดยไม่นึกถึงคนฟัง  ไม่นึกถึงใจ
คนอื่น  อ�จจะมีผลต่อคว�มรู้สึกจนทำ�ให้
บ�งคนเกบ็ไปคดิม�ก เรือ่งก�รสือ่ส�รจงึเปน็

ในส่วนของก�รแข่งขัน  เนื่องจ�กยุคนี้
ก�รลอกเลียนแบบส�ม�รถเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ และผู้อื่นส�ม�รถลอกเลียนแบบง�น
เร�ได้หมดทุกอย่�ง  ก�รแข่งขันจึงจะสูง
ขึ้นกว่�ยุคที่ผ่�นม� ทำ�ให้เร�ต้องมีก�ร
ว�งแผนที่ดีเพื่อให้ธุรกิจเร�อยู่ได้น�นๆ
เร�ต้องคิดอยู่ตลอดเวล�ว่� ในอน�คต
เร�จะมีก�รดำ�เนินง�นและจะทำ�อย่�งไร
ให้ธุรกิจของเร�ก้�วหน้�ได้กว่�ของคน
อื่น  และเร�จะต้องมองให้ออกว่� เร�จะ
เติบโตไปในทิศท�งไหน  เพร�ะก�รทำ�
ธุรกิจนั้นเร�หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีคน
ทำ�ต�มเร� แต่เร�จะก้�วไปข้�งหน้�ให้
เร็วกว่�คนอื่นได้อย่�งไร

สุดท้�ยคุณอรนุชได้กล่�วว่�  “อ�ก�ศ 
เป็น โอก�ส อย�กให้ฝึกคว�มเป็นคน
ช่�งสังเกตุ  คำ�ว่�โอก�สมันจะไม่ม�  ถ้�
เร�ไม่ช่�งสังเกตุ และกล้�ที่จะหลุดนอก
กรอบ บ�งทีก�รได้ไปดูง�นที่แหวกแนว
ในท�งธุรกิจ จะทำ�ให้สมองเร�สดชื่น  
และเกิดไอเดียม�ต่อยอดกับธุรกิจตัวเอง
ได้ และเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆ ได้เสมอ”

ก�รท่ีเริ่มลงทุนทำ�ธุรกิจหรือก�ร Startup 
จะต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์เข้�ม�ช่วย เพร�ะถ้�
ผลิตภัณฑ์ ของเร�มีจุดเด่นกว่�คนอื่น เร�ก็
ส�ม�รถตอ่ยอดในเชงิผลติภณัฑ์ และส�ม�รถ
สร้�งม�ตรฐ�นในก�รต่อรองกับลูกค้�ได้  สิ่ง
สำ�คญัคอื เร�ตอ้งเปิดโอก�สใหกั้บตวัเร�ก่อน  
จ�กน้ันเร�ต้องนำ�เสนอง�นของเร�ให้คนอื่น
ได้รู้จักกับง�นของเร�เพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ

“เราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 
แล้วเอาความชอบตรงนั้น
มาต่อยอดให้เป็นธุรกิจได้”

เรื่องที่ละเอียดอ่อนม�ก ดังนั้นแนวท�ง
ในก�รแก้ไขอุปสรรคเรื่องคนและก�ร
สื่อส�ร คือ เมื่อคนในองค์กรมีปัญห�
หรือเกิดคว�มไม่เข้�ใจกัน จะต้องให้พูด
คุยกันตรงๆ อย่�เก็บเอ�ไว้จนสะสมและ
ระเบิดออกม� เพร�ะจะทำ�ให้เกิดผลเสีย
กับก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก

คุณอรนุช  เลิศสุวรรณกิจ
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 8

The Technopreneur เปล่ียน “อ�ก�ศ” ให้เป็น “โอก�ส”
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วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559

เป็นเทคโนเพอร์เนอร์วันนี้
เปลี่ยน “อากาศ”
ให้เป็น “โอกาส”

ห้องดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม 
อาคารสยามกลการ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

D
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คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (คุณหมู) 
มีประสบการณ์ก่อตั้งและทำ ธุรกิจในสายงานเทคโนโลยีในเมืองไทย
มากว่า 12 ปี   ปัจจุบัน คุณหมู เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท 
Ookbee ซึ่งเป็นร้านหนังสือ E-Magazine 
และ E-Book ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia 
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า 8.5 ล้านครั้ง 
มีผู้ใช้งานมากกว่า 6.5 ล้านคน และมีผู้ใช้งานใหม่
เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คนต่อวัน  
นอกจากนี้คุณหมูยังเป็นผู้บริหาร กองทุน 500 Tuktuks 
ซึ่งเป็นกองทุน VC ของ 500 Startup หนึ่งในกองทุนที่มีชื่อเสียงที่สุด
ใน Silicon Valley โดย 500 Tuktuks เป็นกองทุนขนาด 300 ล้าน
บาทที่มุ่งเน้นลงทุนใน Startup ไทย

คุณหมู Ookbee จบวิศวะก�รบิน 
เป็นคนท่ีชอบเก่ียวกับเทคโนโลยี 
ส มั ย เ รี ย น เ ค ย ไ ป ป ร ะ ก อ บ
คอมพิวเตอร์ท่ีห้�งพันธ์ทิพย์ได้
ร�ค�เครื่องละ 70  บ�ท และเริ่ม
หัดเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อ�ยุ 
12 ปี

ในตอนท่ีคุณหมูจบม�ใหม่ๆ ก็มีคว�มฝันอย�กจะ
เปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และในปีต่อม� คุณหมูก็
เปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้สำ�เร็จ โดย ช่วงแรกท่ี
เปิดบริษัทคุณหมูได้รับจ้�งเขียนโปรแกรม ซ่ึงทีม
ทำ�ง�นจะเป็นเพ่ือนๆ ท่ีเคยเรียนเขียนโปรแกรมม�
ดว้ยกัน  ตลอดเวล� 10  ป ีท่ีคณุหมูทำ�ธุรกจิเก่ียวกับ
เทคโนโลยี  มองว่�ก�รทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
น้ันไม่ใช่เรื่องง่�ย  เพร�ะช่วงปีแรกท่ีเปิดบริษัท 
Ookbee คุณหมูไม่ได้มีประสบก�รณ์หรือคว�มรู้
ในก�รทำ�ธุรกิจ จงึประสบกับคว�มลำ�บ�กถงึขัน้ไม่มี
เงินเดอืนจ�่ยพนักง�น ตอ้งเอ�รถไปข�ยเพ่ือเอ�เงิน
ม�จ่�ยเงินเดือน  ซึ่งเหตุก�รณ์ครั้งนั้น ถือว่�เป็นบท
เรียนและก�รเรียนรู้ท่ีสำ�คัญอีกอย่�งหนึ่ง ที่ทำ�ให้รู้
ว�่หวัใจท่ีสำ�คญัของก�รทำ�ธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี
นั้นคือ “ลูกค้�”  และอีกสิ่งหนึ่งที่สำ�คัญก็คือ ก�รที่ได้
รบัจ�้งเขียนโปรแกรม ทำ�ใหต้อ้งห�และไดเ้จอลกูค�้
ใหม่อยู่เรื่อยๆ จึงทำ�ให้ธุรกิจมีช่องท�งในก�รเจริญ
เติบโตได้อย่�งรวดเร็ว
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Startup  คือ ก�รเริ่มต้นธุรกิจเพื่อก�รเติบโตแบบ 
ก้�วกระโดด โดยมีวิธีก�รสร้�งร�ยได้ที่ส�ม�รถ
ห�เงินแบบทำ�ซ้ำ�ได้ และขย�ยได้ง่�ยและรวดเร็ว
นัน่เอง สว่นใหญจ่ะเปน็ธรุกิจทีเ่กิดขึน้เพือ่แกป้ญัห�
ในชีวิตประจำ�วัน เช่น ปัญห�ก�รเรียกแท็กซี่ย�ก
เลยเกิดเป็น Startup ธุรกิจ GRAB Taxi หรืออ�จ
เกิดจ�กก�รเห็นโอก�สที่ยังไม่มีใครเคยเห็น  ยก
ตัวอย่�งคว�มแตกต่�งของธุรกิจ SME และ Startup  
เช่น   ถ้�คุณทำ�ร้�นข�ยก๋วยเตี๋ยวปกติ คือ คุณทำ�
ธรุกิจ SME  แตถ่�้คณุทำ�ร�้นช�ยสี ่หมี ่เกีย๊ว นัน่คอื
คุณทำ�ธุรกิจ Startup เพร�ะหัวใจสำ�คัญของก�ร
ทำ� Startup  คือส�ม�รถทำ�ซ้ำ� และส�ม�รถขย�ย
ได้อย่�งรวดเร็ว จ�ก 2 เป็น 4, 4 เป็น 6 เป็น 8
เป็น 10 เป็นต้น

ณ ปัจจุบันก�รทำ�ธุรกิจนั้น มีต้นทุนที่ต่ำ�กว่�ใน
อดีต เนื่องจ�กในอดีตจะลงทุนทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีจะต้องใช้เงินจำ�นวนม�ก  แต่ในปัจจุบัน
มีแค่สม�ร์ทโฟนเร�ก็ส�ม�รถลงทุนทำ�ธุรกิจได้
แล้ว เพร�ะในขณะนี้ทุกธุรกิจกำ�ลังปฏิวัติด้วยก�ร
นำ�ซอฟต์แวร์ม�เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เช่น ก�ร
เรียกแท็กซี่ โดยก�รกดสม�ร์ทโฟนผ่�น  App 
Grab Taxi แท็กซี่ที่อยู่ใกล้ก็จะม�รับได้ทันทื  
นอกจ�กนี ้ค ุณหมูแนะนำ�ให้คิดธุรกิ จโดยก�ร
สร้�ง Platform ที่ใช้สินค้�ของคนอื่น แล้วม�
แบ่งร�ยได้กันกับเจ้�ของสินค้�  เช่น Grab Taxi  
ก็ไม่ต้องใช้รถของตัวเอง Ookbee  ก็ไม่ได้ผลิต
หนังสือเอง โดยปกติก�รแบ่งร�ยได้จะให้เจ้�ของ
สินค้� 70% แบ่งให้เจ้�ของ Platform หรือเจ้�ของ 
Application 30% เป็นต้น และสิ่งสำ�คัญที่สุดของ
ก�รทำ� Startup คอืเร�จะทำ�อย�่งไรทีจ่ะใหค้นจ�่ย
เงิน เพร�ะเรื่องก�รจ่�ยเงินเป็นเรื่องที่ย�กที่สุดใน
โลก Digital Content

Ookbee เป็นร้�นหนังสือท่ีใหญ่
ท่ีสุดในทวีปเอเชีย ปัจจุบันมีสม�ชิก
อยู่ 6,500,000 คน ในแต่ละวันมี
สม�ชิกใหม่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 10,000 
คน/วัน  ธุรกิจ Ookbee เปิดตัวเมื่อ
ปี 2011 โดยเริ่มจ�กก�รเป็นบริษัท
รับเขียนโปรแกรม ตอนหลังเปลี่ยน
ม�เป็นธุรกิจหนังสือออนไลน์  โดยมี
แนวคว�มคิดเริ่มต้นคือ จะทำ�อย่�งไร
ให้คนอ่�นหนังสือม�กขึ้นจ�กก�รที่ 
Ookbee เปิดตัว

เว็บไซต์วันแรก ข�ยได้ 2,000 บ�ท
และมีคนใช้เว็บไซต์ Ookbee ไม่ก่ี
ร้อยคน ทำ�ให้คุณหมูคิดว่�น่�จะทำ�ได้
ม�กกว่�น้ีและ โอก�สท่ีเร�จะเติบโต
น่�จะมีอีกม�ก  ซึ่งจ�กเดิมทีมง�น 
Ookbee มีเพียง 5 คน แต่ปัจจุบัน
มีทีมง�นอยู่ 300 กว่�คน  และมีก�ร
ขย�ยตล�ดออกไปเรื่อยๆ  ซึ่งถือว่� 
Ookbee น้ันเติบโต 1000% ข้ึนไป  
จ�กร�ค�หุ้นแรกเริ่มที่ 10 บ�ท ตอน
นี้ เพิ่มขึ้นเป็น  20,000 กว่�บ�ท/หุ้น

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
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เน่ืองจ�ก ปัจจุบันคนไทยอ่�นหนังสือ
น้อยเพร�ะส่วนใหญ่จะให้เวล�กับ 
Digital หรือสม�ร์ทโฟน ม�กว่�
จะอ่�นหนังสือผ่�นแผ่นกระด�ษ  
Ookbee จงึจดัทำ� Ookbee  Buffet  
เปน็ลกัษณะร�ยเดอืน ร�ค�300/เดอืน 
โดยจะมีหนังสอืพิมพ์ นิตยส�รท้ังอดีต
และปัจจุบันให้อ่�นไม่จำ�กัดจำ�นวน  
ซึ่งร�ค� 300 บ�ท น้ีก็จะมีก�รแบ่ง
เปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้�ของหนังสือพิมพ์
และนิตยส�รทุกร�ย  นอกจ�กนี้
ในส่วนของก�รตล�ดปัจจุบันของ 
Ookbee  ก็มีก�รปรับเปลี่ยนสิ่ง
ใหม่ๆ ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รว�งแผน
บริษัทและแนวท�งท่ีจะให้มีก�รชำ�ระ
เงินผ�่นเวบ็ไซต ์เพ่ือคว�มสะดวกของ
ลูกค้�และเจ้�ของธุรกิจม�กขึ้น

ส่วนเรื่อง Trend ของ หนังสือ หรือ แม็กก�ซีน  
อย�่งไหนมีก�รเตบิโตเรว็กว�่กันน้ัน คุณหมูกล�่ว
ว่�  หนังสือจะเติบโตกว่�แมกก�ซีน เพร�ะว่�
หนังสอื มีคว�มหล�กหล�ยกว�่ สว่นใหญส่ิง่ท่ีเกิด
ขึน้ทีหลงัก็จะโตเรว็หรอืเรยีกว�่มีอทิธิพลกว�่ เชน่ 
หนังสือท่ีมีเสียงม�ทีหลังก็จะโตเร็วกว่�หนังสือ
ธรรมด� เป็นต้น   แต่ก็ไม่แน่ว่�จะเติบโตม�กกว่�
เสมอไป เพร�ะคนส่วนใหญ่จะเลือกอ่�นหนังสือ
เองม�กกว่�ก�รให้หนังสือมีเสียงอ่�นให้เร�ฟัง  

สำ�หรับหนังสือที่มียอดข�ยสูงสุดในปัจจุบัน ของ 
Ookbee คือ นิตยส�ร Sexy เพร�ะว่�คนส่วน
ใหญ่ไม่กล้�ท่ีจะไปซื้อหนังสือประเภทน้ีต�มชั้น
ว�งหนังสอื และลำ�ดับรองม� คอื หนังสอืประเภท 
How to หลักก�ร วิธีก�รต่�งๆ

 OKMD Fast Forward Talk 2016
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ณ ปัจจุบันการทำ ธุรกิจนั้น 
มีต้นทุนที่ต่ำ กว่าในอดีต 

เนื่องจากในอดีตจะลงทุน
ทำ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

จะต้องใช้เงินจำ นวนมาก  
แต่ในปัจจุบันมีแค่สมาร์ทโฟน

เราก็สามารถลงทุนทำ ธุรกิจได้แล้ว

OKMD Artwork_ALL.indd   203 6/22/59 BE   9:34 PM



OKMD Artwork_ALL.indd   204 6/22/59 BE   9:34 PM



OKMD Artwork_ALL.indd   205 6/22/59 BE   9:34 PM



206 OKMD FAST FORWARD  BOOK

คุณวิญญู  วงศ์สุรวัฒน์ หรือชื่อที่เหล่�วัย
รุ่นรู้จักกัน “จอห์น วิญญู” พิธีกรม�ดกวน 
ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ผู้ร่วมปลุกปั้นทีวี
อินเตอร์เน็ต iHere.TV และ Spokedark.
TV สร้�งชื่อเสียงให้โด่งดัง กระหึ่มโลก
ออนไลน์ ปั้นร�ยได้กว่� 10 ล้�นบ�ท ไม่
ขอทวนกระแส เข�พลกิมุมคดิใหที้วดีจิทัิล
ไม่ใช่ “คู่แข่ง” แต่เป็น “พันธมิตร” เสริม
ธุรกิจทีวีอินเตอร์เน็ตของเข�ให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น

หล�ยคนคุน้หน้�จอหน์ วญิญ ูวงศส์รุวฒัน์ วยั 
29 ปี จ�กก�รเป็นพิธีกรร�ยก�รวัยรุ่นท�ง
ช่องฟรีทีวี บ�งเคยเห็นเข�เล่นมิวสิควิดีโอ 
แต่สิ่งท่ีทำ�ให้วิญญู เป็นท่ีรู้จักของคนรุ่นใหม่
ในวงกว้�งต้องยกให้ “เจ�ะข่�วตื้น” ร�ยก�ร
คุยข่�วท่ีหยิบยกประเด็น สถ�นก�รณ์บ้�น
เมือง หรือเรื่อง talk of the town ม�เล่� 
ผสมส�ระและคว�มฮ�ในอัตร�ส่วนท่ีลงตัว 
ประชดเสียดสีสังคม ได้อย่�งแสบสัน ตอกย้ำ�
ใหค้นดจูดจำ� ดว้ยลลี�ท�่ท�งแบบกวนๆ สร�้ง
กระแสอินเตอร์เน็ตให้คึกคักครึกครื้น ซึ่งคุณ
วิญญูและพ่ีส�วท่ีทำ�ง�นในแวดวงบันเทิง
ม�ไม่น้อย  เห็นพ้องต้องกันท่ีจะลงทุนผลิต
ร�ยก�รโทรทัศน์ผ่�นท�งอินเตอร์เน็ตตั้งแต่
ปี 2549 เป็นต้นม�

 OKMD Fast Forward Talk 2016

หนึ่งใน Time’s Next Generation Leader 2015 
ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง 
และผู้ดำ เนินรายการแห่ง Spokedark TV 

คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ 
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 ว�มโชคดีอีกอย่�งหนึ่ง  คือ ก�รที่
 ค ุณจอห์นได้เร ิ ่มต้นก่อนคนอื ่น
 เพร�ะได้มีโอก�สทำ�ง�นร่วมกับ
ช่อง GMM ช่อง 3, 5, 7 จึงทำ�ให้ได้
คว�มรู้จ�กก�รร่วมง�นกับท�งสถ�นีช่องท้ัง
หล�ยม�ประยุกต์ใช้กับร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้น  
ร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้นท�งออนไลน์น้ันเริ่มต้น
ม�จ�กก�รมีพนักง�นเพียง 5 คน แต่ปัจจุบัน
มีพนักง�นประม�ณ 40 คนแล้ว  และสิ่งหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้นท่ีเผยแพร่ท�ง
ออนไลน์เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของคนท่ัวไป
น้ัน   เพร�ะคว�มเปน็ตวัของตัวเอง คว�มตรง
ไปตรงม� มีคว�มจริงใจและคว�มรวดเร็วใน
ก�รสื่อส�ร

คุณจอห์น  วิญญู วงศ์สุรวัฒน์  กล่�ว
ว่� ในอดีตเคยนำ�ร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้นไป
เสนอให้กับสถ�นีโทรทัศน์ช่องต่�งๆ รวม
ถึงฟรีทีวี แต่เจ้�ของช่องท้ังหล�ยก็ไม่ได้
ให้คว�มสนใจในร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้นเลย   
โดยให้เหตุผลว่�ร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้นนั้น
ยังไม่เป็นท่ีน่�สนใจ ยังไม่ตอบโจทย์วัย
รุ่น  แต่ในท�งกลับกันคุณจอห์นคิดว่�
ร�ยก�รของเข�น่�จะตอบโจทย์วัยรุ่นได้ 
เพร�ะร�ยก�รของเข�มีกลุม่เป�้หม�ยและ
เนื้อห�เกี่ยวกับวัยรุ่น  และอย�กให้วัยรุ่น
สนใจข่�วส�รม�กขึ้น แต่ถึงแม้ว่�ร�ยก�ร
เจ�ะข�่วตืน้น้ันไม่ไดอ้อนแอร์ท�งโทรทัศน์  
ก็ไม่ได้ทำ�ให้คุณจอห์นท้อแท้แต่อย่�งใด  
คุณจอห์นได้คิดห�วิธีท่ีจะทำ�ให้ร�ยก�ร
ของเข�เผยแพร่ออกไปให้ได้ และยังคิด
อีกว่�อ�จจะเป็นคว�มโชคดีก็ได้  ที่สถ�นี
โทรทัศน์ชอ่งเหล�่น้ันไม่สนใจร�ยก�รของ
เข� เพร�ะถ้�เกิดช่องเหล่�นั้นซื้อร�ยก�ร
เจ�ะข่�วตื้นขึ้นม� ก็จะทำ�ให้ต้องมีกรอบ
ขอบข่�ยในก�รจัดร�ยก�ร   หลังจ�ก
น้ันคุณจอห์นก็เห็นว่�ช่องท�งออนไลน์
ส�ม�รถลงเผยแพร่ร�ยก�รได้ คุณจอห์น
จงึตดัสนิใจนำ�ร�ยก�รเจ�ะข�่วตืน้ไปลงใน  
youtube   แม้ว่�ช่วงแรกสื่อออนไลน์ยัง
ไม่เปน็ท่ีรูจั้กของคนท่ัวไปเท่�ไหร ่ แตก็่ยงั
มีคนให้คว�มสนใจใน  youtube อยู่บ้�ง 
และร�ยก�รเจ�ะข่�วตืน้ก็เริม่ต้นขึน้จ�กที่
ไม่มีใครสนใจในร�ยก�รจนกระท่ังปจัจบุนั
นี้มีคนดูถึงล้�นวิว

ก่อนท่ีร�ยก�รเจ�ะข่�วต้ืนจะประสบคว�ม
สำ�เร็จอย่�งทุกวันน้ี  ก็ต้องพบเจออุปสรรค
และปัญห� คือในช่วงท่ีร�ยก�รเจ�ะข่�วตื้น
เริ่มเผยแพร่ท�งออนไลน์นั้น อินเทอร์เน็ตยัง
ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงท่�นผู้ชมในทุกบ้�น จึงไม่
ส�ม�รถส่ง Content ไปถึงท่�นผู้ชมอย่�ง
ท่ัวถึง  แต่ก็ยังมียอดคนดูถึงหน่ึงพันวิว คุณ
จอห์นจึงคิดว่�อุปสรรคเป็นข้อดีท่ีทำ�ให้ได้
เรยีนรูแ้ละชว่ยจบัทิศท�งของธุรกิจไดถ้กูท�ง 
และมั่นใจว่�ธุรกิจท�ง อินเทอร์เน็ตจะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงอุปสรรคของก�รถ่�ยทำ�
ร�ยก�ร เร�ไม่จำ�เป็นต้องมีสตูดิโอก็ส�ม�รถ
เริม่ถ�่ยจ�กในออฟฟิศหรอืบ�้นก็ส�ม�รถทำ�
ออกม�เป็นร�ยก�รได ้เพร�ะสิง่ท่ีสำ�คญัท่ีสดุ
ของก�รทำ�ร�ยก�รน้ันคอื Content  คอืตอ้ง
ทำ�อย่�งไรให้ลูกค้�อยู่หน้�จอดูร�ยก�รของ
เร�ให้น�นที่สุด

คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์
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เม่ือหล�ยปก่ีอน คุณจอหน์ เกิดปญัห�ของ
ยอดวิวท่ีลดลง เน่ืองจ�กมีเพจดังหล�ย
เพจ ลอกเลียนแบบง�น และใส่โลโก้ของ
ตัวเองขึ้นแทน  แต่ปัจจุบันน้ียุคสมัยได้มี
คว�มก้�วหน้�ม�กขึ้น  จึงส�ม�รถตรวจ
สอบได้ว่�ง�นชิ้นไหนเป็นของเร� หรือ
เป็นของใคร หรือถ้�มีคนเอ� Content 
ของเร�ไปใช้  ก็จะส�ม�รถโดนแบนได้ 
โดยท�ง youtube ก็จะแจ้งเตือนว่�มีคน
ม�เอ�เนื้อห�ของเร�ไปใช้แต่คุณจอห์น
มองวิกฤติน้ีเป็นโอก�ส เปลี่ยนมุมมอง
ว่�ก�รท่ีผู้อื่นขโมยผลง�นของเร�ไป     
เท่�กับว่�ง�นของเร�จะได้โปรโมทตัวเอง
ม�กขึ้นไปด้วย 

สุดท้�ยคุณจอห์น กล่�วว่� “ในปัจจุบันน้ีถ้�
จะข�ยสินค้�ให้ได้ต้องมียอดวิวหลักแสน 
เพร�ะผู ้ชมหรือผู ้บริโภคส่วนใหญ่มองว่�
ถ้� Content ไหนมียอดวิวเยอะ ก็แสดงว่� 
Content นั้นดี ประสบคว�มสำ�เร็จ และเป็น
ร�ยก�รที ่ม ีค ุณภ�พ จะทำ�ให ้ผ ู ้ชมหร ือ
ผู ้บริโภคนอื่นๆ ยอมรับ และส�ม�รถเป็น
กระแสขึ้นม�ทันที และสิ่งสำ�คัญของธุรกิจ
ออนไลน์ คือ ต้องจริงใจ  สร้�งสรรค์ ตรงไป
ตรงม� เป็นตวัตนของตวัเอง และมุ่งม่ันว�่เร�
จะทำ�ได้ ต้องทำ�สม่ำ�เสมอ มีคว�มอดทน และ
คว�มพย�ย�ม”

 OKMD Fast Forward Talk 2016
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คุณทีปกร วุฒิพิทย�มงคล ได้เริ่มต้นทำ�ง�นเกี่ยวกับ
เวบ็ไซต ์หลงัจ�กน้ันก็มีง�นม�เสนอ ใหท้ำ�หล�กหล�ย 
ไม่ว่�จะเป็นง�นพิธีกรทีวี หรือง�นทีวี ซึ่งคุณแชมป์ก็
จะทำ�ทุกอย่�งท่ีมีคนม�เสนอ เพร�ะคิดว่�ทุกอย่�ง
เป็นก�รฝึกฝนและเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆ โดยธรรมช�ติ
แล้ว คนเร�จะไม่ชอบที่จะแสวงห�อะไรใหม่ๆ  ชอบที่
จะใหค้นนำ�ม�เสนอม�กกว�่ท่ีจะตอ้งคิดห�ดว้ยตวัเอง

ปจัจบุนั คุณทีปกร  วฒุพิิทย�มงคล   
เป็นพิธีกรร�ยก�รวัฒนธรรมชุบ
แป้งทอดท�งช่อง Thai PBS ร่วม
กับ คุณน้ิวกลม สร�วุธ เฮ้งสวัสด์ิ 
และ  คุณโตมร ศุขปรีช�, เขียนคอ
มลัมน์อยู่ที่นิตยส�ร a day, GM 
และ Giraffe เปน็เจ�้ของเพจ “พูด
อะไรไม่ได้ให้หมีเขี่ย” และ “รอบ
หน้�จริงกว่�นี้”

เป็นช�วนครสวรรค์ เรียนจบจ�ก
คณะวศิวกรรมศ�สตร์ คอมพิวเตอร ์
มห�วิทย�ลัย เกษตรศ�สตร์หลัง
จ�กเรียนจบ คุณทีปกรได้ทำ�ง�น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่สักพัก ต่อ
ม�จึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริก�ร
บล็อก exteen.com กอ่นทีจ่ะเริ่ม
ทำ�ง�นเขยีนและง�นว�ดซึง่เปน็สิง่
ที่ตนเองชอบม�โดยตลอด

ผู้ร่วมก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์บล๊อกชื่อดังของไทย Exteen.com
นักวาดภาพประกอบ นักเขียน คอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและพิธีกร 
ที่ไม่มีคนรุ่นใหม่ไหนไม่รู้จัก

คุณทีปกร  วุฒิพิทยามงคล 

   ผลงานหนังสือท่ีผ่านมา
 
Comic Essay- ก�ร์ตูน, 100 ข้ันตอนสู่คว�มล้ม
เหลว, 100 ขั้นตอนสู่ก�รเลิกร�, โตเกยีวเทีย่วที่หนึง่, 
Draw Something, พูดอะไรไม่ได้ให้หมีเขี่ย, CAT 
STUDY วิช�แนะแมว, Kid Cat, ยูนิเวอร์เศร�้

     รวมบทความ 

วันพรุ ่ งนี ้ ท ี ่ เ กิ ดขึ ้ นแล้ ว ,  Most ly  Cloudy, 
WANDERBOY
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โดยส�เหตุหลักท่ีคุณแชมป์ได้ตัดสินใจสร้�งเว็บ 
exteen.com ข้ึนม� เพร�ะช่วงน้ันมีแต่เว็บบล็อก  
และคิดว่�เว็บบล็อกอื่นๆไม่ได้เหม�ะกับตัวเอง รวม
ถึงกลุ่มคนท่ีใช้เว็บบล็อกก็ไม่ได้เป็นกลุ่มคนประเภท
เดียวกับตน จึงคิดว่�น่�จะมีคนอีกเยอะที่ไม่ชอบเว็บ
บลอ็ก ดงัน้ันจงึตดัสนิใจสร�้งเวบ็ exteen.com ข้ึน
ม� และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ สิ่งที่อย�กเห็นก็ไม่มีใคร
ทำ� สิ่งที่อย�กอ่�นก็ไม่มีใครเขียน  เลยตัดสินใจอ่�น
แล้วม�เขียนในรูปแบบท่ีตัวเองชอบ ไม่ว่�จะเป็นใน
รูปแบบก�ร์ตูนท่ีสะท้อนมุมมองของโลกและสะท้อน
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ  แล้วสื่อออกไปให้คนท่ีสนใจใน
เว็บ exteen.com ได้อ่�น

 งท่ีคณุแชมปช์อบทำ�ม�กท่ีสดุก่อนท่ีจะออก
 ม�เป็นธุรกิจ คือ ก�รที่ได้อ่�นหนังสือหรือ
 บทคว�มแล้วเกิดชอบเน้ือห�ที่อ่�นก็จะนำ�
เน้ือห�และบทคว�มน้ันม�เขียนตีคว�มในรูปแบบ
ของตวัเอง ไม่ว�่จะเปน็ในรปูแบบร�ยก�รทีว ีเวบ็ไซต ์
หนังสอืหรอืบทคว�ม  เพร�ะเปน็คนท่ีชอบข�ยคว�ม
คิดสร้�งสรรค์ และสื่อส�รคว�มคิดใหม่ๆ ให้คนอื่น
ได้อ่�นในรูปแบบของตนเอง และจะพย�ย�มห�ช่อง
ท�งก�รสื่อส�รหล�ยๆ แบบ  เพร�ะคิดว่�ยุคนี้คว�ม
ส�ม�รถของคนไม่ใชแ่คพู่ดไดอ้ย�่งเดยีว  หรอืเขยีน
ไดอ้ย�่งเดยีว แตข่ึน้อยูกั่บว�่ Content ท่ีพวกเข�จะ
สื่อออกไปนั้นอยู่ในช่องท�งใดและเหม�ะสมแค่ไหน

คณุแชมปแ์นะนำ�ว�่ “ผูป้ระกอบก�รรุน่ใหมท่ีอ่ย�กจะ
ใหธ้รุกิจของตวัเองประสบคว�มสำ�เรจ็ นัน้  ตอ้งมอง
ว�่อนิเตอรเ์นต็ เปน็พืน้ทีเ่ปดิกว�้งโดยตดัตวักล�งท้ิง
ไป อย่�งเช่น เม่ือก่อนจะเขียนหนังสือ 1 เล่มต้องผ่�น 
บก. ต้องผ่�นสำ�นักพิมพ์ม�กม�ย แต่ตอนน้ีถ้�อย�ก
เขียนหนังสือ 1 เล่ม คุณก็ส�ม�รถโพสต์ลง Facebook 
หรือเว็บไซต์ได้เลย  โดยที ่ไม่ต ้องผ่�นตัวกล�ง  

สุดท้�ยคุณแชมป์ กล่�วว่� “ก่อน
ที่จะประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งทุก
วันนี้ ก็ต้องพบเจออุปสรรคและ
ปัญห�เหมือนกัน คือตอนที่เริ่ม
ทำ�เว็บไซต์ใหม่ๆ คนก็ยังมอง
ว่�เว็บไซต์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ดี 
เพร�ะมองว่�รูปแบบก�รห�เงิน
เหมือนกัน  เป็นก�รห�เงินโดย
วิธีก�รข�ยโฆษณ� และตอนนั้น
ก�รที่จะโอนเงินบนเว็บไซต์เป็น
เรื่องที่ย�กและน่�กลัวม�ก และ
เรื่องที่จะให้คนม�ซื้อสติ๊กเกอร์
ไลน์ยิ่งไม่มีเลย  เรื่องของเงินจะ
มีอย่�งเดียวคือ  ข�ยพื้นที่โฆษณ�
ให้กับสินค้�อื่นม�ลงบนเว็บไซต์  
ดังนั้น ก�รที่เร�จะประสบคว�ม
สำ�เร็จได้เร�ต้องมุ่งมั่นพัฒน�ตัว
เอง และ content  อยู่เสมอ  อย่�
ดูถูกคนดู”

แต่บทคว�มหรือหนังสือของคุณ 
จะมีคนอ่�นหรือไม่มี และจะมีคน
ชอบหรือไม่ชอบ พวกเข�เหล่�
นั้นก็ไม่ส�ม�รถที่ตัดอน�คตตัด
โอก�สของคุณได้  ซึ่งต่�งจ�ก
ก�รเขียนหนังสือสมัยก่อน ถ้�
บรรณ�ธิก�รคนหนึ่งบอกว่�ไม่ดี
ก็ส�ม�รถตัดโอก�สที่จะเผยแพร่
หนังสือของคุณได้เลย”

คุณทีปกร  วุฒิพิทย�มงคล
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ภาพบรรยากาศงาน OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 9

The Technopreneur เปล่ียน “อ�ก�ศ” ให้เป็น “โอก�ส”
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ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์ 
คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน 
คุณประพัฒน์ ติยะพานิชกุล
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ 
คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร 
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ 
คุณสมชัย ส่งวัฒนา

ขอขอบคุณวิทยากร
ที่ร่วมเป็นแรงผลักดันให้คนไทยรุ่นใหม่ 

เป็นอย่างสูง

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 
คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล 
คุณอานนท์ ไพโรจน์
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 
คุณจิณณ์ เผ่าประไพ 
คุณสุรบถ หลีกภัย 
คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
คุณณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ 
คุณปริญญ์ โสภิตณัทพงศ์ 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
คุณจิรายุ ตุลยานนท์ 
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ 
คุณทิวา ยอร์ค  
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ 
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ 
คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ 
คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล  
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สำ นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน): สบร.
Office of Knowledge Management 
and Development (Public Organization): OKMD

อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

www.facebook.com/OKMDInspire

www.okmd.or.th

Fax : 02 105 6556

Phone : 02 105 6500

OKMD Artwork_ALL.indd   215 6/22/59 BE   9:35 PM



memo

OKMD Artwork_ALL.indd   224 6/22/59 BE   9:35 PM




