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• เปนนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
• มีรายไดตอปไมเกิน 500 ลานบาทสําหรับภาคการผลิต
 และไมเกิน 300 ลานบาท สําหรับภาคการคาและบริการ

คุณสมบัติ

• เขาถึงตลาดใหญที่มีมูลคากวา 1.3 ลานลานบาทตอป
• เขาถึงการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐในแตละจังหวัดไดงายขึ้น
• แขงกับรายใหญไดดวยแตมตอรอยละ 10 ในการแขงราคาดวยวิธี e-bidding

สิทธิประโยชน

สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน thaismegp.com
โอกาสใหม “ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ”

ขึ้นทะเบียนฟรีที่ www.thaismegp.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป !!
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 EDITOR’S  TALK

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในธุรกิจมากข้ึน และมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจสวนใหญตองมีการ
ปรับตัวตามใหทัน ทุกวันน้ีอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีไดเขามา
ฝงลึกจนกลายเปนหน่ึงในโครงสรางหลักของธุรกิจไปแลว
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหเราพอมองเห็นไดวา องคกรธุรกิจ
จะตองมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยจําเปนตองนําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอสังคมและตลาดไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 กอนวิกฤตโควิด-19 ผมมีโอกาสเดินทางไปเมืองจีน จําไดวา
ตัวเองเดินเขาไปในรานเคเอฟซี ต้ังใจวาจะกินม้ือเท่ียงแบบงายๆ
แตผลปรากฏวา ผมซ้ืออะไรในน้ันไมไดเลยสักอยาง
 คิวตอแถวส่ังอาหารท่ีเห็นไมมีพนักงานเคานเตอรรอตอนรับ
แตบังคับใหลูกคาท่ีเขามาทุกคนตองสแกนเมนูเลือกซ้ืออาหาร
ผานแอปพลิเคช่ัน และภายในรานดังกลาวก็มีแตภาษาจีนท้ังหมด
พนักงานไมรับท้ังออเดอร และไมรับท้ังเงินสด 

บรรณาธิการ : รศ.ดร. วีระพงศ  มาลัย จัดทําโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17,  18,  23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2298 3000  แฟกซ : 0 2273 8850 Call Center : 1301 www.sme.go.th 

ผลิตโดย  : บริษัท บอสฟอรัส  จํากัด  61/1  ซอยลาดพราว 101 แยก 44 หมูบานเสรี  คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240  
โทร : 08 1647 3163 Email : mybosphorus@yahoo.com            

      facebook.com/osmep           instagram/osmep           twitter.com/osmep

 สรุปคือผมตองยายไปเขารานแมคโดนัลดแทน ซ่ึงก็เปน   
เหมือนรานเคเอฟซี คือมีแตภาษาจีนอานไมออก เมนูอาหาร  
ตองดาวนโหลด และส่ังซ้ือผานแอปฯ โชคดีหลังจากยืนเกๆ  กังๆ
อยูสักพัก มีพนักงานเดินเขามาถามวา คุณไมมีแอปฯ ใชไหม
ถาอยางน้ันใหไปท่ีชองสํารอง ซ่ึงมีอยูชองเดียวสําหรับ         
คนไมทันสมัย  
 ท่ีเลาใหฟงน้ีก็เพียงจะบอกวา...เทคโนโลยีถือเปนหน่ึง  
ในหัวใจสําคัญของการประกอบการธุรกิจสมัยใหม เราทุกคน
ตองปรับตัวพัฒนาและเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีเพ่ือจะสามารถ
แขงขันและมีท่ียืนอยูไดอยางย่ังยืนตลอดไป

รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย
บรรณาธิการ
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 WARM UP 

As-a-service  
บริการท้� เราจิำาเป็นต้อุ่งใช้ีและทำางานผ�านแพลตฟิอุ่ร์มี่แบบ
อุ่อุ่นด้มี่านด์บนคลาวด์และเป็นก่ญแจิสำาคัญท้�ทำาให่้ เทรนด์
เทคโนโลย้ีอุ่่�นๆ ในปัจิจ่ิบันสามี่ารถเข้่าถึงได้จิากท่กคน ในข่ณะท้�
การแพร�ระบาดข่อุ่งโรคนั�นระบาดไกลไปทั�วโลก ทำาให้่เราได้เห็่นอุ่ยี�าง
ชัีดเจินแล้วว�า บริษัีทต�างๆ ท้�ใช้ีระบบคลาวด์ในการจัิดห่าโซีล้ชัี�น           
ท้�ปรับข่นาดได้ในร้ปแบบ As-a-service นั�นกำาลังเติบโต   

Digital Yuan
ถ่อุ่เป็นอุ้่กก้าวข่อุ่งความี่เป็นผ้้นำาสก่ลเงินดิจิิทัลทั�วโลกข่อุ่ง
จ้ินเลยีท้เด้ยีว โดยีล�าส่ดม้ี่รายีงานอุ่อุ่กมี่าจิาก Bloomberg 
ว�าฮ่�อุ่งกงกำาลังอุ่ย้ี�ระห่ว�างการเจิรจิากับจ้ินแผ�นดินให่ญ�      
เพ่�อุ่ข่ยีายีการทดสอุ่บใช้ีงาน Digital Yuan ข้่ามี่พรมี่แดน
เป็นครั�งแรก! ห่ลังจิากการทดลอุ่งใชีใ้นมี่ณฑลให่ญ�ๆ ข่อุ่งจ้ิน
ในระยีะแรกดำาเนินไปอุ่ยี�างราบร่�น และคาดว�าน้�จิะเป็นอุ้่ก        
ก้าวห่นึ�งส้�การยีอุ่มี่รับสก่ลเงินดิจิิทัลในวงกว้างมี่ากขึ่�น

Hyper-accurate Positioning
เทคโนโลย้ี Global Positioning System (GPS) ท้�เรา
ใช้ีกันมี่าห่ลายีสิบปีนั�น นับว�าเป็นประโยีชีน์มี่าก แต�จิริงๆ
ก็ยัีงม้ี่ความี่คลาดเคล่�อุ่นในระยีะ 5 ถึง 10 เมี่ตร                         
ในอุ่นาคตระบบนำาทางน้�จิะถ้กพัฒนาให้่แมี่�นยีำายิี�งขึ่�นอุ้่ก
โดยีจิะม้ี่ความี่เคล่� อุ่นเพ้ยีงไมี่� ก้� เซีนติ เมี่ตรห่ร่อุ่      
มิี่ลลิเมี่ตรด้วยีซีำ�า ซึี�งจิะนำาไปส้�ความี่เป็นไปได้ให่มี่�ๆ      
อุ่ยี�างห่่�นยีนต์เดลิเวอุ่ร้�ห่ร่อุ่รถไร้คนขั่บ

Cybersecurity Mesh
ความี่ปลอุ่ดภิยัีต�อุ่ส่ข่ภิาพข่อุ่งมี่น่ษียีถ่์อุ่เป็นเร่�อุ่งท้�ต้อุ่งใส�ใจิ
เป็นพิเศษี ซึี�งเทคโนโลย้ีจิะถ้กพัฒนาขึ่�นมี่าเพ่�อุ่ให้่ใช้ีได้                 
ในช้ีวิตจิริง โดยี Cybersecurity Mesh จิะทำาให้่เราร้้ว�า           
บริเวณไห่นท้�ม้ี่ความี่เส้�ยีง การแชีร์ข้่อุ่ม้ี่ลด้านส่ข่ภิาพ              
แบบกระจิายี  และการควบค่มี่ด้แลอุ่ยี�างเข้่มี่งวดตามี่กฎห่มี่ายี
จิะชี�วยีทำาให้่การใช้ีช้ีวิตข่อุ่งท่กคนปลอุ่ดภัิยีมี่ากขึ่�น

KAITOMM
นวัตกรรมี่ 2021 ข่อุ่งคนไทยีท้�น�า
จัิบตามี่อุ่งโดยี Obodroid บริษัีท    
วิจัิยีและพัฒนาห่่�นยีนต์บริการและ
เทคโนโลยีปั้ญญาประดิษีฐ์์ ได้เผยีโฉมี่
ห่่�นยีนต์ไข่�ต้มี่ (KAITOMM) ห่่�นยีนต์
เพ่�อุ่นห่ร่อุ่ผ้้ชี�วยีส�วนตัว  (Companion/
Personal Assistant Robot) ชี�วยี
ให้่ใช้ีช้ีวิตได้ง�ายีมี่ากยิี�งขึ่�น สามี่ารถ
รับคำาสั�งและพ้ดค่ยีกับผ้้ใช้ีงานได้ทั�ง
ภิาษีาไทยีและอัุ่งกฤษี เช่ี�อุ่มี่ต�อุ่กับ   
ระบบ Home Automation เพ่�อุ่สั�งการ
เปิด/ปิดไฟิ  รวมี่ทั�งอุ่่ปกรณ์ไฟิฟ้ิาต�างๆ
ภิายีในบ้านได้ นอุ่กจิากน้� ยัีงสามี่ารถ
เช่ี�อุ่มี่ต�อุ่กับอุ่่ปกรณ์ทางการแพทย์ี
สำาห่รับวัดค�าสัญญาณช้ีพต�างๆ           
ได้อุ้่กด้วยี ยิี�งไปกว�านั�นยัีงม้ี่กล้อุ่ง
ภิายีในตัว สามี่ารถใช้ีเป็นกล้อุ่งวงจิรปิด
ห่ร่อุ่ Video Call ได้ 

A

H

เร่�อุ่ง: โอุ่เช้ี�ยีน
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Metalens 
เทคโนโลยีข้่อุ่งเลนสร้์ปแบบให่มี่�ท้�ม้ี่ความี่บางเพ้ยีงระดบัไมี่ครอุ่น เปน็นวัตกรรมี่
ท้�สร้างขึ่�นมี่าเพ่�อุ่ยีกระดับค่ณภิาพข่อุ่งอุ่่ปกรณ์อิุ่เล็กทรอุ่นิกส์ท้�ใช้ีเลนส์เป็น      
ส�วนประกอุ่บห่ลัก เชี�น กล้อุ่งถ�ายีร้ป โทรศัพท์ม่ี่อุ่ถ่อุ่ เซ็ีนเซีอุ่ร์ตรวจิจัิบภิาพ          
รวมี่ถึงกล้อุ่งส�อุ่งทางการแพทยี์ Metalens แมี่้จิะม้ี่ข่นาดเล็ก แต�ก็สามี่ารถ           
รวมี่แสงทั�งห่มี่ดเอุ่าไว้ได้ท้�จ่ิดเด้ยีว นวัตกรรมี่น้�จึิงอุ่าจิเป็นการปฏิิวัติวงการ    
กล้อุ่งต�างๆ เลยีก็ว�าได้

Power of Plant
กระแสข่อุ่งตลาด Plant-Based Food  
มี่าแรงมี่ากในเวลาน้�  การเล่อุ่กบริโภิค
พ่ชีเน้นๆ ไมี่�ใชี�แค�อิุ่งตามี่กระแสห่ร่อุ่          
ทำาให้่เท�ๆ  เท�านั�น แต�ปัญห่าโรคระบาดให่ญ�
ทำา ใ ห้่ ผ้้บ ริ โภิคทั� ว โลกหั่นมี่าเ ล่อุ่ก             
รับประทานอุ่าห่ารเพ่�อุ่ส่ข่ภิาพอุ่ยี�าง
จิริงจัิง ห่ล้กเล้�ยีงการกินเน่�อุ่ สัตว์                 
ท้�ไมี่�สามี่ารถระบ่แห่ล�งท้�มี่าได้ 

Rollable Phone
ปีท้�ผ�านมี่า เราอุ่าจิจิะเห็่นเทรนด์โทรศัพท์ม่ี่อุ่ถ่อุ่พับได้ 
(Flip/Fold) ในห่ลายีๆ ร่�น แต�ในปีน้� เราจิะเห็่นม่ี่อุ่ถ่อุ่         
จิอุ่ ‘ม้ี่วน’  ได้ ซึี�งในงาน CES 2021 ท้�ผ�านมี่า TCL และ LG 
ก็ได้โชีว์คอุ่นเซ็ีปต์ข่อุ่งม่ี่อุ่ถ่อุ่ม้ี่วนจิอุ่ได้น้� โดยีช้ี�ให้่เห็่นถึง
ข่นาดและนำ�าห่นักท้�เล็กและเบากว�าม่ี่อุ่ถ่อุ่แบบพับ และ  
คาดว�าจิะปล�อุ่ยีอุ่อุ่กมี่าให้่ห่าซ่ี�อุ่ไปใช้ีกันภิายีในปีน้�

Netizens
ล�าส่ดรายีงานจิาก We are Social และ Hootsuite ช้ี�ว�าเด่อุ่น
เมี่ษีายีน 63 ท้�ผ�านมี่า ม้ี่ Netizens ห่ร่อุ่ผ้้ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตเพิ�มี่
ขึ่�นราว 301 ล้านคน ห่ร่อุ่ 7.1% เม่ี่�อุ่เท้ยีบกับชี�วงเด้ยีวกันข่อุ่ง
ปีท้�แล้ว ส�งผลให้่ปัจิจ่ิบันม้ี่ผ้้ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตรวมี่ทั�งห่มี่ด 4.57 
พันล้านคนทั�วโลก

M

N
Long March 5B
หลัังจากทางการจีนส่่งจรวดอวกาศช่ื่�อ 
Long March 5B ในการส่่งช้ื่�นส่่วนส่ำาคััญ
เทียนเหอเพ่ื่�อใช้ื่ประกอบส่ถานีอวกาศ     
เทียนกง จุดส่ำาคััญค่ัอตััวจรวดอวกาศ 
Long March 5B มีีคัวามียาวมีากถึง 16.6 
เมีตัร แลัะมีีนำ�าหนักมีากถึง 22.5 ตััน แลัะ  
เม่ี�อทำาภารก้จเส่ร็จแล้ัว ช้ื่�นส่่วนจรวดอวกาศ
(Debris) จะถูกท้�งไว้อย่างไร้การคัวบคุัมี        
แลัะจะโดนแรงดึงดูดของโลักดึงกลัับมีา      
เข้าสู่่ชัื่�นบรรยากาศ ดังนั�น จึงมีีโอกาส่ที�        
ช้ื่�นส่่วนดังกล่ัาวจะถูกเผาไหม้ีไม่ีหมีดแลัะ    
จะพุ่ื่งชื่นโลัก!

L 

R
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 WORLD WIDE WATCH

โชว์์รููมดิิจิิทััลช่ว์ยธุุรูกิิจิขนาดิเล็กิ

 เป็นท้�ร้้กันว�าการระบาดให่ญ�ข่อุ่งโควิด-19 ทำาให้่ประเทศอิุ่นเด้ยีตกอุ่ย้ี�ใน
ภิาวะวิกฤตสาธิารณส่ข่ นั�นยี�อุ่มี่ส�งผลถึงเศรษีฐ์กิจิโดยีรวมี่ข่อุ่งประเทศ  
ทว�าในโลกธ่ิรกิจิอุ่อุ่นไลน์ กลับม้ี่เว็บไซีต์ช่ี�อุ่ Digital Showroom ในร้ปแบบ   
O2O (Offline to Online) ทำาห่น้าท้�จัิดการการซ่ี�อุ่ข่ายีข่อุ่งบนโลกอุ่อุ่นไลน์
อุ่ยี�างยีอุ่ดเย้ี�ยีมี่ และมัี่นชี�วยีธ่ิรกิจิข่นาดเล็กได้ด้มี่าก
 โชีว์ร้มี่ดิจิิทัลท้�ว�าเปิดตัวโดยี DotPe เพ่�อุ่ชี�วยีให้่เจ้ิาข่อุ่งธ่ิรกิจิม้ี่ส�วนร�วมี่
กับล้กค้าและจัิดการการค้าบนโลกดิจิิทัล ตั�งแต�นั�นมี่า ผ้้ค้ากว�า 5 ล้านรายี
ทั�วประเทศได้ลงทะเบ้ยีนในแอุ่ปฯ โดยีป้อุ่นช่ี�อุ่ร้าน ห่มี่ายีเลข่ และท้�อุ่ย้ี� และ
เริ�มี่ข่ายีข่อุ่งผ�านชี�อุ่งทางอุ่อุ่นไลน์ ท้�น�าทึ�งค่อุ่ม้ี่ร้านค้าบนโชีว์ร้มี่ดิจิิทัลกำาลัง
ทำาธ่ิรกรรมี่รายีเด่อุ่นม้ี่ลค�ากว�า 38 ล้านร้ปี!!
 เว็บไซีต์ Digital Showroom เป็นแพลตฟิอุ่ร์มี่ท้�ชี�วยีให้่เจ้ิาข่อุ่งธ่ิรกิจิ
เข้่าถึงรายีการแคตตาล็อุ่ก และเคร่�อุ่งม่ี่อุ่ทางการตลาด รวมี่ถึงการชีำาระเงิน
อุ่อุ่นไลน์แบบบ้รณาการฟิร้ เจ้ิาข่อุ่งธ่ิรกิจิมัี่�นใจิได้ว�าการชีำาระเงินจิะเข้่าบัญช้ี
ข่อุ่งพวกเข่าโดยีตรง 
 Shailaz Nag ซ้ีอุ้่โอุ่และผ้้ร�วมี่ก�อุ่ตั�ง DotPe กล�าวว�า “Digital                          
Showroom เป็น O2O แห่�งแรกท้�ส�งเสริมี่ผ้้ค้า 5 ล้านคนภิายีในห่นึ�งปี                  
ชี�วยีให้่ร้านค้าม้ี่เว็บไซีต์ข่อุ่งตัวเอุ่งผ�านชี�อุ่งทางอุ่อุ่นไลน์ และเราห่วังว�าจิะป้ทาง
ไปส้�นวัตกรรมี่อุ่่�นๆ ในอุ่นาคต เพ่�อุ่ชี�วยีเห่ล่อุ่ผ้้ค้าในท่กม่ี่มี่ข่อุ่งอิุ่นเด้ยี”

Gen Z เรีูยนรูู�กิารูลงทุันจิากิ TikTok และ Instagram 

 Gen Z ทั�งห่ลายีฟัิงทางน้�!!  พวกค่ณกำาลังถ้ก ‘ปล่ก’ ให้่เข้่าส้�โลกการลงท่นใน 
Meme-stock* ผ�านการเล�น TikTok และ Instagram
 รายีงานให่มี่�จิาก Fidelity แสดงให้่เห็่นว�าคน Gen Z มี่ากกว�าครึ�งทำาแบบสำารวจิ
ทางการค้าและลงท่นในชี�วงสามี่เด่อุ่นแรกข่อุ่งปี 2021 ตามี่ความี่นิยีมี่ใน Meme-stock 
ท้�เกิดขึ่�นโดยี GameStop ท้�พบว�าคนร่�นให่มี่�ท้�ม้ี่อุ่าย่ีระห่ว�าง 18-24 ปี ต้อุ่งการการศึกษีา
เร่�อุ่งการลงท่น และพวกเข่ากำาลังหั่นไปใช้ีโซีเช้ียีลม้ี่เด้ยี เชี�น TikTok และ Instagram  
 ประมี่าณ 41% ข่อุ่งนักลงท่น Gen Z ใช้ีโซีเช้ียีลม้ี่เด้ยีเพ่�อุ่ศึกษีาเก้�ยีวกับการลงท่น
ด้วยีตนเอุ่ง และอัุ่ตราส�วนท้�ว�านั�นเป็นจิำานวนท้�มี่ากกว�าคนร่�นก�อุ่นๆ (38% ข่อุ่ง            
Millennials และ 25% ข่อุ่ง Generation X)  
 Kelly Lannan รอุ่งประธิานฝ่ัายีนักลงท่นร่�นเยีาว์ข่อุ่ง Fidelity กล�าวว�า “โซีเช้ียีลม้ี่เด้ยี
เป็นแห่ล�งท้�นักลงท่น Gen Z มัี่กเข้่ามี่าห่าคำาแนะนำาเป็นอัุ่นดับแรก ห่ลังจิากนั�นพวกเข่า
มัี่กจิะข่อุ่คำาแนะนำาจิากคนใกล้ชิีด ก�อุ่นท้�จิะไปท้�แพลตฟิอุ่ร์มี่บริการทางการเงิน  
 ด้านการลงท่นข่อุ่ง TikTok ห่ร่อุ่ท้�ร้้จัิกกันด้ในชี่�อุ่ ‘StockTok’ กำาลังบ้มี่ไป       
พร้อุ่มี่ๆ กับแฮ่ชีแท็ก ‘#investing’ โดยีม้ี่ยีอุ่ดเข้่าชีมี่มี่ากกว�า 2.8 พันล้านครั�ง ในนั�น   
ม้ี่วิด้โอุ่จิำานวนมี่ากเน้นการให้่คำาแนะนำาและการศึกษีาด้านการลงท่นท้�เป็นประโยีชีน์

(*ห้่่นม้ี่มี่ เป็นท้�นิยีมี่ในห่ม้ี่�นักลงท่นรายียี�อุ่ยีผ�านช่ีมี่ชีนอุ่อุ่นไลน์ ม้ี่การเพิ�มี่ขึ่�นข่อุ่งราคาห้่่นและปริมี่าณการ
ซ่ี�อุ่ข่ายีตัวเล่อุ่กท้�เพิ�มี่ขึ่�น)

เร่�อุ่ง: มิี่วเซ้ียีมี่
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เพลง ‘ฮิิปฮิอป’ กัิบรูสชาติิชีสทีั�ดีิข้�น

 ในแต�ละม่ี่�อุ่พวกเราอุ่าจิร้้ห่ร่อุ่ไมี่�ร้้ตัวห่รอุ่กว�าตัวเอุ่ง ‘กินข่อุ่งเน�า’ ไป                 
ตั�งเยีอุ่ะแยีะ ห่นึ�งในนั�นค่อุ่ช้ีส
 นักวิจัิยีชีาวสวิสได้ทำาการทดลอุ่งเล�นดนตร้ห่ลายีประเภิทให้่ช้ีสฟัิง           
ในระห่ว�างการห่มี่ักเพ่�อุ่ให่้มัี่นม้ี่รสชีาติท้�ด้ขึ่�น และพบว�าเพลงท้�ชี�วยีให่้ช้ีส        
ม้ี่รสชีาติด้ขึ่�นมี่ากท้�ส่ดเป็นข่อุ่งวง A Tribe Called Quest
 A Tribe Called Quest เป็นกล่�มี่นักดนตร้ฮิ่ปฮ่อุ่ปชีาวอุ่เมี่ริกันท้�            
ถ่อุ่กำาเนิดขึ่�นในเซีนต์อัุ่ลบัน คว้นส์ มี่ห่านครนิวยีอุ่ร์ก ในปี 1985 ผ้้ผลิตช้ีส
ชีาวสวิสได้เริ�มี่การทดลอุ่งเพ่�อุ่ด้ว�าดนตร้อุ่ะไรห่นอุ่จิะชี�วยีให่้การทำาช้ีส              
ได้รสชีาติเข้่มี่ข้่นขึ่�น โดยีเข่าให้่อุ่าห่ารทางส่นทร้ยีะแก�พวกมัี่นในโรงห่มัี่ก 
ด้วยีบทเพลงห่ลากห่ลายีประเภิท ผ�านเคร่�อุ่งส�งสัญญาณข่นาดเล็ก  
 ห่กเด่อุ่นต�อุ่มี่า คณะกรรมี่การได้ชิีมี่ช้ีสท้�ได้รับการขั่บกล�อุ่มี่บทเพลง
แต�ละประเภิท และพบว�า ‘We Got It From Here’ ข่อุ่ง A Tribe Called 
Quest เป็นผ้้ชีนะ มัี่นเป็นบทเพลงฮิ่ปฮ่อุ่ปท้�ทำาให้่รสชีาติช้ีสโดดเด�นและ        
ด้ขึ่�นมี่าก
 Benjamin Luzuy เชีฟิคนดังข่อุ่งสวิสบอุ่กกับรอุ่ยีเตอุ่ร์ท้ว้ว�า                        
“ความี่แตกต�างนั�นชัีดเจินมี่าก ในแง�ข่อุ่งเน่�อุ่สัมี่ผัส รสชีาติ ลักษีณะท้�ปรากฏิ
มัี่นม้ี่บางอุ่ยี�างท้�แตกต�างไปมี่ากจิริงๆ”

มาส์กิกิินไดิ�

 ถ้าว�าเราอุ่าจิต้อุ่งอุ่ย้ี�กับโควิด-19 ไปอุ้่กนาน
ฉะนั�นไอุ่เด้ยีห่ลากห่ลายีในการผลิตมี่าส์กจึิงม้ี่
ผ่ดขึ่�นมี่าเร่�อุ่ยีๆ ไมี่�ว�าจิะเป็นการสกร้นลายีปาก 
ห่ร่อุ่ห่นวดเคราเฟิิ�มี่ ทดแทนส�วนท้�ถ้กปิดบัง 
ม้ี่ห่น้ากากท้�ยี�อุ่ยีสลายีได้ห่ากทิ�งลงดิน และล�าส่ด
ท้�ญ้� ป่่นเข่าทำาห่น้ากากท้�ห่ายีเข้่าไปในปาก           
ข่อุ่งค่ณได้! ใชี�...น้�ค่อุ่มี่าส์กตัวแรกในโลกท้�กินได้ 
 Goku no Kimochi The Labo ร�วมี่ม่ี่อุ่กับ 
Melon de Melon ร้านข่นมี่ปังเมี่ล�อุ่นท้�ม้ี่สาข่า
ทั�วญ้�ป่่น พัฒนา Mask Pan ห่น้ากากจิาก
ข่นมี่ปังเมี่ล�อุ่น ช่ี�อุ่น้�ได้มี่าเพราะร้ปร�างข่อุ่งมัี่น 
โดยีไมี่�ต้อุ่งกังวลเลยีว�ามัี่นจิะระบายีอุ่ากาศไมี่�ได้ 
เพราะถ้กอุ่อุ่กแบบมี่าเป็นอุ่ยี�างด้ โดยีทำาให้่ข้่าง
ในเป็นโพรงให้่อุ่ากาศไห่ลเว้ยีนได้
 ท้�สำาคัญยัีงผ�านการทดสอุ่บประสิทธิิภิาพ
โดยีสถาบันวิจัิยี Unitika Garmentec สถาบัน
ท้�เช้ี�ยีวชีาญในการประเมิี่นห่น้ากากในการทดสอุ่บ
ว�าม้ี่ประสิทธิิภิาพการป้อุ่งกันนำ�ากระเซ็ีนได้          
ผลค่อุ่เท้ยีบเท�าห่ร่อุ่ด้กว�าห่น้ากากอุ่นามี่ัยีท้�ม้ี่
จิำาห่น�ายีทั�วไป เพราะม้ี่เส้นใยีความี่ห่นาแน�นส้ง
ในคาร์โบไฮ่เดรต 
 ฮั่นแน�! ม้ี่ค่ณค�าทางโภิชีนาการอุ้่กต�างห่าก
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 SME 101

เบบี� ไทัเกิอรู์ส อะคาเดิมี�
ติามฝัันไปเติะบอล

จุิดิเริู�มติ�นจิากิปัญหา
	 ท่ี่�คิิดสร้้างสนามฝึึกซ้้อมหญ้้าจริ้งข้ึ้�นบนพ้ื้�นท่ี่�ขึ้องคิร้อบคิรั้ว			
เพื้ร้าะม่ปััญ้หาจากการ้ท่ี่�อะคิาเดม่�ขึ้องเร้าไม่ม่สนามใช้้สำาหร้ับ
ซ้้อมฟุุตบอล	เร้าม่โค้ิช้	ม่เด็กนักเร่้ยน	แต่ไม่ม่สนาม	ท่ี่�ผ่่านมา
ใช้้วธ่ิีเช่้าสนามฝึึกซ้้อม	ซ้้�งบางท่ี่ก็ไม่สอดคิล้องกับตาร้างการ้เร่้ยน
		 บางท่ี่เด็กไม่ม่ท่ี่�เร่้ยน	บางท่ี่ถููกยกเลิกคิลาส	การ้ม่สนามขึ้อง
ตัวเองก็เพ้ื้�อให้เด็กได้ฝึึกซ้้อมโดยไม่ม่อุปัสร้ร้คิ	น่�เป็ันเหตุและเป็ัน
ผ่ลท่ี่�สุดแล้ว	ไม่ใช่้สนามเช่้าท่ี่�จะว่างเฉพื้าะวันเสาร์้-อาทิี่ตย์	หร้้อ
ช่้วงเวลาท่ี่�เขึ้าเซ้ตให้	 เร้าคิิดว่าไม่พื้อต่อคิวามต้องการ้	 ท่ี่�เด็กๆ	
เขึ้าต้องม่ช่้วงเวลาฝึึกซ้้อมหลายวันกว่านั�น	ก็เลยคิิดที่ำาสนามขึ้อง
ตัวเองข้ึ้�น
คว์ามหลงใหลจุิดิปรูะกิายให�ทัำาอะคาเดิมี�
	 จริ้งๆ	แล้วก็ค้ิอให้โอกาสกับเด็ก	ทัี่�งเด็กเล็ก	และเด็กโต	เพื้ร้าะ
ไม่ใช่้เด็กทุี่กคินจะม่โอกาสได้เร่้ยนฟุุตบอล	 เพื้ร้าะในโร้งเร่้ยน				
ไม่ได้ม่การ้สอนฟุุตบอลแบบเป็ันเร้้�องเป็ันร้าว	 อาจจะม่สอนบ้าง
ในวิช้าพื้ลศ้ึกษา	ซ้้�งคิรู้ก็ไม่ได้เป็ันคิรู้ท่ี่�เป็ันโค้ิช้สอนฟุุตบอลโดยตร้ง
		 ย้อนกลับไปั	 ก่ฬาฟุุตบอลม่มาเป็ันพัื้นๆ	 ปีัแล้ว	 ซ้้�งทุี่กคินม่
คิวามหลงใหลในก่ฬาช้นิดน่�	ไม่ใช่้แต่เด็กๆ	แต่ผู้่ปักคิร้องหลายคิน
โดยเฉพื้าะผู้่ช้ายเก้อบที่กุคินหลงใหลในฟุุตบอล	ซ้้�งเขึ้ากอ็ยากให้
ลูกขึ้องตัวเองได้ม่โอกาสเร่้ยนฟุุตบอล	รู้้จักฟุุตบอล	แต่ปััญ้หาค้ิอ
ถู้าคุิณหร้้อลูกคุิณไม่เก่ง	หากอยู่ท่ี่�โร้งเร่้ยนจะม่แค่ิ	7-10	คินเท่ี่านั�น
ท่ี่�คิรู้จะคัิดตัวเอามาฝึึกซ้้อมฟุุตบอล	 เพื้ร้าะฉะนั�นเด็กหลายคินจ้ง			
ไม่ม่โอกาสเร่้ยน	 ไม่ม่โอกาสอยู่ในกลุ่มเพ้ื้�อนท่ี่�เตะฟุุตบอล								
ในโร้งเร่้ยน	
	 แต่พื้อเร้าม่อะคิาเดม่�ข้ึ้�นมา	เด็กท่ี่�ไม่ม่โอกาสนั�น	เขึ้าม่สิที่ธิี�ท่ี่�
จะได้เร่้ยนฟุุตบอลโดยเริ้�มจากพ้ื้�นฐาน	ม่กลุ่มเพ้ื้�อนท่ี่�ช้อบฟุุตบอล
เหม้อนๆ	กัน	ม่โค้ิช้สอน	เพื้ร้าะฉะนั�นน่�ถู้อเป็ันโอกาสอันด่ท่ี่�สุด	
เพื้ร้าะไม่ใช่้ทุี่กคินท่ี่�จะม่โอกาสได้เล่นฟุุตบอลนะคิะ	
	 เคิยม่ ผู้่ปักคิร้องเ ดินเ ข้ึ้ามาบอกว่า	 ตั� งแ ต่ เ ด็กแล้ว																			
เขึ้าช้อบฟุุตบอลแต่ไม่ม่โอกาสได้เร่้ยนฟุุตบอล	 เพื้ร้าะเป็ันเด็กท่ี่�			
เล่นฟุุตบอลไม่เก่ง	คินได้เร่้ยนค้ิอคินท่ี่�เก่งและมุ่งมั�นเท่ี่านั�น	ท่ี่�จะ
สามาร้ถูเล่นฟุุตบอลได้	ฉะนั�นเด็กไม่เก่งจ้งไม่ได้เข้ึ้ากลุ่ม	
	 ท่ี่�	 เบบ่�	 ไที่เกอร้์ส	 อะคิาเดม่�	 เด็กๆ	 จะได้กลุ่มเพ้ื้�อน	 ได้					

เร่�อุ่ง: จิาต่รันต์

ถนนเส้่นหลััก 3374 ใช้ื่ว้�งไปบางส่ะพื่านใหญ่ บางส่ะพื่านน้อย จังหวัดประจวบคีัรีขันธ์์ เป็นถนนเลีัยบชื่ายทะเลั 
ที�วันนี�หากใคัรผ่านไป-มีา จะได้เห็นส่นามีฟุุตับอลัตัั�งตัระหง่านเด่นชัื่ดร้มีถนน ในช่ื่�อ ‘3374 อะคัาเดมีี�’ คุัณต้ั�ก-  
อรพ้ื่นท์ พื่ลัเยี�ยมี ตัั�งใจส่ร้างส่นามีฝึึกซ้้อมีฟุุตับอลัแห่งนี�ขึ�นเพ่ื่�อต่ัอยอดจากการทำา ‘เบบี� ไทเกอร์ส่ อะคัาเดมีี�’ 
ธุ์รก้จเล็ักๆ ที�เจ้าตััวเร้�มีต้ันจากคัวามีส่นใจแลัะรักในการออกกำาลัังกาย
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ออกกำาลังกายอย่างน้อยก็ในช่้วงเวลา	2-3	 ชั้�วโมงหลังเลิกเร่้ยน	
ท่ี่�เขึ้าได้มาวิ�งออกกำาลังกายกัน	โดยม่โค้ิช้เป็ันผู้่ฝึึกสอน	ไม่ได้เล่น
สะเปัะสะปัะอยู่ข้ึ้างถูนน	เตะบอลกันแบบไม่ถููกวิธ่ี	
กิลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเด็กๆ	 ท่ี่�อาศัึยอยู่ในบางสะพื้านใหญ่้	 บางสะพื้านน้อย
และล่าสุดค้ิอข้ึ้ามไปัถู้งจังหวัดชุ้มพื้ร้	 ผู้่ปักคิร้องจะต้องขัึ้บร้ถูกันมา	
1	ชั้�วโมงเพ้ื้�อมาเร่้ยนเตะฟุุตบอลกันตอนเย็น	และขัึ้บร้ถูกลับไปั
อ่ก	1	ชั้�วโมง
ศ้ึกิษาธุุรูกิิจิผ่่านยูทูั�บ
	 ก่อนตัดสินใจเปิัดอะคิาเดม่�	 ตัวเองได้ศ้ึกษาตามยูทู้ี่บเยอะ
มากนะคิะ	อาศัึยเร่้ยนรู้้จากจากคินอ้�นแล้วด้งข้ึ้อด่ข้ึ้อด้อยขึ้องเขึ้า
ออกมา	เพื้ร้าะส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้้เร้้�องธุีร้กิจที่างด้านน่�เลย	เคิยแต่
เปิัดคิลาสโยคิะ	 ช้้�อโยคิะอินด่�	 ท่ี่�บางสะพื้าน	 ซ้้�งปััจจุบันก็ยัง							
สอนโยคิะอยู่	
	 ปัร้้กษาโค้ิช้ซ้้�งม่ปัร้ะสบการ้ณ์	 เขึ้าให้คิำาแนะนำาว่าอะคิาเดม่�					
ขึ้องเร้าจะต้องสอนเด็กแบบไหน	 สอนยังไง	 กางดูหลักสูตร้กันว่า		
การ้สอนขึ้องเขึ้าค้ิออะไร้	 ต้องม่อะไร้บ้าง	 โดยเฉพื้าะพ้ื้�นฐาน							
การ้เล่นฟุุตบอล	อุปักร้ณ์อะไร้ท่ี่�จะต้องใช้้	ต้องศ้ึกษาและจัดการ้
เร้้�องการ้จัดตั�งเป็ันโร้งเร่้ยนข้ึ้�นมาต้องที่ำาอย่างไร้บ้าง	
	 อาศัึยว่าตัวเองเร่้ยนจบวิช้าการ้ศ้ึกษา	ดังนั�น	จ้งรู้้เร้้�องท่ี่�จะสอน
และร่้างหลักสูตร้การ้เร่้ยนข้ึ้�นมา	อิงจากอะคิาเดม่�อ้�นๆ	ก่อนเปิัด
เร้าศ้ึกษาเยอะมากค่ิะ
	 เร้าจะคิล้ายๆ	 โร้งเร่้ยนสอนพิื้เศึษ	 จัดอยู่ในกลุ่มขึ้องการ้ให้
คิวามรู้้	ให้การ้ศ้ึกษากับเด็ก	และเปิัด	เบบ่�	ไที่เกอร์้ส	อะคิาเดม่�
ในช้้�อ	บริ้ษัที่	พื้าวเวอร์้พ่ื้	สปัอร์้ตอ่เว้นท์ี่	จำากัด
จุิดิเด่ินคือโค�ช
	 โค้ิช้ขึ้องเร้าเป็ันโค้ิช้ท่ี่�ม่ปัร้ะสบการ้ณ์จริ้ง	ช้้�อโค้ิช้โปัโล	เขึ้าเป็ัน
นักฟุุตบอลอาช่้พื้และเป็ันคินแอฟุริ้กัน	มาจากปัร้ะเที่ศึกานา	โปัโล
เร่้ยนรู้้ฟุุตบอลจนได้ทุี่นในการ้เร่้ยนตั�งแต่อายุ	8	ขึ้วบ	เขึ้ามุ่งมั�น
เร่้ยนและเล่นฟุุตบอลจนได้เป็ันตัวท่ี่มช้าติ	 และออกค้ิาแข้ึ้ง							
อยู่นอกปัร้ะเที่ศึจนมาอยู่ท่ี่�ปัร้ะเที่ศึไที่ย	 เป็ันนักฟุุตบอลอาช่้พื้	
และผ่่านการ้เร่้ยนหลักสูตร้ผู้่ฝึึกสอน	 ได้รั้บใบอนุญ้าต	 หร้้อท่ี่�
เร่้ยกว่า	โค้ิช้ไลเซ้นส์		
ทุับกิรูะปุกิมาลงทุัน 
	 เงินทุี่นท่ี่�ใช้้ค้ิอเงินเก็บ	 แต่พื้อเข้ึ้ามาที่ำาธุีร้กิจได้สักปัร้ะมาณ	
1	 ปีั	 เร้าม่โอกาสได้สมัคิร้เป็ันสมาชิ้กขึ้องเอสเอ็มอ่จังหวัด								
ปัร้ะจวบค่ิร่้ขัึ้นธ์ี	ผ่่าน	สสว.	ซ้้�งสมัคิร้ง่ายมาก	ม่ผู้่ปักคิร้องท่ี่านหน้�ง
ซ้้�งเป็ันนักธุีร้กิจขึ้องอำาเภอบางสะพื้านแนะนำา	เขึ้าเป็ันกร้ร้มการ้
ขึ้องเอสเอ็มอ่จังหวัด	บอกว่าเร้าคิวร้จะสมัคิร้เพ้ื้�อได้รั้บรู้้ข่ึ้าวสาร้
เก่�ยวกับผู้่ปัร้ะกอบการ้ร้ายย่อยขึ้องจังหวัดปัร้ะจวบฯ	 ท่ี่�ผ่่านมา
ค้ิอม่การ้ปัร้ะชุ้มกันบ้าง	และท่ี่�สำาคัิญ้ค้ิอม่แหล่งเงินทุี่น	เขึ้าแนะนำา
ให้เร้าเดินเข้ึ้าหาแหล่งเงินทุี่นจาก	สสว.	
โควิ์ดิ-19 กัิบปัญหาและอุปสรูรูค
	 ถู้อเป็ันปััญ้หาหนักเลยค่ิะ	ตอนแร้กคิิดว่าจะไม่กร้ะที่บ	เพื้ร้าะ
เด็กขึ้องเร้าท่ี่�มาเร่้ยนก็เพื้ร้าะเขึ้าช้อบออกกำาลังกาย	ติดโค้ิช้	และ
ติดเพ้ื้�อน	 แต่ช่้วงโคิวิด-19	 โร้งเร่้ยนปิัด	 ไม่ม่การ้เร่้ยนการ้สอน	
ตอนแร้กคิิดว่าเด่�ยวเด็กๆ	คิงกลับมา	แต่ปัร้ากฏว่าพื้อเปิัดเร่้ยน	

ทุี่กโร้งเร่้ยนเร่้งเร่้ยนหมด	ผ่ลกร้ะที่บจ้งชิ้�งมาที่างอะคิาเดม่�
	 เด็กต้องเร่้ยนพื้ิเศึษ	 ต้องเร่้ยนเพิื้�มเติม	 ไม่เว้นในวันหยุด			
เสาร์้-อาทิี่ตย์	จ้งไม่ม่เวลาท่ี่�จะมาที่ำากิจกร้ร้มอย่างอ้�น	ซ้้�งผู้่ปักคิร้อง
เห็นว่าเม้�อโร้งเร่้ยนเร่้งก็ต้องให้คิวามสำาคัิญ้กับการ้เร่้ยนเป็ันสำาคัิญ้	
จ้งเป็ันเหตุให้ดร็้อปัการ้เร่้ยนฟุุตบอลไปั	
	 แต่ตอนน่�เด็กท่ี่�มาเร่้ยนขึ้องเร้าค้ิอกลุ่มเด็กโร้งเร่้ยนนานาช้าติ
ท่ี่�ชุ้มพื้ร้	 โร้งเร่้ยนอินเตอร์้ฯ	 เขึ้าไม่มายด์เร้้�องการ้เร่้ยนแบบ						
อัดเน้�อหาวิช้าให้เด็ก	เพื้ร้าะฉะนั�นเลยมาสมคัิร้เร่้ยนกนัเยอะมาก
ในตอนน่�	
	 เร้าจำาเป็ันต้องมองหากลุ่มลูกค้ิากลุ่มอ้�นๆ	นอกจังหวัด	ปัรั้บไปั
ตามสภาพื้	แต่ว่าเด็กเก่าท่ี่�เป็ันเด็กนักเร่้ยนอยู่ในละแวกน่�	พื้อม่เวลา
เขึ้าก็อยากจะกลับมาเร่้ยนนะคิะ	แต่ท่ี่�ผ่่านมาจำานวนนักเร่้ยนหายไปั
เยอะเหม้อนกัน		
	 อาศัึยปัากต่อปัาก	 และเร้าม่เพื้จขึ้องอะคิาเดม่�	 บวกกับวิธ่ี		
การ้สอนท่ี่�สนุก	กลุ่มผู้่ปักคิร้องเขึ้าก็อยากมาเจอกันในกลุ่มเพ้ื้�อน
จ้งชั้กช้วนให้ลูกๆ	มาลงเร่้ยนด้วยกัน	เพ้ื้�อเขึ้าจะได้มาพื้บปัะสังสร้ร้ค์ิ
บางคินบิ�วต์ลูกเพ้ื้�อนก่อนลูกตัวเองเส่ยอ่ก	 ให้อยากมาเร่้ยน						
ลูกเขึ้าจะได้ม่เพ้ื้�อน	 และเขึ้าก็จะได้เจอกลุ่มผู้่ปักคิร้องด้วยกัน	
หร้้อไม่ก็มาเจอกันและกลายเป็ันกลุ่มใหม่	
เคล็ดิลับทัำาอย่างไรูให�อะคาเดิมี�ปรูะสบคว์ามสำาเร็ูจิ  
	 สถูานท่ี่�ม่แล้ว	 บุคิลากร้ม่แล้ว	 แต่คิิดว่าไม่พื้อ	 ในอนาคิต					
เร้าต้องเพิื้�มโค้ิช้	 เพิื้�มผู้่ช่้วยโค้ิช้	 ถู้าคิิดจะขึ้ยายกิจการ้ก็คิงต้อง
ลงทุี่นในเฟุสต่อไปั	
		 โค้ิช้ถู้อเป็ันค่ิย์แมนคินสำาคัิญ้ในธุีร้กิจน่�ค่ิะ	จำาเป็ันต้องใช้้โค้ิช้
ท่ี่�ม่ไลเซ้นส์	 ซ้้�งไม่ใช่้เร้้�องง่าย	 คินท่ี่�เขึ้้าไปัสมัคิร้เร่้ยนเปั็นโค้ิช้				
เขึ้าต้องเข้ึ้าไปัเร่้ยน	 ต้องม่ปัร้ะสบการ้ณ์เก่�ยวกับฟุุตบอลมา						
บางคินอยากเป็ันแต่ไม่สามาร้ถูสมัคิร้เร่้ยนเป็ันโค้ิช้ได้	 ค่ิาเร่้ยนโค้ิช้			
ก็ไม่ใช่้ว่าถููก	 สอบไม่ผ่่านก็อาจเส่ยค่ิาเร่้ยนไปัฟุร่้ๆ	 จำานวน				
หลายหม้�น  
	 บางอะคาเดม่ี่�ทำำามี่าจนใกล้้เสร็็จแต่่ว่่าไม่ี่ม่ี่โค้ช	ต้่องหัันไปเปิด
เป็นสนามี่ให้ัเช่า	 เพร็าะเขาว่างโพสิชั�นนิ�งไม่ี่ถููกต้่อง	เน้นไปท่ำ�
การ็ให้ัเช่าสนามี่	ไม่ี่ได้สอนอย่่างเด่ย่ว่	แต่่ก็เข้าใจนะคะว่่า	บางครั็�ง
ธุุร็กิจก็ต้่องปรั็บเปล่้�ย่นไปเพ่�อคว่ามี่อยู่่ร็อด
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SME กัิบเทัคโนโลยีดิิจิิทััล 
กิ�าว์ทัันโลกิาภิิวั์ติน์ 2.0

แม้ี่ว�าเทคโนโลย้ีคอุ่มี่พิวเตอุ่ร์จิะม้ี่มี่านานห่ลายีทศวรรษีแล้ว แต�แนวคิดข่อุ่งการเปล้�ยีนแปลงทางดิจิิทัลนั�นค�อุ่นข้่างให่มี่�                 
โดยีในปี 1990 ม้ี่การเปิดตัวอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตจินแพร�ห่ลายี ตั�งแต�นั�นมี่า ความี่สามี่ารถในการแปลงส่�อุ่ร้ปแบบดั�งเดิมี่ (เชี�น             
เอุ่กสารและภิาพถ�ายี) ไปเป็นข้่อุ่ม้ี่ลฐ์านสอุ่งนั�นม้ี่ความี่สำาคัญเก้�ยีวกับสิ�งท้�เทคโนโลย้ีดิจิิทัลนำามี่าส้�สังคมี่ 

	 วันน่�ร้ะบบดิจิทัี่ลเก่�ยวข้ึ้องกับทุี่กส่วนขึ้องช่้วิตเร้า	 ส่งผ่ล		
กร้ะที่บต่อวิธ่ีการ้ที่ำางาน	 ร้้านค้ิา	 การ้ท่ี่องเท่ี่�ยว	 การ้ศ้ึกษา				
การ้ปักคิร้อง	 การ้ใช้้ช่้วิต	 ร้วมถู้งม่การ้ใช้้การ้เปัล่�ยนแปัลง				
ที่างดิจิทัี่ลในบริ้บที่ขึ้องธุีร้กิจ	
	 เที่คิโนโลย่ดิจิทัี่ลได้จุดปัร้ะกายการ้สร้้างรู้ปัแบบธุีร้กิจและ
วิธ่ีสร้้างร้ายได้ใหม่	 เที่คิโนโลย่ท่ี่�เกิดข้ึ้�นใหม่	 เช่้น	 ปััญ้ญ้า
ปัร้ะดิษฐ์(AI),	Cloud	Computing,	 หุ่นยนต์	และ	Internet	
of	 Things	 (IoT)	 เป็ันตัวเร่้งการ้เปัล่�ยนแปัลง	 ในขึ้ณะท่ี่�
เที่คิโนโลย่พ้ื้�นฐาน	เช่้น	การ้จัดการ้ข้ึ้อมูลและการ้วิเคิร้าะห์	ม่
คิวามจำาเป็ันในการ้วิเคิร้าะห์ข้ึ้อมูลจำานวนมหาศึาลท่ี่�เกิดจาก
การ้แปัลงดิจิทัี่ล	การ้เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ลไม่ได้เก่�ยวข้ึ้องกับ
เที่คิโนโลย่เพ่ื้ยงอย่างเด่ยว	 แต่เก่�ยวกับผู้่คิน	 ธุีร้กิจ	 และ
เที่คิโนโลย่	 และได้ร้ับคิำาแนะนำาจากกลยุที่ธ์ีที่างธุีร้กิจท่ี่�กว้าง
ข้ึ้�น

เทัคโนโลยีดิิจิิทััลกิำาลังจิะเปลี�ยนโลกิ
	 การ้พัื้ฒนาเที่คิโนโลย่ดิจิทัี่ลได้รั้บการ้ย้นยันจากร้ายงาน
ขึ้องทุี่กที่ว่ปัว่าเป็ัน	 Mega-trend	 ท่ี่�กำาลังจะเปัล่�ยนแปัลงโลก

และสังคิมไปัอย่างมาก	อย่างไร้ก็ตาม	คิวามก้าวหน้าด้านเที่คิโนโลย่
ก็นำามาซ้้�งผ่ลกร้ะที่บต่อตลาดแร้งงานอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้	
	 การ้พื้ฒันาอย่างร้วดเร้ว็ขึ้องเที่คิโนโลย่	ทัี่�งปััญ้ญ้าปัร้ะดิษฐ์
(AI),	Cloud	Computing,	หุ่นยนต์	และ	Internet	of	Things	
(IoT)	จะช่้วยให้ช่้วิตขึ้องมนุษย์ง่ายข้ึ้�น	 จ้งอาจกร้ะที่บต่อบาง
อาช่้พื้ท่ี่�ม่การ้ใช้้เคิร้้�องจักร้ในการ้ที่ำางาน	 หร้้ออาช่้พื้ในกลุ่ม
ขึ้นส่งสินค้ิา	และพื้นักงานรั้บโที่ร้ศัึพื้ท์ี่จะค่ิอยๆ	หายไปั	แต่จะ
ม่กลุ่มอาช่้พื้ใหม่ๆ	 เข้ึ้ามาแที่นท่ี่�	 ถู้งกร้ะนั�นการ้เพิื้�มทัี่กษะ				
ด้านเที่คิโนโลย่ก็เป็ันปัร้ะเด็นท่ี่�สำาคัิญ้ทัี่�งในวัยหนุ่มสาวและ				
วัยที่ำางาน	เพ้ื้�อสร้้าง	High-skilled	Labors	สู่การ้เป็ันแร้งงาน
ท่ี่�ม่คุิณภาพื้
	 ยิ�งไปักว่านั�นการ้พัื้ฒนาเที่คิโนโลย่ยังเกิดข้ึ้�นคิวบคู่ิไปักับ
การ้เปัล่�ยนผ่่านที่างดิจิทัี่ล	 น่�เป็ันอ่กแนวโน้มแห่งการ้พัื้ฒนา			
ท่ี่�เกิดข้ึ้�นอย่างร้วดเร็้วและกร้ะที่บต่อผู้่คิน	ตลาด	และภาคิรั้ฐ	
อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้	 ดังจะเห็นได้จากอุปักร้ณ์อัจฉริ้ยะท่ี่�อยู่		
ร้อบตัวเร้าทัี่�งในท่ี่�ที่ำางานและท่ี่�บ้าน	 ปััญ้ญ้าปัร้ะดิษฐ์	 (AI)					
ส่งผ่ลกร้ะที่บตอ่การ้ใช้้ช่้วิตขึ้องที่กุคินและม่ศึกัยภาพื้ท่ี่�จะเพิื้�ม
ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้ในการ้พัื้ฒนาร้ะบบอุตสาหกร้ร้มต่อไปั	



1 2 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

4 มิติิสำาคัญ
การ็เปล่้�ย่นผ่่านทำางดิจิทัำล้
นำาการ็เปล่้�ย่นแปล้งพ่�นฐาน

มี่าสู่ภาพร็ว่มี่ธุุร็กิจ	
แล้ะม่ี่ผ่ล้บังคับใช้ใน	4	มิี่ติ่

ข้้อมููลดิิจิิทััล 
(Digital Data)

ระบบอัตโนมัูติ 
(Automation)

การเช่ื่�อมูต่อกัน 
(Connectivity)

การเข้้าถึึงลูกค้้าทัางดิิจิิทััล 
(Digital Customer Access)

3 องค์ปรูะกิอบสำาคัญ
การ้เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ลเกิดข้ึ้�นได้จากการ้ร้วมกันขึ้อง	3	องค์ิปัร้ะกอบ	ได้แก่	 ผู้่คิน	 ธุีร้กิจ	และเที่คิโนโลย่	การ้บร้ร้จบกันน่�
ที่ำาให้เกิดธุีร้กิจดิจิทัี่ล	 ช่้วยให้องค์ิกร้สามาร้ถูมอบปัร้ะสบการ้ณ์ดิจิทัี่ล	 การ้ดำาเนินงานดิจิทัี่ลและนวัตกร้ร้มดิจิทัี่ล	 ธุีร้กิจดิจิทัี่ล
สามาร้ถูคิิดค้ินนวัตกร้ร้มได้อย่างร้วดเร็้วและขึ้ยายขึ้นาดนวัตกร้ร้มเพ้ื้�อส่งมอบผ่ลิตภัณฑ์์และบริ้การ้ดิจิทัี่ลท่ี่�ลูกค้ิาต้องการ้

ผูู้้ค้น
การ้จ้างคินท่ี่�ม่คิวามสามาร้ถู
ถู้ อ เ ป็ั น จุ ด เ ริ้� ม ต้ น ใ น
โ คิ ร้ งส ร้้ า ง อ ง ค์ิ ก ร้ แล ะ
วั ฒน ธี ร้ ร้ ม ท่ี่� สำา คัิ ญ้ ต่ อ					
การ้เปัล่�ยนแปัลงอันนำาไปัสู่
คิวามสำาเร็้จ

ธุุรกิจิ
กลยทุี่ธ์ีที่างธีรุ้กิจท่ี่�เหมาะสม
สามาร้ถูผ่ลักดันกร้ะบวนการ้
ภายในให้เป็ันดิจิที่ัล	 และ
พัื้ฒนารู้ปัแบบธุีร้กิจใหม่

เทัค้โนโลยีี
เที่คิโนโลย่ใหม่ๆ	 เช่้น	 AI	
และ	IoT	ร้วมถู้งเที่คิโนโลย่
พ้ื้�นฐาน	เช่้น	การ้จัดการ้ข้ึ้อมูล
และการ้วิเคิร้าะห์

1 32
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กิารูเปลี�ยนแปลงทัางดิิจิิทััลทัำางานอย่างไรู
	 ธุีร้กิจไม่สามาร้ถูตร้ะหนักถู้งปัร้ะโยช้น์ขึ้องการ้เปัล่�ยนแปัลง
ที่างดิจิทัี่ลได้อย่างสมบูร้ณ์เว้นแต่ว่าทัี่�ง	3	องค์ิปัร้ะกอบขึ้องการ้
เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ล	นั�นค้ิอ	ผู้่คิน	ธุีร้กิจ	และเที่คิโนโลย่	ได้
ที่ำางานร่้วมกัน	
	 การ้ใช้้องคิป์ัร้ะกอบเหลา่น่�ในวัฒนธีร้ร้มองคิก์ร้จะต้องการ้
ผู้่นำาท่ี่�แข็ึ้งแกร่้งจาก	‘ผู้่คิน’	เช่้น	หัวหน้าข้ึ้อมูลและเจ้าหน้าท่ี่�
วิเคิร้าะห์	(CDAO)	หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี่�สาร้สนเที่ศึ	(CIO)	หร้้อ
แม้แต่	CEO	ผ่ลลพัื้ธ์ีขึ้องการ้ปัร้ะสานงานดงักล่าวอาจเปัน็ธุีร้กิจ
ท่ี่�มุ่งเน้นลูกค้ิาเป็ันศูึนย์กลาง	ซ้้�งมุ่งเน้นท่ี่�การ้สร้้างคิวามมั�นใจ
ว่าการ้ดำาเนินการ้ทุี่กอย่างจะกร้ะที่ำาโดยคิำาน้งถู้งปัร้ะสบการ้ณ์
ขึ้องลูกค้ิาเป็ันหลัก
	 องค์ิกร้ท่ี่�ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จจากคิวามพื้ยายามในการ้
เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ล	 โดยการ้เปัล่�ยนคิวามคิิดกลยุที่ธ์ีและ
วัฒนธีร้ร้มเพ้ื้�อให้ทัี่นกับคิวามต้องการ้ท่ี่�เปัล่�ยนแปัลงสามาร้ถู
บร้ร้ลุผ่ลลัพื้ธ์ี		

เทัคโนโลยีดิิจิิทััลกัิบคว์ามอยู่รูอดิ
	 ในยุคิท่ี่�เที่คิโนโลย่ดิจิทัี่ลม่บที่บาที่สำาคัิญ้ต่อคิวามสำาเร็้จใน
การ้ดำาเนินธุีร้กิจ	 เร้าอาจเร่้ยกว่าน่�ค้ิอ	 ‘ส้นามิเที่คิโนโลย่’	 ท่ี่�
ถูาโถูมเข้ึ้ามาสร้้างคิวามท้ี่าที่ายและรุ้กไล่ธุีร้กิจดั�งเดิม	 คิวบคู่ิ
กับการ้สร้้างการ้เปัล่�ยนแปัลงพื้ฤติกร้ร้มผู้่บริ้โภคิยุคิดิจิทัี่ลจน
กลายเป็ันกร้ะแส	‘ดิจิทัี่ล	ดิสรั้ปัชั้�น’	ที่ำาให้โลกธุีร้กิจยุคิน่�อยู่ใน
โหมดการ้ปัร้ับ-เปัล่�ยน	 ที่ร้านส์ฟุอร้์มในทุี่กมิติ	 เพ้ื้�อท่ี่�จะให้
สามาร้ถูอยู่ร้อดและเติบโตอย่างยั�งย้น
	 การ้เปัล่�ยนผ่่านในแวดวงธุีร้กิจขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่อมก็
เช่้นกัน	 เที่คิโนโลย่ดิจิทัี่ลม่ผ่ลต่อธุีร้กิจและใกล้ตัวคุิณอย่างไร้	
ท่ี่�เห็นชั้ดค้ิอการ้เพิื้�มคิวามภักด่ขึ้องลูกค้ิาด้วยปััญ้ญ้าปัร้ะดิษฐ์	
ปััจจุบันหลายธุีร้กิจม่การ้ใช้้เที่คิโนโลย่ดิจิทัี่ลเพ้ื้�อปัรั้บเปัล่�ยน
ปัร้ะสบการ้ณก์าร้ช้้อปัปิั�งสำาหร้บัลูกค้ิาหลายลา้นคิน	โดยใช้้การ้
ปัร้ะมวลผ่ลภาษาธีร้ร้มช้าติซ้้�งเป็ันรู้ปัแบบขึ้อง	 AI	 เพ้ื้�อตร้วจ
จับคิำาท่ี่�ม่การ้คุิยกับฝ่ึายบริ้การ้ลูกค้ิา	และดำาเนินการ้ขัึ้�นต่อไปั
ให้ด่ท่ี่�สุดตามสิ�งท่ี่�ลูกค้ิาพูื้ด
		 ข้ึ้อมูลคิวามต้องการ้ขึ้องลูกค้ิาเป็ันสิ�งสำาคัิญ้ท่ี่�เที่คิโนโลย่
ดิจิทัี่ลนำามาปัร้ะมวลผ่ล	 และปัลดล็อคิเพ้ื้�อสร้้างคุิณค่ิาใน
กร้ะบวนการ้ที่างธุีร้กิจ	 เพ้ื้�อให้ลูกค้ิากลับมาอ่ก	 ทัี่�งยังม่คิวาม
คิล่องตัวเพ่ื้ยงพื้อท่ี่�จะใช้้ข้ึ้อมูลและการ้วิเคิร้าะห์เพ้ื้�อสร้้าง
ปัร้ะสบการ้ณ์ใหม่ท่ี่�เป็ันนวัตกร้ร้ม

ถ้ึงเว์ลาปฏิิรููป SME 
	 ธุีร้กิจขึ้นาดเล็กและขึ้นาดกลางกำาลังได้รั้บปัร้ะโยช้น์อย่างมากจากการ้ยอมรั้บการ้เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ล	เช่้นเด่ยวกับองค์ิกร้
ขึ้นาดใหญ่้	คิลาวด์	การ้วิเคิร้าะห์ขัึ้�นสูง	และร้ะบบอัตโนมัติ	เป็ันเที่คิโนโลย่ชั้�นนำาท่ี่�พื้วกเขึ้าใช้้เพ้ื้�อบร้ร้ลุเป้ัาหมายในการ้ด้งดูดและ
รั้กษาลูกค้ิาใหม่	เพิื้�มปัร้ะสิที่ธิีภาพื้การ้ดำาเนินงาน	และตอบสนองต่อคิวามคิาดหวังใหม่

ประสบการณ์์ดิิจิิทััลทีั�น่าดึิงดูิดิ

คิวามสำาเร้็จ	 ค้ิอการ้สร้้าง
ปัร้ะสบการ้ณ์ดิจิทัี่ลท่ี่�รู้้ส้กว่า
เก่�ยวข้ึ้อง	 ม่ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้	
และด้งดูดใจลูกค้ิา	 ธุีร้กิจท่ี่�
เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ลรู้้วิธ่ี		
ส่งมอบปัร้ะสบการ้ณ์ท่ี่�ลูกค้ิา
ต้องการ้อย่างแท้ี่จริ้ง	มากกว่า
เพ่ื้ยงแคิ่พ้ื้�งพื้าผ่ลิตภัณฑ์์หร้้อ
บริ้การ้แบบดั�งเดิม

ปฏิิบัติการดิิจิิทััล

ธุีร้กิจจะต้องตอบสนองและ
ว่ อ ง ไ ว พื้ อ ท่ี่� จ ะ ส่ ง ม อ บ
ปัร้ะสบการ้ณ์ท่ี่�แม่นยำาและ
บริ้การ้ลูกค้ิา	 การ้ที่ำาสิ�งน่�			
ให้สำาเร็้จต้องม่เที่คิโนโลย่
และกร้ะบวนการ้ท่ี่�เหมาะสม
ม่คินและที่ักษะท่ี่�เหมาะสม	
และม่องคิ์กร้ท่ี่�สนับสนุน		
การ้ที่ำางานร่้วมกัน	การ้ที่ดลอง
และนวัตกร้ร้ม

นวััตกรรมูดิิจิิทััล

สิ� ง น่� มักจะเ ริ้�ม ต้นด้วยการ้
ที่ดลองในห้องที่ดลอง	นวัตกร้ร้ม
และคิวามตั�งใจในการ้ที่ดสอบ
และเร่้ยนรู้้	 อย่างไร้ก็ตาม	
องค์ิกร้ต้องให้คิวามสำาคัิญ้กับ
การ้สร้้างแนวที่างนวัตกร้ร้มท่ี่�
ปั รั้บขึ้นาดได้	 ซ้้� งจะต้องม่					
การ้ลงทุี่นท่ี่�เหมาะสมในการ้
ปัรั้บขึ้นาด	 และการ้พิื้สูจน์
คุิณค่ิาขึ้องแนวคิิดในการ้ผ่ลิต



1 4 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E1 4 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

การเปลี�ยีนแปลงทัางดิิจิิทััลมีูผู้ลกระทับต่อแต่ละองค์้กรแตกต่างกัน 
แต่การเปลี�ยีนแปลงทีั�ประสบค้วัามูสำาเร็จิทุักค้รั�งนั�นมีูองค์้ประกอบหลักทีั�เหมู่อนกัน ค่้อ

ผู่�คน 
การ้ด้งดูดและรั้กษาผู้่ท่ี่�ม่คิวามสามาร้ถูด้านดิจิทัี่ลม่คิวามสำาคัิญ้ยิ�ง	แต่สิ�งสำาคัิญ้ค้ิอการ้รั้กษาโคิร้งสร้้างองค์ิกร้การ้ด้งดูดและรั้กษาผู้่ท่ี่�ม่คิวามสามาร้ถูด้านดิจิทัี่ลม่คิวามสำาคัิญ้ยิ�ง	แต่สิ�งสำาคัิญ้ค้ิอการ้รั้กษาโคิร้งสร้้างองค์ิกร้
และวัฒนธีร้ร้มท่ี่�เหมาะสมเพ้ื้�อร้องรั้บการ้ที่ำางานร่้วมกัน	คิวามย้ดหยุ่นและคิวามเร็้วและวัฒนธีร้ร้มท่ี่�เหมาะสมเพ้ื้�อร้องรั้บการ้ที่ำางานร่้วมกัน	คิวามย้ดหยุ่นและคิวามเร็้ว

ทัักิษะ
บริ้ษัที่ดิจิทัี่ลแห่งแร้กจ้างพื้นักงานท่ี่�ด่ท่ี่�สุดท่ี่�พื้วกเขึ้าสามาร้ถูจ่ายได้	และผ่สานการ้ที่ำางานเข้ึ้ากับหลายศึาสตร์้บริ้ษัที่ดิจิทัี่ลแห่งแร้กจ้างพื้นักงานท่ี่�ด่ท่ี่�สุดท่ี่�พื้วกเขึ้าสามาร้ถูจ่ายได้	และผ่สานการ้ที่ำางานเข้ึ้ากับหลายศึาสตร์้
เพ้ื้�อให้ผ่ลลัพื้ธ์ีจากศึาสตร์้หน้�งสามาร้ถูใช้้ร่้วมกันกับศึาสตร์้อ้�นได้	 เคิร้้�องม้อการ้ผ่ลิตและการ้ที่ำางานร่้วมกันเพ้ื้�อให้ผ่ลลัพื้ธ์ีจากศึาสตร์้หน้�งสามาร้ถูใช้้ร่้วมกันกับศึาสตร์้อ้�นได้	 เคิร้้�องม้อการ้ผ่ลิตและการ้ที่ำางานร่้วมกัน
แบบดิจิทัี่ลช่้วยให้พื้นักงานนำาผ่ลิตภัณฑ์์ดิจิทัี่ลออกสู่ตลาดด้วยคิวามเร็้วและคิวามคิล่องตัวท่ี่�มากข้ึ้�นแบบดิจิทัี่ลช่้วยให้พื้นักงานนำาผ่ลิตภัณฑ์์ดิจิทัี่ลออกสู่ตลาดด้วยคิวามเร็้วและคิวามคิล่องตัวท่ี่�มากข้ึ้�น

โครูงสรู�างองค์กิรู
เม้�อบริ้ษัที่ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จเล็กน้อยจากการ้เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ลพื้วกเขึ้ามักจะจัดร้ะเบ่ยบใหม่								เม้�อบริ้ษัที่ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จเล็กน้อยจากการ้เปัล่�ยนแปัลงที่างดิจิทัี่ลพื้วกเขึ้ามักจะจัดร้ะเบ่ยบใหม่								
เพ้ื้�อแยกหน่วยงานขึ้องแผ่นกและจัดตั�งท่ี่มงานข้ึ้ามสายงานเพ้ื้�อให้บริ้การ้ลูกค้ิา	 ขัึ้�นตอนต่อไปัค้ิอสร้้างเพ้ื้�อแยกหน่วยงานขึ้องแผ่นกและจัดตั�งท่ี่มงานข้ึ้ามสายงานเพ้ื้�อให้บริ้การ้ลูกค้ิา	 ขัึ้�นตอนต่อไปัค้ิอสร้้าง
โคิร้งสร้้างองค์ิกร้ท่ี่�ส่งเสริ้มวัตถุูปัร้ะสงค์ิคิวามเป็ันอิสร้ะและคิวามเช่้�ยวช้าญ้โคิร้งสร้้างองค์ิกร้ท่ี่�ส่งเสริ้มวัตถุูปัร้ะสงค์ิคิวามเป็ันอิสร้ะและคิวามเช่้�ยวช้าญ้

วั์ฒนธุรูรูม
การ้สง่เสริ้มวัฒนธีร้ร้มแหง่นวัตกร้ร้มและการ้ปัร้บัแต่งอย่างต่อเน้�องผ่่านการ้ตดัสินใจเชิ้งล้กจากบนลงลา่งการ้สง่เสริ้มวัฒนธีร้ร้มแหง่นวัตกร้ร้มและการ้ปัร้บัแต่งอย่างต่อเน้�องผ่่านการ้ตดัสินใจเชิ้งล้กจากบนลงลา่ง
เป็ันสิ�งจำาเป็ัน	ข้ึ้อมูลและเที่คิโนโลย่ช่้วยพื้าบริ้ษัที่มาสู่จุดหน้�งได้	แต่วัฒนธีร้ร้มและคิวามเป็ันผู้่นำาต้องเป็ันหัวใจเป็ันสิ�งจำาเป็ัน	ข้ึ้อมูลและเที่คิโนโลย่ช่้วยพื้าบริ้ษัที่มาสู่จุดหน้�งได้	แต่วัฒนธีร้ร้มและคิวามเป็ันผู้่นำาต้องเป็ันหัวใจ
ขึ้องการ้เปัล่�ยนแปัลง	คิวามสำาเร็้จทัี่�งหลายสามาร้ถูเป็ันไปัได้ด้วยวัฒนธีร้ร้มองค์ิกร้ท่ี่�ถููกต้องขึ้องการ้เปัล่�ยนแปัลง	คิวามสำาเร็้จทัี่�งหลายสามาร้ถูเป็ันไปัได้ด้วยวัฒนธีร้ร้มองค์ิกร้ท่ี่�ถููกต้อง

ธุุรูกิิจิ 
ผู้่นำาท่ี่�แข็ึ้งแกร่้งซ้้�งนำาปัร้ะสบการ้ณ์ดิจิทัี่ลและลูกค้ิามาเป็ันแกนหลักขึ้องโมเดลธุีร้กิจจะกร้ะตุ้นคิวามพื้ยายามผู้่นำาท่ี่�แข็ึ้งแกร่้งซ้้�งนำาปัร้ะสบการ้ณ์ดิจิทัี่ลและลูกค้ิามาเป็ันแกนหลักขึ้องโมเดลธุีร้กิจจะกร้ะตุ้นคิวามพื้ยายาม
ในการ้เปัล่�ยนแปัลงให้ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จ	ผู้่นำาเหล่าน่�จะต้องตร้วจสอบให้แน่ใจว่า	กลยทุี่ธ์ีการ้เปัล่�ยนแปัลงในการ้เปัล่�ยนแปัลงให้ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จ	ผู้่นำาเหล่าน่�จะต้องตร้วจสอบให้แน่ใจว่า	กลยทุี่ธ์ีการ้เปัล่�ยนแปัลง
ที่างดิจิทัี่ลขึ้องพื้วกเขึ้าตอบสนองช้อ่งว่างที่างวัฒนธีร้ร้ม	และทุี่กคินเข้ึ้าใจว่าองค์ิกร้กำาลังดำาเนินการ้อย่างไร้ที่างดิจิทัี่ลขึ้องพื้วกเขึ้าตอบสนองช้อ่งว่างที่างวัฒนธีร้ร้ม	และทุี่กคินเข้ึ้าใจว่าองค์ิกร้กำาลังดำาเนินการ้อย่างไร้
และที่ำาไมและที่ำาไม

กิลยุทัธ์ุและปรูะสบกิารูณ์์ของลูกิค�า
ลูกค้ิาเป็ันศูึนย์กลางขึ้องโคิร้งการ้การ้แปัลงดิจิทัี่ลจำานวนมาก	 เหมาะสมแล้วใช่้ไหม	 เพื้ร้าะการ้ปัร้ับปัรุ้งลูกค้ิาเป็ันศูึนย์กลางขึ้องโคิร้งการ้การ้แปัลงดิจิทัี่ลจำานวนมาก	 เหมาะสมแล้วใช่้ไหม	 เพื้ร้าะการ้ปัร้ับปัรุ้ง
ปัร้ะสบการ้ณ์ขึ้องลูกค้ิาเป็ันสิ�งสำาคัิญ้ท่ี่�สุดสำาหรั้บองค์ิกร้ส่วนใหญ่้	คิวามพื้ยายามในการ้แปัลงสภาพื้แบบดิจิทัี่ลปัร้ะสบการ้ณ์ขึ้องลูกค้ิาเป็ันสิ�งสำาคัิญ้ท่ี่�สุดสำาหรั้บองค์ิกร้ส่วนใหญ่้	คิวามพื้ยายามในการ้แปัลงสภาพื้แบบดิจิทัี่ล
อาศึยัเที่คิโนโลย่ดจิิทัี่ลเพ้ื้�อแปัลงคิวามเขึ้า้ใจขึ้องลกูค้ิาเป็ันผ่ลิตภัณฑ์์และบร้กิาร้ท่ี่�เนน้ลูกค้ิาเป็ันศูึนย์กลางอาศึยัเที่คิโนโลย่ดจิิทัี่ลเพ้ื้�อแปัลงคิวามเขึ้า้ใจขึ้องลกูค้ิาเป็ันผ่ลิตภัณฑ์์และบร้กิาร้ท่ี่�เนน้ลูกค้ิาเป็ันศูึนย์กลาง
สิ�งน่�จะช่้วยให้องค์ิกร้สามาร้ถูด้งดูดลูกค้ิาได้ด่ยิ�งข้ึ้�นและสร้้างมูลค่ิาเพิื้�มให้กับธุีร้กิจสิ�งน่�จะช่้วยให้องค์ิกร้สามาร้ถูด้งดูดลูกค้ิาได้ด่ยิ�งข้ึ้�นและสร้้างมูลค่ิาเพิื้�มให้กับธุีร้กิจ

กิรูะบว์นกิารูภิายใน
การ้แปัลงร้ะบบดิจิทัี่ลมักใช้้เพ้ื้�อเพิื้�มคิวามคิล่องตัวและปัร้ะสิที่ธิีภาพื้การ้ที่ำางาน	 เม้�อเที่คิโนโลย่อย่าง	 AI	การ้แปัลงร้ะบบดิจิทัี่ลมักใช้้เพ้ื้�อเพิื้�มคิวามคิล่องตัวและปัร้ะสิที่ธิีภาพื้การ้ที่ำางาน	 เม้�อเที่คิโนโลย่อย่าง	 AI	
และการ้วิเคิร้าะห์ขัึ้�นสูงถููกนำามาใช้้เพ้ื้�อปัรั้บปัรุ้งกร้ะบวนการ้ที่างธุีร้กิจภายใน	 ร้ะบบอัตโนมัติช่้วยให้และการ้วิเคิร้าะห์ขัึ้�นสูงถููกนำามาใช้้เพ้ื้�อปัรั้บปัรุ้งกร้ะบวนการ้ที่างธุีร้กิจภายใน	 ร้ะบบอัตโนมัติช่้วยให้
กร้ะบวนการ้ที่ำางานเร็้วข้ึ้�น	 ในขึ้ณะท่ี่�ปัล่อยให้คินงานมุ่งเน้นไปัท่ี่�ภาร้กิจเชิ้งกลยุที่ธ์ี	 และแดช้บอร์้ดแบบกร้ะบวนการ้ที่ำางานเร็้วข้ึ้�น	 ในขึ้ณะท่ี่�ปัล่อยให้คินงานมุ่งเน้นไปัท่ี่�ภาร้กิจเชิ้งกลยุที่ธ์ี	 และแดช้บอร์้ดแบบ
บริ้การ้ตนเองช่้วยให้พื้นักงานเข้ึ้าถู้งข้ึ้อมูลเชิ้งล้กได้เร็้วข้ึ้�นและปัรั้บปัรุ้งการ้ตัดสินใจทัี่�วทัี่�งองค์ิกร้บริ้การ้ตนเองช่้วยให้พื้นักงานเข้ึ้าถู้งข้ึ้อมูลเชิ้งล้กได้เร็้วข้ึ้�นและปัรั้บปัรุ้งการ้ตัดสินใจทัี่�วทัี่�งองค์ิกร้
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โลกิาภิิวั์ติน์ 2.0
	 ร้ายงานจากที่ว่ปัยุโร้ปัได้เร่้ยกการ้เช้้�อมโยงขึ้องเศึร้ษฐกิจ
โลกยุคิใหม่น่�ว่า	 เป็ันโลกาภิวัตน์	 2.0	 อันแตกต่างจาก 
โลกาภิวัตน์	 1.0	 เน้�องจากแร้งขัึ้บเคิล้�อนขึ้องยุคิโลกาภิวัตน์			 
ในโลกขึ้องธุีร้กิจยุคิใหม่จะม่ลักษณะขึ้องท่ี่มงานท่ี่�หลากหลายข้ึ้�น
ที่ำาให้คิวามจงรั้กภักด่ร้ะหว่างองค์ิกร้กับพื้นักงานนั�นลดลง	
	 ในภูมิภาคิเอเช่้ยจะม่อำานาจและอำานาจนั�นจะถููกถู่ายโอน
ไปัท่ี่�ภูมิภาคิเอเช่้ย	 ซ้้�งกลุ่มช้นชั้�นกลางจะม่ขึ้นาดเพิื้�มข้ึ้�น	 อ่กทัี่�ง
ต้นแบบและการ้บริ้หาร้งานแบบเอเช่้ยนั�นจะเริ้�มม่อิที่ธิีพื้ลมาก
ยิ�งข้ึ้�น	ม่การ้ซ้้�อขึ้ายแลกเปัล่�ยนในกลุ่มตลาดเปัดิใหม่ท่ี่�มากข้ึ้�น
ถู้งแม้ว่าจะม่ขึ้นาดขึ้องกลุ่มช้นชั้�นกลางเพิื้�มข้ึ้�น	 ในกลุ่มขึ้อง
ตลาดใหม่ท่ี่�อยู่ในบริ้เวณใกล้ๆ	 กันนั�นก็ม่พื้ฤติกร้ร้มแตกต่าง
จากกันตามท้ี่องถิู�นมากข้ึ้�น	โดยจะเน้นไปัท่ี่�ส่วนภูมิภาคิซ้้�งเป็ัน
คุิณลักษณะขึ้องโลกยุคิใหม่หร้้อท่ี่�เร่้ยกกันว่าโลกยุคิโลกาภิวัตน์	
	 มากไปักว่าน่�โลกธุีร้กิจจะม่คิวามเส่�ยงสูงข้ึ้�น	 เช่้นการ้ติดต่อ
เช้้�อมโยงท่ี่�ด่ข้ึ้�นนั�นได้สร้้างคิวามผ่นัผ่วนท่ี่�มากข้ึ้�น	ซ้้�งก่อให้เกิด
วิกฤตที่างการ้เงิน	ที่ำาให้เกิดการ้ร้ะบาดและการ้ก่อวินาศึกร้ร้ม
ที่างคิอมพิื้วเตอร์้ท่ี่�มากข้ึ้�นด้วยเช่้นเด่ยวกัน
	 เม้�อโลกแหง่โลกาภวัิตน์น่�ไม่สามาร้ถูหยดุลงได้	ดังนั�น	การ้
ท่ี่�ผู้่นำาจะต้องเดินทัี่พื้ไปัข้ึ้างหน้าคิงไม่ใช่้เร้้�องง่าย	หลายๆ	องค์ิกร้
ม่คิวามจำาเป็ันต้องตร้ะหนักถู้งคิวามอ่อนไหวที่างการ้เม้องและ
เศึร้ษฐกจิในหลากหลายปัร้ะเที่ศึ	โดยเฉพื้าะอยา่งยิ�งในปัร้ะเที่ศึ
เกิดใหม่และปัร้ะเที่ศึกำาลังพัื้ฒนา	 ซ้้�งจะช้ะลอการ้พ้ื้�งพื้ากันใน
ร้ะดับสากล	ร้วมถู้งการ้เข้ึ้าถู้งร้ะหว่างกันได้อย่างน้อยในร้ะยะสั�น	
	 มากไปักว่าน่�ในขึ้ณะท่ี่�รู้ปัแบบการ้บริ้โภคิในกลุ่มขึ้องช้นชั้�น
กลางนั�นกำาลังเกิดการ้ผ่สมผ่สานเขึ้้าด้วยกัน	 คุิณค่ิาต่างๆ					
ขึ้องแต่ละกลุ่มตลาดเกิดใหม่นั�นอาจจะแตกต่างกันไปัจาก			
กลุ่มตลาดที่างตะวันตก
	 โลกตะวนัออกจะที่ว่บที่บาที่สำาคัิญ้ในฐานะเปัน็สถูานท่ี่�เกดิ
กิจกร้ร้มที่างเศึร้ษฐกิจและแหล่งงานมากกว่าโลกตะวันตก	
	 บริ้ษัที่จากโลกตะวันตกจะที่ำางานและตั�งกิจการ้ในปัร้ะเที่ศึ
แถูบตะวันออก	ผู้่คิน	สินค้ิา	เงินทุี่น	จะเคิล้�อนย้ายหมุนเว่ยน
ไปัในหลากหลายทิี่ศึที่าง	ซ้้�งไม่ได้จำากัดเฉพื้าะแต่จากโลกตะวัน
ตกไปัตะวันออกเที่่านั�น	 แต่ยังเป็ันการ้เคิล้�อนจากโลกตะวัน
ออกไปัตะวันตกด้วย

	 พื้ร้้อมไปักับการ้ขึ้ยายตัวที่างอำานาจเศึร้ษฐกิจขึ้องโลกตะวนั
ออกกค้็ิอการ้ท่ี่�ผู้่บริ้โภคิจากเอเช่้ยจะกลายเปัน็ผู้่นำาในการ้สร้้าง
กลุ่มผู้่บริ้โภคิใหม่แที่นท่ี่�กลุ่มเดิมในยุโร้ปัและสหรั้ฐอเมริ้กา	
ร้ายงานจากภูมิภาคิลาตินอเมริ้กาได้เร่้ยกผู้่บริ้โภคิใหม่น่�ว่า	
Super	 Consumers	 โดยร้ะบุว่า	 ด้วยเที่คิโนโลย่ท่ี่�ก้าวหน้า			
คิวามสัมพัื้นธ์ีร้ะหว่างลูกค้ิาและผู้่ผ่ลิตได้พัื้ฒนาข้ึ้�นมาก	 และ
การ้ที่ำาให้ลูกค้ิาสามาร้ถูส้�อสาร้โดยตร้งกับธุีร้กิจ	 จะเป็ันการ้
เพิื้�มอำานาจให้กับผู้่บริ้โภคิในการ้เร่้ยกร้้องสินค้ิาแบร้นด์										
ม่คุิณภาพื้	และตอบสนองร้สนิยมขึ้องพื้วกเขึ้าในฐานะปััจเจกช้น	
	 นอกจากน่�	โลกทัี่�งใบยงักลายเปัน็แหลง่จับจ่ายซ้้�อหาสนิค้ิา
และบริ้การ้	 คินแต่ละมุมโลกสามาร้ถูจับจ่ายเล้อกซ้้�อสินค้ิา		
และบริ้การ้จากทัี่�วทุี่กมุมโลกอย่างร้วดเร็้ว	ด้วยการ้ใช้้ปัร้ะโยช้น์
จากคิวามก้าวหน้าด้านเที่คิโนโลย่สาร้สนเที่ศึ	 ผ่นวกร้วมกับ		
การ้ใช้้บริ้การ้ท่ี่�สามาร้ถูที่ำาการ้ซ้้�อขึ้ายจากช้อ่งที่างเด่ยวไดอ้ย่าง
สะดวก	 ซ้้�งม่ร้ะบบการ้โอนเงินผ่่านร้ะบบเคิร้ดิต	 การ้เพิื้�ม
ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้ขึ้องการ้จัดส่งสินค้ิา	 การ้เพิื้�มสายพื้านการ้ผ่ลิต
สินค้ิาตามสายโซ่้อุปัที่านและอ้�นๆ	อ่กมากมายท่ี่�เป็ันตัวอย่างให้เห็น
ว่าโลกทัี่�งใบกลายเป็ันร้้านค้ิาให้ผู้่คินเล้อกซ้้�อขึ้องและบริ้การ้
	 คิวามต้องการ้สินค้ิาจะเปัล่�ยนไปั	เน้�องจากการ้ใช้้งาน	AI	
ในฐานะตัวกลางเช้้�อมโยงร้ะหว่างลูกค้ิาและผู้่ผ่ลิตจะเพิื้�มมากข้ึ้�น
และเป็ันตัวเก็บข้ึ้อมูลคิวามช้อบ	 ร้สนิยมขึ้องผู้่บริ้โภคิ	 ที่ำาให้				
ผู้่ผ่ลิตสามาร้ถูแบ่งกลุ่มลูกค้ิาออกไปัได้เป็ันปัร้ะเภที่ต่างๆ	และ
สามาร้ถูทุ่ี่มเที่	หันเหวิธ่ีที่ำาการ้ตลาดได้อย่างเฉพื้าะเจาะจงกับ
แต่ละกลุ่มได้	
	 ซ่ึ่�งจะสามี่าร็ถูสร้็างสร็ร็ค์	 คิดค้น	 แล้ะผ่ลิ้ต่สินค้าท่ำ�ต่ร็ง
กับคว่ามี่ชอบ	คว่ามี่ต่อ้งการ็	แล้ะร็สนยิ่มี่ของแต่่ล้ะกลุ่้มี่เพ่�อ
สร้็างคว่ามี่พอใจสูงสุด

ขอบคุณข้อมูี่ล้ 

- บทวิิเคราะห์์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของ

เช้ื้�อไวิรัส COVID-19 โดย ดร.วิรธิิดา ไชื้ยปะ

- Digital Transformation: พลิกโฉมธุิรกิจด้วิยแนวิคิดดิจิทัล โดย 

พิมพ์นิภา บัวิแสง

- การเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัล นิยามและควิามสำาคัญ โดย SAS
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 SME’S TACTIC เร่�อุ่ง: โปรดปราน

ส่องอาชีพแห่งอนาคติทัี� SME ติ�องรู่ว์มงาน
ในปี 2021 ทุักท่ัานค้งเห็นชัื่ดิเจินว่ัาอาชีื่พทีั�เค้ยียึีดิติดิว่ัาเป็นอาชีื่พทีั�ดีิมูากๆ และอยีากให้ลูกหลานได้ิเป็นในอนาค้ต
แต่ปัจิจุิบันกลับมีูค้วัามูต้องการน้อยีลง แถึมูยัีงมีูหลายีอาชีื่พถูึกเลิกจ้ิาง 
 จิากรายีงาน Future of Jobs Report 2020 ระบ่ว�า การมี่าข่อุ่ง โควิด-19 ถ่อุ่เป็นห่ายีนะท้�เร�งรัดให้่ ‘งานแห่�ง
อุ่นาคต’ (Future of Work) มี่าเร็วขึ่�น ซึี�งเดิมี่คาดการณ์ว�า ภิาคธ่ิรกิจิจิะเล่อุ่กใช้ีเทคโนโลย้ีให่มี่�ๆ ในอุ้่ก 5 ปีข้่างห่น้า
แต�เม่ี่�อุ่โควิด-19    มี่าถึง ภิาคธ่ิรกิจิจิะเร�งปรับตัวและเล่อุ่กใช้ีเทคโนโลย้ีทันท้ 

คาดิกิารูณ์์ว่์าภิายในปี 2025 จิะมีกิลุ่มธุุรูกิิจิ

กิว่์า 43% ปรับลดแรงงานลง โดยีนำาเทคโนโลย้ีมี่าผสมี่ผสาน 

อีกิ 41% ม้ี่แผนข่ยีายีการใช้ีแรงงานท้�ม้ี่ทักษีะพิเศษีโดยีเฉพาะ 
และ 34% ม้ี่แผนข่ยีายีแรงงานในระห่ว�างการผสมี่ผสานเทคโนโลย้ี

เม่ี่�อุ่หั่นมี่ามี่อุ่งในประเทศไทยี พบว�า ม้ี่ประชีากรวัยีทำางานอุ่ย้ี�ท้�  47,215,919 คน 

โดยีม้ี่ทักษีะด้านดิจิิทัล 54.9% (ค�าเฉล้�ยี 2562-2563) 

ม้ี่แรงงานท้�สำาเร็จิการศึกษีาขั่�นพ่�นฐ์าน ห่ร่อุ่มัี่ธิยีมี่ศึกษีาปีท้� 6 (ปี 2559) อุ่ย้ี�ท้�  45.1% 
สำาเร็จิการศึกษีาขั่�นส้ง ห่ร่อุ่ปริญญาตร้ขึ่�นไป  19.1% (ปี 2559) 

ม้ี่ความี่ต้อุ่งการข่อุ่งธ่ิรกิจิสอุ่ดคล้อุ่งกับทักษีะสำาคัญ  53.6% (ค�าเฉล้�ยี 2562-2563) 

และม้ี่อัุ่ตราการว�างงานในบรรดาแรงงานท้�ม้ี่การศึกษีาขั่�นส้ง ปี 2562 อุ่ย้ี�ท้�  0.6% 
ส�วนอัุ่ตราว�างงานในบรรดาแรงงานท้�ม้ี่การศึกษีาขั่�นพ่�นฐ์าน ปี 2562 อุ่ย้ี�ท้�  0.3%  จิากทั�งห่มี่ดกว�า 47 ล้านคน 

ม้ี่วัยีห่น่�มี่สาวท้�ไมี่�ได้อุ่ย้ี�ในการจ้ิางงาน ระบบการศึกษีา และการฝึักอุ่บรมี่ทักษีะ ปี 2563 อุ่ย้ี�ท้�  14.4% 

ห่ร่อุ่ราว  6.6 แสนคน
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สำาหร้ับผู้่ปัร้ะกอบการ้ธีุร้กิจ	 SME	 ท่ี่ามกลางคิวามปักติใหม่	
เร้าอยากให้ลองเปิัดใจรั้บกับอาช่้พื้ใหม่ๆ	เหล่าน่�	ลองศ้ึกษาและ
รั้บฟัุง	อย่าเพิื้�งปิัดกั�น	เพื้ร้าะไม่แน่ว่าในบางคิรั้�งบางอาช่้พื้ท่ี่�อาจ
ฟัุงแปัลก	ไม่เข้ึ้าหู	อาจช่้วยให้คุิณตะลุยธุีร้กิจไปัถู้งฝัึ�งฝัึนได้เร็้วข้ึ้�น
นักิพัฒนา AR
AR	 (Augmented	 Reality)	 เป็ันเที่คิโนโลย่ท่ี่�ช่้วยเติมเต็ม
ปัร้ะสบการ้ณ์ขึ้องผู้่ใช้้งานให้ม่คิวามรู้้ส้กเสม้อนจริ้งสุดๆ	 ร้ะบบ		
AI	ท่ี่�เร้าพัื้ฒนาข้ึ้�นจะที่ำางานคิล้ายคิล้งกับสายตาขึ้องมนุษย์	ท่ี่�
สามาร้ถูจำาแนกคิวามต้�น	ล้ก	หนา	บาง	ได้เพ่ื้ยงมองจากดวงตา
เพ้ื้�อตอบโจที่ย์ภาคิอุตสาหกร้ร้มหลากหลายรู้ปัแบบ	 ซ้้�งหาก
นวัตกร้ร้มน่�สามาร้ถูที่ำางานได้อย่างแม่นยำา	 ก็ถู้อเป็ันการ้เปิัด
ศัึกร้าช้ใหม่ขึ้องการ้นำาเอาเที่คิโนโลย่	 AR	 เข้ึ้ามาใช้้งานอย่าง
จริ้งจังเลยก็เป็ันได้
นักิกิารูติลาดิออนไลน์ 
ปััจจุบันการ้ตลาดออนไลน์ม่กลยุที่ธ์ีหร้้อเคิร้้�องม้อมากมายท่ี่�
เร้าสามาร้ถูหยบิมาใช้้เพิื้�มผ่ลสำาเร้จ็ที่างธีรุ้กิจได้มากข้ึ้�น	ทัี่�งการ้
ซ้้�อโฆษณาบนส้�อโซ้เช่้�ยลม่เด่ยต่างๆ	 เช่้น	 Facebook	 Ads,	
Google	Ads,	Twitter,	Instagram	ฯลฯ	หร้้อการ้ที่ำา	SEO	ให้
เว็บไซ้ต์ขึ้องเร้าติดอันดับบนหน้าการ้ค้ินหาขึ้อง	Google	ซ้้�งการ้
จะใช้้เคิร้้�องม้อเหล่าน่�ให้ได้ผ่ลลัพื้ธ์ีที่างธีุร้กิจมากท่ี่�สุดจะต้อง
อาศัึยปัร้ะสบการ้ณ์และคิวามช้ำานาญ้พื้อสมคิวร้

นักิบำาบัดิ Social Media
ในโลกอนาคิตนับต่อแต่น่�จะเต็มไปัด้วยเร้้�องโซ้เช่้�ยล	เที่คิโนโลย่
และสิ�งท่ี่�เร้าไม่คิาดคิิดอ่กมาก	 นั�นที่ำาให้เกิดการ้คิาดหมายถู้ง
อาช่้พื้ท่ี่�น่าสนใจ	 เช่้น	 นักบำาบัดโซ้เช่้�ยลม่เด่ย	 หร้้อท่ี่�เร่้ยกว่า	
Digital	 Detox	 Therapist	 ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ในการ้บำาบัดคินเสพื้ติด
โที่ร้ศัึพื้ท์ี่ม้อถู้อ	และโซ้เช่้ยลม่เด่ยต่างๆ
นักิพัฒนาแอปพลิเคชั�นและออกิแบบซอฟต์ิแว์ร์ู
การ้พื้ฒันาโมบายแอปัพื้ลเิคิชั้�น	ค้ิอการ้เข่ึ้ยนซ้อฟุตแ์วร์้สำาหรั้บ
อุปักร้ณพ์ื้กพื้า	เช่้น	สมาร้ต์โฟุน	(Smart	Phone)	และ	แท็ี่บเล็ต
(Tablet)	 หร้้อพูื้ดกันง่ายๆ	 ค้ิอการ้ที่ำาแอปัพื้ลิเคิชั้�นหร้้อ							
การ้สร้้างแอปัพื้ลิเคิชั้�นสำาหรั้บม้อถู้อ	 ซ้้�งผู้่พัื้ฒนาจะเข่ึ้ยน					
แอปัพื้ลเิคิชั้�นม้อถู้อ	เพ้ื้�อใช้้ปัร้ะโยช้นจ์ากอุปักร้ณบ์างอย่างขึ้อง
ม้อถู้อท่ี่�ม่คุิณลักษณะเฉพื้าะ
นักิธุุรูกิิจิ Start Up 
Startup	ค้ิอธุีร้กิจท่ี่�เกิดข้ึ้�นใหม่	เปิัดบริ้ษัที่ข้ึ้�นมาใหม่เพ้ื้�อร้องรั้บ
ธุีร้กิจด้านไอท่ี่	 และร้วมถู้งการ้ที่ำาธุีร้กิจให้เติบโตข้ึ้�นแบบ						
ก้าวกร้ะโดด	สามาร้ถูสร้้างร้ายได้จำานวนมาก	เป็ันธุีร้กิจท่ี่�เกิดข้ึ้�น
เพ้ื้�อแก้ปััญ้หาในช่้วิตปัร้ะจำาวัน	 ส่วนใหญ่้แล้วจะเป็ันธุีร้กิจ				
ด้านไอท่ี่	ในวงการ้ไอท่ี่นั�นเอง	
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 EXECUTIVE TALK

ปริูญญ์ พานิชภัิกิดิิ� 
“ผ่มตืิ�นเติ�นทุักิวั์น เมื�อไดิ�เจิอคนทีั�มีคว์ามรูู�มากิกิว่์า”

หลายคนบอกิว์่าปริูญญ์เป็นลูกิไม�หล่นไม่ไกิลติ�น ในฐานะ
บุติรูชายคนโติของ ดิรู.ศุึภิชัย พานิชภัิกิดิิ� อดีิติรูองนายกิฯ
และรัูฐมนติรีูเศึรูษฐกิิจิหลายสมัยของพรูรูคปรูะชาธิุปัติย์ 
นักิวิ์ชากิารู ติลอดิจินอดีิติผู่�อำานว์ยกิารูใหญ่องค์กิารูกิารูค�าโลกิ
(WTO) 
 พ�อุ่เก�ง-ล้กก็ต้อุ่งเก�งเป็นธิรรมี่ดา
 ใชี�, เข่าม้ี่ค่ณพ�อุ่เป็นไอุ่ดอุ่ล ทว�าความี่เก�งกล้านับวัน          
ยิี�งทว้และฉายีชีัดในท่กบทบาทการทำางาน เป็นความี่เก�งท้�    
โดดเด�นโดยีปราศจิากเงาร�างบิดา และท่กคนยีอุ่มี่รับว�าเข่า 
ค่อุ่ ‘ปริญญ์ พานิชีภัิกดิ�’ โดยีภิาคภ้ิมิี่
 ย้ีอุ่นกลับไปในวัยี 35 ชีายีห่น่�มี่ก้าวขึ่�นส้�ตำาแห่น�งผ้้บริห่าร
ระดับส้ง ในฐ์านะกรรมี่การผ้้จัิดการ บล.ซ้ี แอุ่ลเอุ่ส เอุ่                           
(ประเทศไทยี) เข่าเป็นผ้้นำาอุ่งค์กรส้งส่ด ด้วยีอุ่าย่ีน้อุ่ยีท้�ส่ด 
ณ ตอุ่นนั�น 

ในฐานะคนทำำาธุุร็กิจร้็านอาหัาร็	 วิ่กฤต่โควิ่ดครั็�งน่�กร็ะทำบธุุร็กิจ							
‘เป็ดย่่างโฟร์็ซ่ึ่ซัึ่�นส์’	ของคุณมี่าก-น้อย่แค่ไหัน
	 กร้ะที่บเยอะมากแน่นอนคิรั้บ	 เพื้ร้าะธุีร้กิจท่ี่�เร้าดูแลอยู่		
มันเก่�ยวข้ึ้องกับการ้บริ้การ้	 และเก่�ยวข้ึ้องกับต่างช้าติ	 ตั�งแต่		
โคิวิดมาร้ะลอกแร้กเม้�อต้นปีัท่ี่�แล้ว	(2563)	คินจ่นเริ้�มไม่เข้ึ้ามา
และคินไที่ยเองก็เริ้�มกักตัวอยู่กับบ้าน	ร้ะมัดร้ะวังเร้้�องการ้เข้ึ้ามา
ใช้้บริ้การ้ในห้างฯ	ซ้้�งผ่มม่ร้้านอยู่ในห้างฯ	ถู้ง	7	สาขึ้า	และห้างฯ
อันหน้�งท่ี่�ร้้านเร้าตั�งอยู่	 อยู่ท่ี่�จังหวัดภูเก็ต	 ท่ี่�จังซ่้ลอน	 ภูเก็ต			
น่�ค้ิอโดนผ่ลกร้ะที่บไปัเต็มๆ	
	 และเผ่อิญ้ผ่มยังเป็ันบอร์้ดขึ้องอ่กธุีร้กิจหน้�ง	ช้้�อ	‘สินวัฒนา
คิร้าวด์	 ฟัุนดิ�ง’	 เป็ันธุีร้กิจเก่�ยวกับการ้ร้ะดมทุี่นยุคิใหม่	 เช่้น
สมมตคุิิณอยากจะร้ะดมที่นุ	เปิัดตัวที่ำาแมกกาซ่้นเล่มใหม่	บอก
คุิณปัริ้ญ้ญ์้	ผ่มอยากจะร้ะดมทุี่นให้กับบริ้ษัที่ส้�อตร้งน่�	ซ้้�งปักติ
ต้องร้ะดมทุี่นผ่่านตลาดหลักที่รั้พื้ย์	แต่น่�ค้ิอการ้ร้ะดมทุี่นผ่่าน
แพื้ลตฟุอร์้มออนไลน์	และถู้อเป็ันสตาร์้ตอัพื้	หร้้อ	SME	ก็ได้นะ	
	 ยกตัวอย่างธุีร้กิจอาหาร้	 ม่บริ้ษัที่หน้�งช้้�อ	 แฮริ้สัน	 บุที่เช้อร์้	
เป็ันบริ้ษัที่ขึ้ายเน้�อ	ซ้้�งเป็ันเน้�อวัวซ้้�งคินไที่ยเล่�ยงเอง	แล้วก็ขุึ้นข้ึ้�นมา
น่�ก็เพิื้�งไปัร้ะดมทุี่นคิร้าวด์	 ฟัุนดิ�ง	 และได้เงินลงทุี่นไปั	 16-17	

เร่�อุ่ง: เอุ่กชียีา  ภิาพ: เติมี่สิทธิิ� ศิริพานิชี

ล้านบาที่	เพ้ื้�อไปัที่ำาธุีร้กิจให้ต่อยอดได้	
	 แน่นอนคิรั้บ	 พื้อโคิวิดมาปุั�บ	 เวลาเร้าจะร้ะดมทุี่นอะไร้							
ก็แล้วแต่	 มันม่การ้คิาดการ้ณ์ล่วงหน้า	 ที่ำาให้หลายธุีร้กิจท่ี่�		
อยากได้มูลค่ิาเงินทุี่นท่ี่�พ้ื้งพื้อใจขึ้องทัี่�งผู้่ขึ้ายขึ้อง	 ขึ้ายกิจการ้	
และผู้่ท่ี่�เข้ึ้ามาซ้้�อหุ้น	ร้าคิามันเลยถููกกดให้ตำ�า	 เพื้ร้าะโคิวิดแปัลว่า		
...คุิณคิาดการ้ณ์ว่าธุีร้กิจมันจะเติบโตได้ไม่ด่	 ที่ำาให้ต้องช้ะลอ
การ้ร้ะดมทุี่นหร้้อต้องร้ะมัดร้ะวัง
แล้้ว่คุณรั็บม่ี่ออย่่างไร็ครั็บ
	 อย่างร้้านอาหาร้	 เร้าม่โปัร้โมชั้�นพิื้เศึษซ้้�งที่ำาให้ขึ้ายด่มาก	
เช่้น	 ลด	 50%	 และลดร้าคิาหลายเมนูแบบแจกแถูม	 อย่าง				
เป็ัดย่างโฟุร์้ซ่้ซั้�นส์แต่ละสาขึ้า	เร้าขึ้ายได้	200	กว่าตัว	เร่้ยกว่า
ขึ้ายหมดเกล่�ยง	 ก่อนหน้าโคิวิด	 บางวันถู้าไม่ม่โปัร้โมชั้�นน่�				
ขึ้ายไม่หมดอยู่แล้ว	 พื้อจัดโปัร้โมชั้�นปุั�บ	 เร้าได้วอลลุ่มแต่						
อาจจะเส่ยมาร์้จิ�นไปับ้าง	แต่ก็เป็ันสิ�งท่ี่�ด่ท่ี่�ที่ำาให้คินฐานร้ากหร้้อ
ร้ะดับกลางได้เข้ึ้าถู้งเป็ัดย่างโฟุร์้ซ่้ซั้�นส์มากข้ึ้�น	
การ็มี่องวิ่กฤต่น่�เป็นโอกาส	ค่อการ็ปล้อบใจตั่ว่เองไหัมี่
	 ผ่มพื้ยายามคิิดในแง่บวก	และเช้้�อว่าทุี่กวิกฤตม่โอกาสเสมอ
จริ้งๆ	ผ่มกับเจ้าขึ้องอ่กคินหน้�งได้ม่การ้ส่งคิำาแนะนำา	ส่งคิำาปัร้้กษา

 อุ้่กทั�งยัีงเป็นท้�ปรึกษีาในฐ์านะนักเศรษีฐ์ศาสตร์และ         
การเงินให้่ห่ลายีอุ่งค์กรสำาคัญระดับประเทศ เป็นกรรมี่การ
ห่น�วยีงานภิาครัฐ์อุ้่กห่ลายีแห่�ง
 ก�อุ่นหั่นเห่ก้าวเข้่าส้�การทำางานด้านการเม่ี่อุ่ง ด้วยี     
ตำาแห่น�งรอุ่งหั่วห่น้าพรรคและหั่วห่น้าท้มี่เศรษีฐ์กิจิทันสมัี่ยี                       
พรรคประชีาธิิปัตย์ี ท้�ปรึกษีารอุ่งนายีกฯ จ่ิรินทร์  ลักษีณวิศิษีฏ์ิ
รวมี่ถึงม้ี่บทบาทในการชี�วยีขั่บเคล่�อุ่นภิาคการเกษีตร ในตำาแห่น�ง
ประธิานคณะอุ่น่กรรมี่การข่ับเคล่�อุ่นธ่ิรกิจิการเกษีตร 
กระทรวงเกษีตรและสห่กรณ์
 วันน้� เราม้ี่นัดกับเข่าท้�  ‘ เป็ดยี�างโฟิร์ ซ้ี ซัี�นส์’  สาข่า                  
สยีามี่พารากอุ่น อุ้่อุ่! ล่มี่บอุ่กไปว�าปริญญ์ยัีงเป็นผ้้นำา            
เป็ดยี�างช่ี�อุ่ดังแห่�งกร่งลอุ่นดอุ่นมี่าเปิดสาข่าท้�เม่ี่อุ่งไทยี               
น้�เป็นธ่ิรกิจิเล็กๆ ในฐ์านะห้่่นส�วนร้าน ท้�เข่าเป็นผ้้สร้าง        
ตำานานเป็ดยี�างช่ี�อุ่ดังให้่ถ่อุ่กำาเนิดขึ่�น ณ สยีามี่ประเทศ 
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ไปัให้กับท่ี่มผู้่บริ้หาร้แล้ว	 ค้ิอเร้าจะแยกกันนะคิรั้บ	 เร้าม่									
ผู้่บริ้หาร้ท่ี่�ไว้ใจและอยู่กับเร้ามาตั�งแต่เด็ก	 รู้้จักกันมาตั�งแต่				
ผ่มเร่้ยนหนังส้ออยู่ท่ี่�อังกฤษ	 และคุิณปีัเตอร์้เจ้าขึ้องใหญ่้ท่ี่�					
อยู่ฮ่องกงด้วย	 เขึ้าเป็ันเจ้าขึ้องแบร้นด์โฟุร์้ซ่้ซั้นส์อยู่ท่ี่�ฮ่องกง	
และเป็ันเพ้ื้�อนกับผ่มตั�งแต่สมัยเร่้ยนอยู่ท่ี่�อังกฤษ	เขึ้าส่งคินคินน่�
ซ้้�งเก่งมากและไว้ใจกันมาดูแล
	 ผ่มก็บอกเขึ้าแล้วนะว่าเร้าคิวร้จะม่ธุีร้กิจท่ี่�เป็ันเดลิเวอร่้�	เซ้อร์้วิส
บอกมาก่อนโคิวิดแล้วด้วย	 อาจจะให้คินโที่ร้มาสั�งท่ี่�ร้้าน	 แล้ว
มารั้บเองได้	หร้้อม่มอเตอร์้ไซ้ค์ิขัึ้บออกไปัส่งท่ี่�บ้านลูกค้ิาได้	 มันม่	
2	โมเดล	หน้�งค้ิอจัดส่งเอง	และสอง	คุิณต้องม่ช่้องที่างอย่าง
แกร็้บ	ไลน์แมน	โร้บินฮู้ด	ฟูุ้ดแพื้นด้า	ผ่มแนะนำาว่าคุิณคิวร้ม่นะ 
		 ปัร้ากฏว่าผู้่บริ้หาร้เขึ้าช้ะล่าใจ	 คิงเห็นว่าธุีร้กิจก็ไปัได้ด่อยู่แล้ว
ขึ้ายด่มาก	มาร์้จิ�นก็ด่	การ้ท่ี่�คุิณไปัขึ้ายออนไลน์	ต้องยอมรั้บว่า
ต้องแบ่งเปัอร์้เซ็้นต์ให้กับแพื้ลตฟุอร์้มออนไลน์	ซ้้�งเขึ้าคิิดว่าไม่คุ้ิม
และคิุณภาพื้ขึ้องอาหาร้	 ถู้ามารั้บปัร้ะที่านท่ี่�ร้้านจะสดและ		
อร่้อยกว่าเอากลับบ้านไปัอุ่นเป็ัดท่ี่�บ้าน	ท่ี่�อาจจะเส่ยร้สช้าติไปับ้าง
และบางคินก็กลัวเร้้�องคิวามปัลอดภัย	เด่�ยวอาหาร้เส่ย	เร้าก็เลย
ไม่อยากที่ำาในตอนแร้ก	ผู้่บริ้หาร้บอกขึ้อร้อก่อนได้ไหม	พื้อไม่ที่ำาปุั�บ
วิกฤตโคิวิดมา	

	 ผ่มถู้งบอกในวิกฤตมันม่โอกาส	ม่หลายอย่างเก่�ยวกับดิจิทัี่ล
ที่ร้านฟุอร์้เมชั้�นท่ี่�เร้าคิวร้จะที่ำาก่อนเกิดวิกฤตแล้วแต่เร้าไม่ได้ที่ำา				
ก็ต้องมาวิ�งไล่ขึ้อร้้องแกร้็ปั	 ว่าคุิณช่้วยเร่้งเปิัดบัญ้ช่้ให้หน่อย	
เร้าต้องไปัฝึากร้้านกับใคิร้ๆ	มันวุ่นวายไปัเส่ยหมด	แต่ในท่ี่�สุด
มันก็ที่ำาได้	แค่ิเส่ยเวลา	
หัลั้งจากน่�	มี่องว่่าต้่องทำำาอะไร็ท่ำ�เป็นดิจิทัำล้แพล้ต่ฟอร์็มี่มี่าก
ข่�นใช่หัร่็อไม่ี่
	 ใช่้คิรั้บ	 โดยเฉพื้าะส้�อออนไลน์	 การ้โฆษณาเชิ้งรุ้ก	 เร้าม่
ไลน์แอดแล้ว	 ม่เฟุซ้บุ�กเพื้จ	 ม่อินสตาแกร้มแล้ว	 การ้ที่ำา										
สตอร่้�เที่ลลิ�งต้องมากข้ึ้�น	 ท่ี่�ผ่่านมาเร้าให้เป็ัดย่างโฟุร์้ซ่้ซั้�นส์
ขึ้ายตัวเอง	 สาขึ้าสยามพื้าร้ากอนน่�เป็ันสาขึ้าแร้ก	 และปีัน่�คิร้บ				
10	ปีัท่ี่�เร้าเปิัด	เม้�อ	10	ปีัท่ี่�แล้วเกิดวิกฤตใหญ่้แต่เบากว่าโคิวิดเยอะ
นั�นค้ิอนำ�าท่ี่วมใหญ่้	แต่เอาละ	ตอนนั�นมันเล็กกว่าตอนน่�เยอะ	
ทุี่กคินช้ะงักหมด	เพื้ร้าะต่างช้าติมาไม่ได้
ในฐานะผู้่ปร็ะกอบการ็	รู้็ส่กทำดท้ำอบ้างไหัมี่ครั็บ
	 เร้าคิอ่นข้ึ้างโช้คิด่ท่ี่�ไม่ขึ้ยายเกนิตัว	ผู้่ปัร้ะกอบการ้หลายคิน
ที่ำาธุีร้กิจ	เขึ้าใช้้เงินสดหมดไปั	ฉะนั�นถู้าคุิณม่หน่�เยอะ	คุิณจำาเป็ัน
จะต้องปัลดพื้นักงาน	ต้องลดค่ิาใช้้จ่าย	แต่เร้าร้ะมัดร้ะวังมาก	
บางท่ี่มากจนเกนิไปัด้วยซ้ำ�าไปั	เพื้ร้าะค่ิอนข้ึ้างจะหัวอนุรั้กษ์นิยม
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ร้ะมัดร้ะวังในการ้ขึ้ยายกิจการ้	 ก็เลยม่แค่ิ	 7	สาขึ้าใน	 10	 ปีั	
คิวามจริ้งเร้าจะเปิัด	60-70	สาขึ้าก็ได้	ม่ภูเก็ตเป็ันสาขึ้าต่างจังหวัด
อยู่สาขึ้าเด่ยว	 นอกนั�นตั�งอยู่ในกรุ้งเที่พื้ฯ	 หมด	 เร้าค่ิอยเป็ัน
ค่ิอยไปั	พื้อคิอ่ยเปัน็ค่ิอยไปัปุั�บก็ไม่เจ็บตัว	ม่กร้ะแสเงนิสดเกบ็
เร้าสามาร้ถูที่ำาโปัร้โมชั้�นได้	 เก็บพื้นักงานไว้ได้	 เร้าไม่ต้องไปั		
ไล่ใคิร้ออก	เร้าปัรั้บตัวง่ายกว่าคินอ้�นเขึ้า	
คุณม่ี่วิ่ธุ่บริ็หัาร็จัดการ็คว่ามี่เส่�ย่งในสถูานการ็ณ์วิ่กฤต่น่�
อย่่างไร็บ้าง
	 จริ้งๆ	 แล้วคิวามเส่�ยงบางท่ี่ก็มา	 2	 อย่างด้วยกันนะ	 ค้ิอ
คิวามเส่�ยงกับวิสัยทัี่ศึน์ผู้่บริ้หาร้	น่�เร้าจะมองเวอสท์ี่เคิส	ค้ิอสิ�งท่ี่�
แย่ท่ี่�สุดท่ี่�อาจจะเกิดกับธุีร้กิจคุิณได้	กับเคิสท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	ค้ิอเคิสท่ี่�
บลูสกายซ่้นาร้ิโอ	 ผู้่บริ้หาร้ขึ้องเร้าคิ่อนข้ึ้างเอ่ยงไปัที่างด้านท่ี่�
ร้ะมัดร้ะวังไว้ก่อน	เพื้ร้าะฉะนั�นในธุีร้กิจอะไร้ก็แล้วแต่ท่ี่�เร้าที่ำา
เร้ามักจะไม่เจ็บตัวหนักมากจนเกินไปั	 เร้าค่ิอนข้ึ้างจะเข้ึ้าใจ
คิวามเส่�ยง	ตอนแร้กผ่มก็บอกเขึ้าว่าเร้าไม่ต้องพ้ื้�งต่างช้าติก็ได้
ต่างช้าติมาค้ิอโบนัส	
	 อย่ามองโลกสวย	หร้้อมองโลกร้้ายเพ่ื้ยงอย่างเด่ยว	คิงไม่ม่ใคิร้
คิิดหร้อกว่าจะม่โร้คิร้ะบาด	 ที่ำาธุีร้กิจร้้านอาหาร้เร้ารู้้แค่ิว่าม่				
คู่ิแข่ึ้งเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว	ถู้งแม้เร้าไม่ได้มองถู้งโร้คิร้ะบาด
ซ้้�งไม่ม่ใคิร้คิิดหร้อก	แต่ด้วยธุีร้กิจร้้านอาหาร้	คู่ิแข่ึ้งมันสูงมาก
อยู่แล้ว	 ฉะนั�นคิวามร้ะมัดร้ะวังในการ้ขึ้ยายกิจการ้	 เร้าจะ
บริ้หาร้ต้นทุี่นอย่างไร้ไม่ให้ไปักร้ะที่บคุิณภาพื้ขึ้องสินค้ิา	 อันน่�
ค้ิอคิวามท้ี่าที่ายใหญ่้มากอันหน้�ง	 การ้หาซั้พื้พื้ลายเออร์้ท่ี่�เป็ันคู่ิค้ิา	
ที่ำาให้เร้าเร่้ยนรู้้ท่ี่�จะสร้้างคิวามสัมพัื้นธ์ีร้ะยะยาว	 ซ้้�งอันน่�					
น้อยคินจะเข้ึ้าใจว่ามันแปัลว่าอะไร้	มันแปัลว่าเวลาคุิณที่ำาธุีร้กิจ
คุิณไม่ได้มองแค่ิจะเติบโตแค่ิไตร้มาสน่�ไปัไตร้มาสนั�น	 หร้้อปีัน่�							
ไปัปีัหน้า	 แต่คุิณมองว่าน่�ค้ิอมิตร้ภาพื้	 คุิณที่ำางานกับคู่ิค้ิาคุิณ			
เช่้น	ซั้พื้พื้ลายเออร์้เร้้�องนำ�าด้�ม	ตอนแร้กคิวามสัมพัื้นธ์ีค้ิอคู่ิค้ิา
แต่ตอนหลังสนิที่จนเป็ันเพ้ื้�อน	จนไปัผ่ลิตนำ�าด้�มด้วยกัน	ตั�งเป็ัน
แบร้นด์ขึ้องเร้าเองเลยช้้�อแบร้นด์โฟุร์้ซ่้ซั้�นส์	
	 หร้้อคินท่ี่�มาช่้วยซั้พื้พื้ลาย	มาช่้วยเล่�ยงเป็ัด	ก็เป็ันพื้าร์้ตเนอร์้
กันไปัเลย	เร้าไม่ได้มองว่าเขึ้าเป็ันคู่ิค้ิาหร้้อซั้พื้พื้ลายเออร์้ให้เร้า
แต่เป็ันเพ้ื้�อนกัน	 ผ่มมองธุีร้กิจว่าเป็ันอะไร้ท่ี่�อย่ามองร้ะยะสั�น	
เพื้ร้าะถู้าคุิณมองสั�นจะกินอยู่แค่ิน่�	โตปีัต่อปีั	หร้้อคุิณอย่ามอง
เชิ้งปัริ้มาณมากจนเกินไปั	บางท่ี่คุิณมองอะไร้ท่ี่�มันเป็ันลักษณะ
ตัวช่้�วัดเชิ้งตัวเลขึ้	 เชิ้งปัริ้มาณ	 คุิณจะเก็บคินไว้ไม่ได้	 อย่าง				
ร้้านอาหาร้น่�ปักติเป็ันธุีร้กิจท่ี่�เทิี่ร์้นโอเวอร์้คินสูงมาก	 แต่เร้า

เราค�อุ่นข้่างโชีคด้ท้�ไมี่�ข่ยีายีเกินตัว ผ้้ประกอุ่บการห่ลายีคนทำาธ่ิรกิจิ เข่าใช้ีเงินสดห่มี่ดไป 
ฉะนั�นถ้าค่ณม้ี่ห่น้�เยีอุ่ะ ค่ณจิำาเป็นจิะต้อุ่งปลดพนักงาน ต้อุ่งลดค�าใช้ีจิ�ายี 

แต�เราระมัี่ดระวังมี่าก บางท้มี่ากจินเกินไปด้วยีซีำ�าไป

““

กลับเก็บคินไว้ทัี่�งหมด	 หมายถู้งพื้นักงานท่ี่�อยู่กับเร้าวันแร้กๆ	
เบอร์้หน้�ง	เบอร์้สอง	เบอร์้สาม	เขึ้ายังอยู่กับเร้าหมดเลย	แปัลว่า		
10	 ปีัท่ี่�ผ่่านมา	 ไม่เก่�ยวกับว่าเร้าจ่ายเงินคินแพื้ง	 แต่แปัลว่า			
เร้าเห็นอกเห็นใจเขึ้า	 ที่ร่้ตเขึ้าเหม้อนคินในคิร้อบคิรั้วเร้า	
เหม้อนเพ้ื้�อนเร้า
อย่ากใหั้ช่ว่ย่แนะนำาผู้่ปร็ะกอบการ็	 SME	 เร่็�องการ็บร็ิหัาร็
งานในภาว่ะวิ่กฤต่อย่่างต่อนน่�
	 SME	 ต้องเข้ึ้าใจถู้งการ้ม่วิสัยทัี่ศึน์	 คิำาว่าม่วิสัยทัี่ศึน์บางท่ี่
มันค้ิอการ้ม่คิวามฝัึน	 ม่คิวามฝัึนค้ิอการ้มองอนาคิตให้ออก					
ซ้้�งการ้มองอนาคิตให้ออกบางท่ี่มันค้ิอการ้มองสิ�งท่ี่�ยังไม่เกิดข้ึ้�น
ให้เข้ึ้าใจว่าสิ�งท่ี่�ยังไม่เกิดข้ึ้�นในวันน่�อะไร้ค้ิอการ้ท่ี่�ที่ำาให้เกิดข้ึ้�น
ในวันข้ึ้างหน้า	หร้้อคุิณฝัึนว่าจะที่ำาอะไร้ให้เกิดข้ึ้�นจากการ้เดิน
ไปัเอ	 ไปับ่	 ไปัซ่้	 ไปัด่	 อ่	 เอฟุ	 ถู้าคุิณไม่ม่ตร้งน่�คุิณจะเป็ัน							
ผู้่บริ้หาร้ท่ี่�ด่หร้้อผู้่ปัร้ะกอบการ้ท่ี่�ด่ยากสักหน่อย	 คุิณคิวร้เริ้�ม
ต้นจากภาพื้ใหญ่้ก่อน	และวาดฝัึน	เป็ันดร่้มเมอร์้	ผู้่ปัร้ะกอบ
การ้ท่ี่�เก่งท่ี่�ด่	 ท่ี่�ม่วิสัยทัี่ศึน์ต้องวาดฝัึน	 เริ้�มต้นจากคิำาว่าที่ำาไม	
หร้้อ	 Why	 สิ�งท่ี่�ยังไม่เกิดข้ึ้�นวันน่�อะไร้ค้ิอตัวท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นใน				
วันข้ึ้างหน้า	
	 สมมตินายปัริ้ญ้ญ์้อยากจะขึ้ายเปั็ด	 เป็ัดตัวน่�ร้าคิาเที่่าน่�			
คุิณซ้้�อไหม	นั�นไม่ใช่้...แต่ผ่มจะที่ำาให้เห็นว่า	คุิณจะที่ำาอย่างไร้
ให้คิร้อบคิรั้วท่ี่�มากินเป็ัดม่คิวามสุขึ้	 แล้วเกิดช้อบแบร้นด์น่�						
ช้อบอาหาร้ร้สช้าติน่�	 ม่คิวามสุขึ้และเอ็นจอยกับมัน	 เริ้�มต้น		
จากวาย	ที่ำาอันน่�เพ้ื้�ออะไร้	ที่ำาแล้วม่คิวามสุขึ้	
	 อย่างที่ำาสินวัฒนา	 คิร้าวด์	 ฟัุนดิ�ง	 เพ้ื้�ออะไร้	 ผ่มไม่ได้จะ									
ที่ำาเงินเพ้ื้�อตัวเอง	แต่ที่ำาเพื้ร้าะอยากจะช่้วยวิสาหกิจขึ้นาดกลาง
ขึ้นาดย่อม	 เพื้ร้าะธุีร้กิจน่�เป็ันธุีร้กิจท่ี่�คินไที่ยยังไม่ค่ิอยรู้้จัก					
ไม่ค่ิอยใช้้	เพื้ร้าะคิิดว่ามันยาก	มันจะขึ้าดทุี่น	ยังเข้ึ้าไม่ถู้ง
แล้้ว่มัี่นค่ออะไร็ล่้ะ
	 เหม้อนคุิณม่บริ้ษัที่อยู่บริ้ษัที่หน้�ง	อยากจะเปิัดร้้านอาหาร้
ร้้านหน้�งเป็ันวิสาหกิจขึ้นาดกลาง	 ขึ้นาดย่อม	 อย่างแฮริ้สัน						
บุที่เช้อร์้	เขึ้าม่	3	สาขึ้าในปัร้ะเที่ศึไที่ย	และกำาลังจะขึ้ยายสาขึ้า
เพิื้�ม	ต้องการ้จะผ่ลิตสินค้ิาเพิื้�ม	ม่โปัร้ดักต์เพิื้�ม	ขึ้ยายเร้นจ์สินค้ิา
โดยอยากจะร้ะดมทุี่นปัร้ะมาณ	18	ล้านบาที่	ถู้าจะไปัธีนาคิาร้
ดอกเบ่�ยก็แพื้ง	ไปัตลาดหลักที่รั้พื้ย์	บริ้ษัที่ก็ยังม่ขึ้นาดเล็กเกินไปั	
เขึ้าก็มาร้ะดมทีุ่นผ่่านแพื้ลตฟุอร้์มออนไลน์	 ซ้้�งสามาร้ถูที่ำาให้
เป็ันการ้ร้ะดมทุี่นจากคินหมู่มากได้	
	 คุิณม่เงินหน้�งหม้�นบาที่ก็ลงทุี่นในแฮร้ิสัน	 บุที่เช้อร้์	 ได้				
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หร้้อม่เท่ี่าไร้ก็ลงทุี่นได้	 เหม้อนการ้ร้ะดมทุี่นในตลาดหลักที่รั้พื้ย์			
เพ่ื้ยงแต่จำานวนเงินมันน้อยหน่อย	18	ล้านบาที่	แต่คุิณม่โอกาส
ถู้อหุ้นในร้้านอาหาร้ได้	พื้อม่กำาไร้ก็มาปัันผ่ลกัน	โดยการ้ร้ะดมทุี่นน่�
ถููกคิวบคุิมโดย	กลต.
ท่ำ�ผ่่านมี่าคุณค่อนข้างม่ี่บทำบาทำในการ็ขับเคล่้�อนนโย่บาย่ภาครั็ฐ
ให้ัเห็ันเป็นรู็ปธุร็ร็มี่	 ช่ว่ย่เล่้าให้ัฟังสักหัน่อย่	 โดย่เฉพาะ					
การ็ทำำางานด้านเศร็ษฐกิจ
	 บที่บาที่หลกัท่ี่�ผ่มใช้้เวลาเยอะสดุค้ิอการ้เปัน็ปัร้ะธีานคิณะ
กร้ร้มการ้ขัึ้บเคิล้�อนธุีร้กิจการ้เกษตร้	ตัวย่อค้ิอ	AgriBusiness	
ท่ี่�กร้ะที่ร้วงเกษตร้และสหกร้ณ์	 บที่บาที่น่�ผ่มเป็ันปัร้ะธีานเอง	
โดยม่ท่ี่านรั้ฐมนตร่้เป็ันคินแต่งตั�ง		
	 กร้ะดูกสันหลังขึ้องช้าติอย่างช้าวนา	ตอนน่�หลังมันเดาะอยู่
นิดหน้�ง	สันหลังเริ้�มม่ปััญ้หา	เพื้ร้าะคินรุ่้นใหม่ไม่อยากที่ำาการ้เกษตร้
หร้้อม่ก็จำานวนน้อยมาก	 อาจจะม่เที่ร้นด์ช่้วงโคิวิดท่ี่�กลับบ้าน
ไปัที่ำาการ้เกษตร้บ้าง	 ผ่มไปัต่างจังหวัดบ่อยๆ	 เคิยถูามน้องๆ	
เด็กร้าช้ภัฏว่าคุิณพ่ื้อคุิณแม่คุิณเป็ันช้าวไร่้	 ช้าวนา	 ช้าวสวน	
เป็ันเกษตร้กร้กันก่�คิน	 ปัร้ากฏว่ายกม้อกันทัี่�งห้อง	 ร้วม	 90	
กว่าเปัอร์้เซ็้นต์	
	 ผ่มถูามต่อว่าน้องๆ	คินไหนอยากเป็ันเกษตร้กร้เหม้อนพ่ื้อ
แม่บ้าง	 ปัร้ากฏว่าแที่บไม่ม่เลย	 เพื้ร้าะฉะนั�นที่ำาอย่างไร้ท่ี่�เร้า
จะที่ำาให้เกษตร้เป็ันเกษตร้ท่ี่�พื้ร่้เม่�ยม	 เป็ันเกษตร้ท่ี่�เร่้ยกว่า
เกษตร้อุตสาหกร้ร้ม	ซ้้�งมันเติบโตได้นะคิรั้บ	โดยม่การ้เติบโต
อยู่สองแบบ	 คุิณจะไปัในเส้นที่างท่ี่�เป็ันเกษตร้อุตสาหกร้ร้ม	
เกษตร้พื้ร่้เม่�ยมท่ี่�ใช้้เคิร้้�องจักร้เป็ันแมคิคิาที่ร้อนิกส์	ฟุาร์้มมิ�ง	หร้้อ
ใช้้สเกลใหญ่้ค้ิอเป็ันเกษตร้แปัลงใหญ่้	ต้องใช้้เคิร้้�องจักร้	ใช้้คินดูแล
ท่ี่�น้อยลง	 แต่อาศัึยเที่คิโนโลย่	 และโนฮาวท่ี่�สูงข้ึ้�น	 อาจเป็ัน					
โดร้นบ้าง	เป็ันเที่คิโนโลย่เร้้�องนำ�าบ้าง	ซ้้�งตร้งน่�ม่คินเริ้�มที่ำาแล้ว
หร้้ออ่กวิธี่หน้�งค้ิอที่ำาเหม้อนเพ้ื้�อนผ่มท่ี่�เพื้ช้ร้บุร่้	 ช้้�อคุิณซ้อ-
ดำารั้สสิริ้	ถิูรั้งกูร้	ปัร้ะธีานไร่้ช่้วิตพื้อเพ่ื้ยงเพ็ื้ช้ร์้บุร่้
	 คุิณซ้อที่ำาไร่้ช่้วิตพื้อเพ่ื้ยง	อยู่ท่ี่�เพื้ช้ร้บุร่้	และถู้อเป็ันภาร้กิจ
ขึ้องกร้ะที่ร้วงเกษตร้ฯ	 โดยม่คิณะธุีร้กิจเกษตร้เข้ึ้าไปัช่้วยเขึ้า										
ขัึ้บเคิล้�อนภาร้กิจแร้กค้ิอการ้สร้้างองค์ิคิวามรู้้ให้กับชุ้มช้น				
ที่ำาให้ชุ้มช้นสามาร้ถูต่อยอดสิ�งด่ๆ	ท่ี่�เขึ้าม่อยู่	ถู้งเขึ้าจะไม่ใช่้แนว
เกษตร้อุตสาหกร้ร้ม	แต่เขึ้าใช้้ร้ะบบเศึร้ษฐกิจพื้อเพ่ื้ยง	บนพ้ื้�นฐาน
ขึ้องศึาสตร์้พื้ร้ะร้าช้า	พัื้ฒนาเศึร้ษฐกิจฐานร้ากเพ้ื้�อช่้วยช้าวบ้าน
ให้ม่คิวามรู้้และขึ้ยายต่อไปัในชุ้มช้นเพ้ื้�อให้เขึ้าอยู่ร้อดได้	 แค่ิน่�										
เขึ้าก็แฮปัปีั�แล้ว	เขึ้าขึ้ออยู่ด่ม่กิน	ที่ำาเกษตร้ปัลอดภัย	

ท่กวันน้�ผมี่ก็ยัีงเร้ยีนร้้อุ่ย้ี� เพราะเป็นคนชีอุ่บเร้ยีนร้้และสน่กกับการเจิอุ่คนให่มี่�ๆ  
เจิอุ่คนท้�เราได้เร้ยีนร้้อุ่ะไรจิากเข่าท่กวัน ผมี่เป็นคนห่นึ�งท้�เช่ี�อุ่ว�าเราเร้ยีนร้้ได้ตลอุ่ดช้ีวิต

““

	 บางคินบอกผ่มไปัถู้งเกษตร้อินที่ร่้ย์ไม่ไหว	 เอาแคิ่เกษตร้
ปัลอดสาร้	ค่ิอยๆ	สร้้างคัินนำ�าเพ้ื้�อไม่ให้เกิดสาร้เคิม่ไหลไปัท่ี่�อ้�น
ให้องค์ิคิวามรู้้เขึ้า	และเอาตัวอย่างด่ๆ	ท่ี่�ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จแล้ว
อย่างไร่้ช่้วิตพื้อเพ่ื้ยงเพ็ื้ช้ร์้บุร่้	 เร้าเป็ันพื้าร์้ตเนอร์้กัน	 คุิณม่				
องค์ิคิวามรู้้แล้วนะ	คุิณต้องไปัช่้วยเหล้อชุ้มช้นใกล้ๆ	คุิณ	ทัี่�งท่ี่�
เพื้ช้ร้บุร่้	และปัร้ะจวบฯ	หร้้อชุ้มช้นอ้�นๆ	โดยให้เขึ้าเป็ันต้นแบบ
สิ�งท่ี่�เร้าได้ค้ิอแม่ไก่-พ่ื้อไก่	ท่ี่�สามาร้ถูไปัสอนต่อ	เพื้ร้าะการ้ช่้วย
เกษตร้กร้มันเป็ันการ้ช่้วยคิน	ช่้วยชุ้มช้น	จะให้เขึ้าม่องค์ิคิวามรู้้
เร้้�องการ้ที่ำาแหล่งนำ�าชุ้มช้น	ให้เขึ้าหวงแหน	ไม่ใช้้สาร้เคิม่	หร้้อ
ลดการ้ใช้้สาร้เคิม่ลงบ้าง	เพื้ร้าะอุตสาหกร้ร้มบางอย่างมันต้อง
ใช้้นะ	อย่างเช่้นยางพื้าร้า	อย่างปัาล์ม	แต่ต้องใช้้ให้น้อยลง
อย่่างท่ำ�ทำร็าบกันด่ว่่าปัญหัาของเกษต่ร็กร็นั�นไม่ี่จบท่ำ�เร่็�อง
ทำำาการ็เกษต่ร็	 แต่่ปัญหัาหัลั้กแล้ะเป็นอยู่่เสมี่อนั�นค่อช่อง
ทำางการ็จัดจำาหัน่าย่
	 ถููกต้องคิรั้บ	การ้สร้้างองค์ิคิวามรู้้และเคิร้้อข่ึ้ายขัึ้�นพ้ื้�นฐาน
นอกจากเร้าพื้ยายามเอาเที่คิโนโลย่และนวัตกร้ร้มยุคิใหม่มาเสริ้ม
ให้กับเขึ้าแล้ว	 พื้าร์้ตเนอร์้ส่วนต่อไปัค้ิอกร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์ต้อง
เข้ึ้ามาช่้วยด้วย	 ภาร้กิจเร้้�องการ้ตลาดหร้้อขึ้ายขึ้องออนไลน์		
เป็ันภาร้กิจขึ้องกร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์	ซ้้�งร้องนายกฯ	จุริ้นที่ร์้	ท่ี่านม่
โคิร้งการ้ขึ้ับเคิล้�อนอยู่สองถู้งสามโคิร้งการ้ท่ี่�เก่�ยวกับการ้ขึ้าย
ออนไลน์อย่างเป็ันรู้ปัธีร้ร้ม	
	 ตอนน่�งานท่ี่�กร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์	 ผ่มเป็ันกร้ร้มการ้ขึ้อง
สถูาบันพัื้ฒนาผู้่ปัร้ะกอบการ้การ้คิ้ายุคิใหม่	 (NEA)	 ตั�งอยู่ท่ี่�
กร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์	 ในกร้มส่งเสริ้มการ้ค้ิาร้ะหว่างปัร้ะเที่ศึ	
หน้าท่ี่�หลักขึ้อง	New	Economy	Academy	ค้ิอโปัร้โมที่การ้ใช้้
เที่คิโนโลย่ทัี่นสมัยให้ ผู้่ปัร้ะกอบการ้ยุคิใหม่ที่ำาให้เป็ัน													
ที่ำาอย่างไร้ให้ผู้่ปัร้ะกอบการ้ยุคิใหม่ม่ข่ึ้ดคิวามสามาร้ถูใน				
การ้แข่ึ้งขัึ้นท่ี่�สูงข้ึ้�น	ด่ข้ึ้�น	น่�ค้ิอจุดมุ่งหมายหลักขึ้อง	NEA		
ท่ำ�ผ่่านมี่าเทำคโนโล้ย่่ดิจิทัำล้เข้ามี่าช่ว่ย่งานได้เย่อะใช่ไหัมี่
	 เยอะเลยคิรั้บ	อย่างตอนขึ้ายมังคุิดล้นตลาดเม้�อสามปีัก่อน
ก็จะม่วิด่โอมาร์้เก็ตติ�ง	หร้้อเร้าม่อาบังฮาซั้น	ท่ี่�ขึ้ายอาหาร้ที่ะเล
ตอนนั�นปัลากะพื้งล้นตลาด	แกลองเอามาขึ้ายแบบม่ส่สันมาก
คิล้ายๆ	พิื้มร่้�พื้ายแต่เป็ันพิื้มร่้�พื้ายเวอร์้ชั้�นบ้านๆ	เร้าให้เขึ้าเป็ัน
พ่ื้อไก่	 จัดให้อาบังมาเป็ันเที่ร้นเนอร์้ในภาคิใต้	 และเที่ร้นคิน		
ที่ำาเคิร้้อข่ึ้ายเหล่าน่�	 เป็ันการ้เที่ร้นเดอะเที่ร้นเนอร์้	 กร้ะจายผ่ล											
ออกไปัให้เขึ้าไปัเที่ร้นคินอ้�นต่อในชุ้มช้นนั�นๆ	
	 องค์ิคิวามรู้้น่�ชุ้มช้นต้องม่ส่วนร่้วมที่ำาด้วย	 ต้องจับม้อกับ
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พื้าร์้ตเนอร์้เอกช้นเก่งๆ	 เช่้นใคิร้บ้างล่ะ...ลาซ้าด้า	 ช้้อปัปีั�	
ไลน์แมน	 แกร็้บ	 บริ้ษัที่เหล่าน่�มาช่้วยในเร้้�องการ้ขึ้ายขึ้อง
ออนไลน์	ถู้งขัึ้�นท่ี่�กร้ะที่ร้วงเกษตร้ฯ	เดินไปัจับม้อ	MOU	กับ
แกร้็บให้มาที่ำาเร้้�องการ้ขึ้ายออนไลน์	 ถู้งขัึ้�นท่ี่�เร้าเปัิดแกร็้บ		
เฟุร้ช้มาร์้ที่	 นั�นค้ิอเอาสินค้ิาเกษตร้เข้ึ้าไปัขึ้ายในแพื้ลตฟุอร์้ม
ออนไลน์
อ่กช่องทำางหัน่�งท่ำ�เห็ันคุณทำำาอยู่่ค่อการ็จับม่ี่อเป็นคู่ค้ากับเม่ี่องจ่น
  	 ใช่้คิรั้บ,	เป็ันโคิร้งการ้พัื้ฒนาคิวามร่้วมม้อที่างเศึร้ษฐกิจใน
อนุภูมิภาคิลุ่มแม่นำ�าโขึ้ง	 (GMS)	 โดยม่กร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์มา
ร่้วมด้วย	 ร่้วมกับเอกช้นขึ้องจ่นและไที่ย	 ม่สมาคิมท่ี่�เป็ัน
เที่ร้ดเดอร์้ในกลุ่มลุ่มแม่นำ�าโขึ้ง	น่�เป็ันอ่กหน้�งช่้องที่าง	
	 เร้าไม่รู้้ว่าตลาดต่างปัร้ะเที่ศึอยู่ตร้งไหนบ้าง	 ก็ต้องอาศัึย
ผ่่านกร้มส่งเสริ้มการ้ค้ิาร้ะหว่างปัร้ะเที่ศึท่ี่�เขึ้าที่ำาบิสิเนสแมตชิ้�ง
ให้อยู่แล้ว	ท่ี่น่�บิสิเนสแมตชิ้�งท่ี่�กร้ะที่ร้วงที่ำาก็ส่วนหน้�ง	แต่ยังม่
พ่ื้อค้ิาคินจ่นและพ่ื้อค้ิาคินไที่ยท่ี่�ร้วมตัวกันเป็ันสมาคิมการ้ค้ิา	
สองคินน่�มาเที่ร้ดและแมตช์้กันโดยตร้งเลย	ม่วอลลุ่มท่ี่�ใหญ่้พื้อ
โดยม่คินช่้วยขัึ้บเคิล้�อนอย่างท่ี่านอดุลย์	โช้ตินิสากร้ณ์	อด่ตอธิีบด่
กร้มการ้ค้ิาต่างปัร้ะเที่ศึขึ้องกร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์	ท่ี่านยังไฟุแร้งอยู่			
	 เวลาจดังานบิสิเนสแมตชิ้�งมันค้ิอจัดโช้ว์ให้ดู	เหม้อนโช้ว์ที่ำา
อาหาร้เลยนะ	อย่างอยากจะขึ้ายที่เุร่้ยน	กพ็ื้ลิกแพื้ลงเอามาที่ำา
เป็ันส้มตำาหร้้อยำาได้	อย่างลำาไย	 ลิ�นจ่�	หร้้อลองกอง	 ก็เอามา
ที่ำาเป็ันลอยแก้ว	 ม่การ้โช้ว์ที่ำาอาหาร้	 เส่ยดายท่ี่�ตอนน่�คินเดิน
ที่างไม่ได้	จ้งไม่สามาร้ถูจัดฟูุ้ดเฟุสติวัล	หร้้อฟูุ้ดเที่คิ	ไม่ม่ใคิร้
มาเม้องไที่ย	 ในส่วนการ้แปัร้รู้ปัก็อย่างหน้�ง	 แต่เร้ายังจัดเป็ัน			
วิด่โอคิอนเฟุอเร้นซ์้	 ด้งผู้่ปัร้ะกอบการ้เล็กๆ	 ท่ี่�เขึ้าขึ้ายทุี่เร่้ยน

มังคุิด	ละมุด	ลำาไย	ผ่ลไม้หลายอย่างมาออกร้้าน	แล้วฉายเป็ัน
วิด่โอไปัให้เม้องจ่นดู	ดูแล้วก็สามาร้ถูสั�งซ้้�อได้เลย	
	 และเร้ายังม่เวิร์้กช้้อปัเซ้สชั้�น	ให้องค์ิคิวามรู้้	สอนเอสเอ็มอ่
ว่าเวลาคุิณจะขึ้ายขึ้องออนไลน์คุิณต้องม่ที่ริ้คิอะไร้บ้าง	เพื้ร้าะว่า
เฟุซ้บุ�กเป็ันเจ้าใหญ่้สุดในปัร้ะเที่ศึไที่ย	 ร้องมาค้ิอไลน์	 แกร็้บและ			
ลาซ้าด้าท่ี่�เป็ันแพื้ลตฟุอร์้มใหญ่้มาก	แต่คุิณต้องม่ที่ริ้คิท่ี่�จะให้คินเห็น
อายส์	บอลนั�นสำาคัิญ้	ที่ำาอย่างไร้ถู้งจะให้คินเห็น	ต้องสอนเขึ้า
แพล้ต่ฟอร์็มี่ออนไล้น์ทำ่�ว่่าน่�	ถู้าไปคุย่กับคนรุ่็นใหัม่ี่อาจจะง่าย่
แต่่สำาหัรั็บคนรุ่็นเก่าน่าจะย่าก	 คุณม่ี่วิ่ธุ่อย่่างไร็ท่ำ�จะทำำาให้ั					
ผู้่ปร็ะกอบการ็เข้าถู่งแพล้ต่ฟอร์็มี่ออนไล้น์อย่่างทัำ�ว่ถู่ง
	 เวลาเร้าลงพ้ื้�นท่ี่�	 เร้าพื้ยายามจะป้ัอนอาหาร้ใส่ปัากให้เขึ้า	
โดยเฉพื้าะคินไที่ยเร้าไม่ช้อบอะไร้ท่ี่�ยาก	 ต้องจัดบร้ร้ยากาศึ		
การ้เร่้ยนรู้้ให้เขึ้ารู้้ส้กสบาย	 เข้ึ้ามานั�งฟัุงในห้องแอร์้	 หร้้อ						
เร้าจัดสัมมนาทุี่กอย่าง	เชิ้ญ้เอกช้น	ม่อาหาร้เบร้ก	ม่ลูกล่อลูกช้น
ลดแลกแจกแถูม	เชิ้ญ้เด็กและผู้่ใหญ่้ให้เข้ึ้ามาร่้วมสัมมนาด้วย
แต่เร้ารู้้ว่าผู้่ใหญ่้บางคินยังไม่เปิัดใจรั้บเที่คิโนโลย่บอกใช้้ไม่ได้
หร้อกม้อถู้อ	หร้้อใช้้ได้น้อยมาก	ให้หลานๆ	ที่ำาก็แล้วกัน	ก็ต้อง
ใช้้วิธ่ีเหม้อนร้ณร้งค์ิเร้้�องฉ่ดวัคิซ่้น	 บางคินบอกอยากฉ่ด						
บางคินบอกไม่เอาเลย	 เร้าจ้งต้องใช้้วิธ่ีใคิร้พื้ร้้อม...มาก่อน					
เร้าเริ้�มต้นจากคินท่ี่�พื้ร้้อมก่อน	
	 ฉะนั�นภาร้กิจหลักขึ้องพื้าณิช้ย์จังหวัดท่ี่�เร้ามอบหมายไปั	
ค้ิอให้เขึ้าคัิดสร้ร้คินท่ี่�เป็ันพ่ื้อไก่-แม่ไก่	ท่ี่�ม่คิวามพื้ร้้อม	อาจจะ
ใช้้โที่ร้ศัึพื้ท์ี่ม้อถู้อ	 ใช้้โซ้เช่้ยลม่เด่ย	 ใช้้สมาร์้ตโฟุนเก่งอยู่แล้ว	
เป็ันตัวแที่นชุ้มช้นเดินเข้ึ้ามาก่อน	และมาที่ำางานกับเร้า	พื้อเร้า
ม่ตัวแที่นชุ้มช้นท่ี่�เก่งแล้ว	 ให้เขึ้าไปัเที่ร้นคินอ้�นต่อได้	 เร้าเริ้�ม
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ถู้าใคร็สักคนอย่ากเป็นนักธุุร็กิจ	เขาคว่ร็จับต้่นชนปล้าย่อย่่างไร็
			 ม่หลายท่ี่�	 ท่ี่�สามาร้ถูช่้วยให้เขึ้าที่ำาเร้้�องน่�ได้นะคิรั้บ								
ส่วนหน้�งค้ิอกร้ะที่ร้วงพื้ัฒนาสังคิมและคิวามมั�นคิงขึ้องมนุษย์	
ท่ี่�ม่โคิร้งการ้ช้่วยคินเปัร้าะบาง	 กลุ่มเป้ัาหมายอย่างเช้่น								
คุิณแม่เล่�ยงเด่�ยว	คินพิื้การ้	ผู้่สูงวัยท่ี่�อยากจะที่ำาอาช่้พื้	เร้าช่้วย
กลุ่มเหล่าน่�	ร้วมถู้งการ้ขัึ้บเคิล้�อนสิที่ธิีเสมอภาคิเชิ้งเพื้ศึให้เข้ึ้าถู้ง
โอกาสท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมและเป็ันธีร้ร้มกับกลุ่ม	LGBTQ	ด้วย
	 หร้้อกร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์เร้าก็ม่หลักสูตร้ท่ี่�ช้้�อ	Gen	Z	CEO	
อันน่�ค้ิอคินรุ่้นใหม่ท่ี่�อยากจะที่ำาธุีร้กิจ	 ผู้่ปัร้ะกอบการ้วัยรุ่้น			
ร้องนายกฯ	 จุร้ินที่ร์้ที่่านขัึ้บเคิล้�อนและผ่มเข้ึ้ามาช่้วยอยู่ใน		
คิณะที่ำางาน	ผ่มที่ำาหน้าท่ี่�เป็ันตัวเช้้�อม	ปัร้ะชุ้มผ่่านซู้ม	เอาคินเก่ง
ในด้านบริ้หาร้จัดการ้มาถู่ายที่อดคิวามรู้้ผ่่านซู้ม	 และถู้าโคิวิด							
ให้โอกาส	 เร้าก็อาจได้เจอหน้าคิร่้าตากัน	 ม่การ้เวิร์้กช้้อปั						
การ้อบร้มที่ำาให้คินรุ่้นใหม่ม่อาวุธีท่ี่�จะไปัที่ำาธุีร้กิจต่อได้	
	 โคิร้งการ้หน้�งท่ี่�สำาคัิญ้มาก	ค้ิอการ้จับม้อกับหัวเหว่ย	ซ้้�งเขึ้า
ม่เที่คิโนโลย่เยอะมาก	อย่างปััญ้ญ้าปัร้ะดิษฐ์	บิ�กเดต้า	หร้้อ	5G	
กรุ้ณาให้วิที่ยาที่านขึ้องเขึ้าในร้าคิาท่ี่�ถููกมาก	หร้้อฟุร่้ในบางกร้ณ่
มาช่้วยวิสาหกิจชุ้มช้น	ช่้วย	SME	เขึ้าม่ทัี่�งองค์ิคิวามรู้้	เที่คิโนโลย่
เขึ้ามาพื้าร์้ตเนอร์้กับกร้ะที่ร้วงพื้าณิช้ย์	เปิัดพ้ื้�นท่ี่�ให้ผู้่ปัร้ะกอบการ้
ขึ้นาดกลางและขึ้นาดยอ่มท่ี่�กร้ะที่ร้วงพื้าณชิ้ย์ช่้วยอยู่ได้เข้ึ้ามา
เร่้ยนหลักสูตร้ท่ี่�หัวเหว่ยฟุร่้	แต่ตอนน่�จำาเป็ันต้องหยุดไปัเพื้ร้าะ
โคิวิด	 รุ่้นหน้�งอบร้มจบไปัแล้ว	 รุ่้นสองกำาลังจะเปิัดตัว...ถู้า						
โคิวิดให้โอกาสนะคิรั้บ
พูดถู่งโควิ่ด	เร็าคงต้่องอยู่่กับมัี่นอ่กนานพอสมี่คว่ร็
	 การ้ปัรั้บตัวตร้งน่�สำาคัิญ้	 การ้เร่้ยนรู้้ออนไลน์หร้้อการ้เร่้ยนรู้้
ตลอดช่้วิต	หร้้อเวิร์้กฟุอร์้มโฮม	เลิร์้นฟุอร์้มโฮม	เร้าต้องปัรั้บ
คิวามคิิดกันได้แล้ว	 มันที่ดแที่นได้	 และสามาร้ถูเร่้ยนจบ					
ด้วยหลักสูตร้ออนไลน์โดยท่ี่�ไม่ต้องเจอหน้าอาจาร้ย์	อย่าง	MIT	
ท่ี่�นิวยอร์้ก	 ม่การ้เร่้ยนแบบน่�มานานแล้วก่อนโคิวิดเส่ยอ่ก					
มันไม่ใช่้เร้้�องใหม่ในสหรั้ฐอเมริ้กา	 สำาหรั้บคินไที่ยเร้าจริ้งๆ	
เที่คิโนโลย่ม่มานานแล้ว	แต่เร้าไม่ค่ิอยที่ำาซ้้�งก็ต้องปัรั้บตัว
เพร็าะเอาเข้าจริ็ง	การ็เร่็ย่นรู้็ไม่ี่จำาเป็นต้่องอยู่่แต่่ในห้ัองเร่็ย่น 
	 ทุี่กวันน่�ผ่มก็ยังเร่้ยนรู้้อยู่	ท่ี่�ผ่มตัดสินใจออกจากภาคิเอกช้น
และมาที่ำางานภาคิรั้ฐหร้้อการ้เม้องมากข้ึ้�น	ส่วนหน้�งเพื้ร้าะเป็ัน
คินช้อบเร่้ยนรู้้และสนุกกับการ้เจอคินใหม่ๆ	 เจอคินท่ี่�เร้าได้
เร่้ยนรู้้อะไร้ใหม่ๆ	 จากเขึ้าทุี่กวัน	 ผ่มเป็ันคินหน้�งท่ี่�เช้้�อว่าเร้า
เร่้ยนรู้้ได้ตลอดช่้วิต	และเร้าคิวร้ที่ำาตัวเป็ันนำ�าคิร้้�งแก้ว	ไม่ที่ำาตัว
เป็ันนำ�าเตม็แก้ว	เพื้ร้าะวา่ถู้าเร้าที่ำาตัวเป็ันนำ�าคิร้้�งแก้ว	อ่อนน้อม
ถู่อมตน	ผ่มเช้้�อว่าทุี่กคินม่ด่	อย่าไปัดูถููกใคิร้	เร้าจะเร่้ยนรู้้ได้เสมอ
เจอใคิร้	เร้าเร่้ยนรู้้ได้หมด	ฟัุงผู้่จัดการ้ร้้าน	ฟัุงเด็กเสิร์้ฟุ	หร้้อ
ลงพ้ื้�นท่ี่�เจอช้าวบ้าน	 เจอผู้่นำาชุ้มช้น	 เจอปัร้าช้ญ้์ช้าวบ้าน							
เร้าเร่้ยนรู้้สิ�งใหม่ๆ	ได้หมดและตลอดเวลา	
	 มัี่นเป็นคว่ามี่สนุก	 เป็นคว่ามี่ต่่�นเต้่นท่ำ�ทุำกวั่นผ่มี่ได้เจอคนท่ำ�
ม่ี่คว่ามี่รู้็มี่ากกว่่าแล้ะหัล้ากหัล้าย่กว่่าในหัล้าย่ๆ	เร่็�อง

ตร้งน่�ก่อน	ก็จะม่น้องๆ	บางคินเป็ันเน็ตไอดอล	เป็ันอินฟุลูเอนเซ้อร์้	
	 ยกตัวอย่างเร้าเคิยไปัเที่ร้นคินท่ี่�จังหวัดอยุธียา	ม่น้องคินหน้�ง
เพิื้�งเร่้ยนมหาวิที่ยาลัยปีั	 1	 เที่ร้นจนน้องเขึ้าสามาร้ถูขึ้ายข้ึ้าว
ผ่่านออนไลน์ได้หลายร้้อยตันต่ออาทิี่ตย์	 หร้้อน้องอ่กคินอยู่แค่ิ		
ม.4	 ท่ี่�จังหวัดสุโขึ้ทัี่ย	 สามาร้ถูขึ้ายกล้วยตากขึ้องบ้านเขึ้าได้
เยอะมาก	โดยเอากล้วยท่ี่�บ้านมาแปัร้รู้ปั	เที่คิโนโลย่ไม่ม่อะไร้มาก
แค่ิเขึ้าม่สติกเกอร์้น่ารั้กๆ	ม่แบร้นด์ชุ้มช้น	ม่โลโก้	ติดสติกเกอร์้
ใส่แพื้คิเกจจิ�งสวยๆ	หน่อย	และขึ้ายออนไลน์	ร้ายได้เป็ันแสน
ต่อเด้อน	เขึ้าสามาร้ถูช่้วยเล่�ยงคิร้อบคิรั้วได้		
โอกาสมัี่นอยู่่ในอากาศ	พูดแบบน่�ได้ไหัมี่ครั็บ
	 ผ่มพูื้ดว่าโอกาสมันลอยมาแล้ว	 ข้ึ้�นอยู่กับคุิณจะคิว้ามัน			
หร้้อเปัล่า	จริ้งๆ	เร้้�องน่�มันเป็ันธ่ีมท่ี่�เร้าเคิยจัดข้ึ้�น	ภาร้กิจหน้�ง
ขึ้องผ่มท่ี่�กร้ะที่ร้วงพื้ัฒนาสังคิมและคิวามมั�นคิงขึ้องมนุษย์			
ท่ี่านรั้ฐมนตร่้จุติ	 ไกร้ฤกษ์	 มอบหมายให้ผ่มที่ำาเร้้�องอาช่้พื้	
วิช้าช่้พื้	
	 ผ่มจ้งที่ำาเร้้�องโอกาสลอยมาแล้ว	 โดยเปั็นเร้้�องวิช้าช่้พื้								
ม่โคิร้งการ้หน้�งช้้�อ	 เร่้ยนจบพื้บงาน	 คินท่ี่�ต้องการ้จะเร่้ยนรู้้			
นอกห้องเร่้ยน	 ที่ำาอย่างไร้ท่ี่�จะเสร้ิมสมร้ร้ถูนะยุคิใหม่อันน่�					
ผ่มเคิยไปัขึ้ายไอเด่ยกับ	 สสว.	 เวลาที่ำาเที่ร้นนิ�งขึ้อง	 สสว.								
น่�ที่ำาเหม้อนที่ำาจริ้งเลย	คุิณเอาอาช่้พื้เดินไปัหาเขึ้าเลยว่าอาช่้พื้
อย่างน่�ต้องการ้คินท่ี่�ที่ำาอะไร้เป็ัน	และเม้�อเที่ร้นเสร็้จ	คุิณต้อง
ที่ำาเป็ัน	 ไม่งั�นก็ไปันั�งฟัุง	 กินเบร้ก	 นั�งตากห้องแอร์้สบาย							
คุิณอาจได้คิวามรู้้กลับไปับ้าง	 แต่ที่ำาไม่เป็ัน	 แต่อันน่�เร้าให้คิวามรู้้	
ให้ฟัุงไปัทัี่�งวัน	จบแล้วคุิณสามาร้ถูสมัคิร้งานอาช่้พื้น่�ได้เลย	หร้้อ
อย่างน้อยก็ม่แบ็คิกร้าวด์ท่ี่�สามาร้ถูนำาไปัต่อยอดได้	
	 โคิร้งการ้เร่้ยนจบพื้บงานนั�นเช้้�อมกับโคิร้งการ้โอกาสลอย
มาแล้วขึ้องกร้ะที่ร้วงพื้ัฒนาสังคิมและคิวามมั�นคิงขึ้องมนุษย์	
เร้าตั�งโคิร้งการ้ช้้�อโอกาสลอยมาแล้ว	โดยเอาคินเก่งๆ	ในแต่ละ
สาขึ้าวิช้าช่้พื้	เน้นท่ี่�เป็ันทัี่กษะสมร้ร้ถูนะยุคิใหม่ท่ี่�ต้องม่	มาสอน
ยกตวัอย่างเช่้น	เร้ารู้้ว่าโซ้เช้่�ยลม่เด่ยสำาคัิญ้มาก	คิณุจะที่ำาอะไร้
ยุคิใหม่	คุิณต้องโฆษณาขึ้ายขึ้องออนไลน	์หร้้อใช้้โซ้เช่้�ยลม่เด่ย
ให้เป็ัน	ที่ำาการ้ตลาดออนไลน์	ผ่มก็เอาคุิณปัล้�ม-สุร้บถู	หล่กภัย	
มาสอน	เพื้ร้าะเขึ้าเก่งเร้้�องโซ้เช่้�ยลม่เด่ย	
	 อ่กอันหน้�งเป็ันเร้้�องขึ้ายขึ้องออนไลน์	เร้้�องอ่คิอมเมิร์้ช้	ก็ม่
บริ้ษัที่ช้้อปัปีั�	ลาซ้าดา้	ว่คิอมเมร์ิ้ช้	ซ้้�งเช่้�ยวช้าญ้ด้านอ่คิอมเมิร์้ช้
ออนไลน์มาช่้วยสอนให้	มอบวิที่ยาที่านให้	ผู้่บริ้หาร้จากแกร็้ปั
จากไลน์แมนมาช่้วยสอน	น่�ค้ิอการ้ให้วิที่ยาที่าน	เร้้�องการ้เงิน
สำาคัิญ้มาก	ไม่ว่าคุิณจะขึ้ายขึ้องเก่งแค่ิไหน	แต่ถู้าเกิดคุิณไม่ม่
หลักการ้ในการ้วางสต็อก	 เร้้�องการ้บร้ิหาร้ร้ายร้ับร้ายจ่าย	
บริ้หาร้ต้นทุี่นหร้้อค่ิาใช้้จ่าย	 คุิณไม่ม่ที่างที่ำาธุีร้กิจได้	 ก็ต้องม่
คินอย่างตลาดหลักที่รั้พื้ย์มาเติมเร้้�องการ้ออมเงิน	องค์ิคิวามรู้้
เร้้�องการ้เงิน	การ้ที่ำาบัญ้ช่้ขัึ้�นพ้ื้�นฐาน	ง่ายๆ	ค้ิอเอามาสอนเซ้สชั้�น		
ทัี่�งวันเลย	 ขึ้ายขึ้องออนไลน์	 อ่คิอมเมิร์้ช้	 โซ้เช่้ยลม่เด่ย									
การ้โฆษณา	การ้เงินการ้ออม	สุดท้ี่ายค้ิอการ้บริ้หาร้จัดการ้ธุีร้กิจ
ในวงกว้าง	เร้้�องต่างปัร้ะเที่ศึ	เร้้�องกฎหมาย	
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 DO&DON’T

ก่ิอนเริู�มติ�นธุุรูกิิจิ ‘ไม่’ คว์รูทัำาสิ�งนี�
เร่�อุ่ง: นิรชีา

การเป็นเจ้ิาข่อุ่งธ่ิรกิจิค่อุ่ความี่ใฝ่ัฝัันข่อุ่งใครห่ลายีคน ไมี่�ว�าจิะเป็นห่น่�มี่สาวท้�เพิ�งเริ�มี่ต้นเข้่าส้�วัยีทำางาน ห่ร่อุ่มี่น่ษีย์ีเงินเด่อุ่น     
ท้�ทำางานกันไปได้สักระยีะห่นึ�งแล้ว การม้ี่ความี่ฝัันเล็กๆ และข่ยีายีฝัันให้่กว้างขึ่�นๆ นั�นเป็นความี่จิริงได้เสมี่อุ่ ข่อุ่เพ้ยีงแต�...

ไม่กิลัว์และกัิงว์ล 
คิวามกลัวเป็ันอุปัสร้ร้คิใหญ่้และสำาคัิญ้ในการ้เริ้�มต้น	 ไม่ว่าจะเริ้�มที่ำาสิ�งใดก็ตาม	
ที่ำาให้ไม่กล้าจะเร่้ยนรู้้หร้้อออกนอกกร้อบท่ี่�คิิดว่าคิวร้ที่ำา	ในเม้�อรู้้แล้วว่ากำาลังกลัวอะไร้
ให้ลองเปัล่�ยนเปั็นการ้เตร่้ยมรั้บม้อกับสิ�งท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นด่กว่า	 ยิ�งกลัวต้องยิ�งหาวิธ่ี
ป้ัองกันทุี่กวิถู่ที่างเพ้ื้�อไม่ให้ปััญ้หานั�นเกิดข้ึ้�น

ไม่ว์างแผ่น
ธุีร้กิจท่ี่�ไม่ม่การ้วางแผ่นล่วงหน้าท่ี่�ด่ก็เหม้อนเร้้อท่ี่�ล่องไปัในที่ะเลท่ี่�ไร้้ทิี่ศึที่าง
เพื้ร้าะขึ้าดเข็ึ้มทิี่ศึหร้้อหางเส้อนำาที่าง	 การ้วางแผ่นเป็ันเร้้�องสำาคัิญ้มากสำาหรั้บ
การ้เริ้�มต้นที่ำาธุีร้กิจ	 เพื้ร้าะที่ำาให้คุิณได้รู้้ถู้งสภาพื้คิวามเปั็นไปัในอนาคิต	 และ
วางแนวที่างได้ถููกต้อง	 ธุีร้กิจท่ี่�ตั�งใจเริ้�มต้นก็จะม่คุิณภาพื้มากกว่าการ้ที่ำาโดย
ไม่ม่แผ่นการ้	ไม่ม่จุดมุ่งหมาย		

ไม่ไว์�ใจิมากิเกิินไป
อาจกลายเป็ันพัื้งเพื้ร้าะไว้ใจคินอ้�นมากจนเกินไปั	ที่ำาให้ล้มเร้้�องกฎร้ะเบ่ยบต่างๆ	
ในการ้ดำาเนินงาน	ซ้้�งนั�นที่ำาให้ธุีร้กิจล้มเหลวมานักต่อนักแล้ว	โดยเฉพื้าะการ้ที่ำา
ธุีร้กิจร่้วมกับเพ้ื้�อนสนิที่	เคิร้้อญ้าติ	คู่ิรั้ก	เป็ันต้น	จนบางกร้ณ่ไม่ล้มเหลวเฉพื้าะ
เร้้�องธุีร้กิจ	 แต่คิวามสัมพัื้นธ์ีท่ี่�เคิยด่ก็ขึ้าดสะบั�นตามไปัด้วย	 กลายเปั็นคิวาม
เกล่ยดชั้งเค่ิยดแค้ินเข้ึ้ามาแที่นท่ี่�

ไม่คิดิกิำาจัิดิคู่แข่ง 
การ้กำาจัดค้ิอที่ำาให้พ้ื้นที่างขึ้องตัวเอง	น่�เป็ันอ่กหน้�งสิ�งท่ี่�ไม่คิวร้ที่ำา	เพื้ร้าะยิ�งที่ำาจะยิ�ง
ส่งผ่ลเส่ยต่อธุีร้กิจในร้ะยะยาว	 ในแง่ขึ้องคิวามขัึ้ดแย้งกับผู้่ร่้วมงานขึ้องคุิณก็คิวร้
ต้องถูกกันด้วยเหตุผ่ล	 โดยเห็นปัร้ะโยช้น์ขึ้องธุีร้กิจเป็ันท่ี่�ตั�ง	 ไม่ใช่้การ้ที่ำาเพ้ื้�อ
เอาช้นะผู้่ร่้วมงานอย่างเด่ยว	 และสำาหรั้บคู่ิแข่ึ้งที่างธุีร้กิจ	 คุิณคิวร้เล้อกแข่ึ้งขัึ้นกัน
ด้วยจุดเด่น	 หร้้อคุิณภาพื้ขึ้องสินค้ิาและบริ้การ้	 ไม่ใช่้การ้ที่ำาทุี่กวิถู่ที่างให้คู่ิแข่ึ้ง
ต้องกร้ะเด็นออกจากตลาดไปั
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NO!

ไม่หนีปัญหา 
เพื้ร้าะการ้หน่ปััญ้หาค้ิอการ้เตร่้ยมพื้ร้้อมเพ้ื้�อล้มเหลว	 ต้องใช้้สติและคิิดเสมอว่า...		
ม่ปััญ้หาต้องเผ่ชิ้ญ้	ในการ้ที่ำาธุีร้กิจคุิณไม่สามาร้ถูปัฏิเสธีได้ว่าต้องเจอกับปััญ้หา
ต่างๆ	มากมาย	คิวร้คิิดหาวิธ่ีแก้ไขึ้อย่างร้อบคิอบ	แก้ให้ตร้งจุด	ไม่ใช่้การ้เดินหน่

ไม่ทัำาตัิว์เองเป็นศูึนย์กิลาง 
จักร้วาลนั�นยิ�งใหญ่้	 และคุิณไม่ใช่้จักร้วาลท่ี่�ทุี่กคินต้องหมุนตามในทุี่กเร้้�อง	 ใคิร้
ที่ำาอะไร้ท่ี่�ขัึ้ดหร้้อแย้งกับคิวามคิิดเป็ันไม่ได้	ฉันไม่ผิ่ด	ฉันถููกเสมอ	ถู้าเอาตัวเอง
เป็ันศูึนย์กลาง	เช้้�อขึ้นมกินเลยว่า	ธุีร้กิจขึ้องคุิณจะไม่ม่ที่างพัื้ฒนาไปัได้อย่างเด็ดขึ้าด		
ต้องรู้้จักเอาใจเขึ้ามาใส่ใจเร้า	 คิวร้อยู่บนหลักขึ้องเหตุผ่ล	 หัดเป็ันคินยอมรั้บผิ่ด
และกล่าวคิำาขึ้อโที่ษให้เป็ัน	ซ้้�งจะที่ำาให้คุิณกลายเป็ันคินท่ี่�น่านับถู้อ

ไม่ให�ปริูมาณ์อยู่เหนือคุณ์ภิาพ 
ไม่คิวร้คิิดว่าสินค้ิาและบริ้การ้ท่ี่�ม่ปัริ้มาณมากไว้ก่อนนั�นด่กว่าการ้ให้คิวามสำาคัิญ้
กับคุิณภาพื้ขึ้องสินค้ิาและบริ้การ้	เพื้ร้าะคุิณภาพื้ต่างหากท่ี่�สามาร้ถูที่ำาใหธ้ีรุ้กิจ
ขึ้องคุิณยั�งย้นได้	 หากม่แต่ปัริ้มาณแต่ไร้้ซ้้�งคุิณภาพื้ท่ี่�ด่	 รั้บปัร้ะกันได้เลยว่า				
จะส่งผ่ลด่เพ่ื้ยงร้ะยะหน้�งเท่ี่านั�น	หลังจากนั�นก็ตัวใคิร้ตัวมันละ

ไม่ช�า ไม่สาย ไม่มีข�ออ�าง 
เจ้าขึ้องธุีร้กิจต้องลบข้ึ้ออ้างมากมายในช่้วิตไปัให้ได้	 ต้องตร้งต่อเวลาเสมอ
สินค้ิาและบริ้การ้ต้องถู้งลูกค้ิาในเวลาท่ี่�กำาหนดหร้้อก่อนกำาหนด	จ้งจะเร่้ยกว่า
ม้ออาช่้พื้ในการ้ที่ำาธุีร้กิจ	 หากคุิณม่สาร้พัื้ดข้ึ้ออ้างท่ี่�น่าจะมองว่าเป็ันข้ึ้อแก้ตัว
คุิณจะไม่ได้รั้บคิวามไว้วางใจ	 และกลุ่มลูกค้ิาก็จะเอ้อมร้ะอา	 เลิกซ้้�อสินค้ิา
และบริ้การ้ขึ้องคุิณในท่ี่�สุด		

5

6

7

8
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 DATABASE

ผ่ลสำารูว์จิพฤติิกิรูรูมผู่ �ใช�อินเติอรู์เน็ติปรูะเทัศึไทัย
ปรูับติัว์เถึอะนะ ถึ�าไม่อยากิให�ธุุรูกิิจิล่มสลาย

เร่�อุ่ง: สิโรรักษ์ี

กิารูเปลี�ยนแปลงทีั�เกิิดิจิากิเทัคโนโลยี (Digital Disruption)      
ในปัจิจุิบันมีอิทัธิุพลมากิยิ�งข้�นจินกิลายเป็นปัจิจัิยสำาคัญทีั�             
ขับเคลื�อนกิารูเปลี�ยนแปลงในอุติสาหกิรูรูมต่ิางๆ ทัั�ว์โลกิ โดิยผู่�บริูหารู
ขององค์กิรูต่ิางๆ ทัั�ว์โลกิ ส่ว์นใหญ่ต่ิางเห็นพ�องติรูงกัินว่์า 
อุติสาหกิรูรูมของตินมีแนว์โน�มทีั�จิะไดิ�รัูบผ่ลกิรูะทับจิากิเทัคโนโลยี
อย่างมีนัยสำาคัญ และอาจิถ้ึงขั�นเกิิดิกิารูพลิกิโฉมของอุติสาหกิรูรูม
ก็ิเป็นไดิ�
 ในประเด็นน้�จึิงเป็นท้�น�าสนใจิว�าผ้้บริห่ารอุ่งค์กรต�างๆ ใน
ประเทศไทยี ม้ี่ทัศนคติต�อุ่การเปล้�ยีนแปลงท้�เกิดจิากเทคโนโลย้ี
อุ่ยี�างไร และอุ่งคก์รต�างๆ ควรตอุ้่งพฒันาและนำาเทคโนโลยีม้ี่าใช้ีใน
การทำางานในย่ีคน้�ท้�เทคโนโลย้ีเข้่ามี่าม้ี่บทบาทสำาคัญมี่ากยิี�งขึ่�นได้
อุ่ยี�างไรบ้าง
 ในสภิาวะปัจิจ่ิบัน อุ่งค์กรท้�ได้ให้่ความี่สำาคัญต�อุ่การรับม่ี่อุ่กับ

การเปล้�ยีนแปลงท้�เกิดจิากเทคโนโลยี้มี่าแล้วในชี�วงท้�ผ�านมี่าเป็น
ระยีะห่ลายีปี เป็นกล่�มี่ท้�จิะปรับตัวเป็นอุ่งค์กรดิจิิทัลได้สำาเร็จิและ     
ขึ่�นเป็นผ้้นำาตลาดได้ในท้�ส่ด ในทางตรงกันข้่ามี่ กล่�มี่อุ่งค์กรท้�            
ยัีงไมี่�ม้ี่การปรับตัวด้านเทคโนโลย้ีกำาลังจิะเผชิีญต�อุ่ความี่เส้�ยีง          
ซึี�งอุ่าจิม้ี่ผลร่นแรงถึงขั่�นทำาให้่ธ่ิรกิจิล�มี่สลายีก็เป็นได้
 ETDA ห่ร่อุ่กระทรวงดจิิิทัลเพ่�อุ่เศรษีฐ์กจิิและสงัคมี่ไดเ้ผยีแพร�
รายีงานผลสำารวจิพฤติกรรมี่ผ้้ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตประเทศไทยีในปี 2020 
ห่ร่อุ่ 2563 ท้�ผ�านมี่า ซึี�งเป็นข้่อุ่ม้ี่ลท้�ทำาการสำารวจิคนไทยีกว�า   
17,242 รายี ในชี�วงเด่อุ่นสิงห่าคมี่ถึงต่ลาคมี่ 2562 
 รายีงานน้�จิะเป็นประโยีชีน์ต�อุ่นักการตลาดดิจิิทัลและนักธ่ิรกิจิ
เป็นอุ่ยี�างมี่าก เพราะสามี่ารถเอุ่ารายีงานฉบับน้�ไปอัุ่ปเดตความี่ร้้
และอุ้่างอิุ่งในการวางแผนการตลาดข่อุ่งปีน้�ได้
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10 ปีทีั�ผ่่านมาผู่�ใช�อินเติอร์ูเน็ติไทัยเพิ�มข้�นถ้ึง

150%
คนไทยีกว�า 70% เป็นผ้้ใช้ีงานอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตไปแล้ว จิากรายีงานล�าส่ด
ข่อุ่ง We are Social 2020 บอุ่กให่้ร้้ว�าประเทศไทยี คนไทยีกว�า 
94% เป็นเจ้ิาข่อุ่งสมี่าร์ตโฟินห่มี่ดแล้ว นั�นห่มี่ายีความี่ว�าคนไทยี
อุ่อุ่นไลน์กันเต็มี่ตัวแล้วก็ว�าได้ LGBTQ 

เป็นกิลุ่มทีั�ใช�อินเติอร์ูเน็ติมากิทีั�สุดิในปีล่าสุดิ

จิากข้่อุ่ม้ี่ลในรายีงานจิะเห็่นว�ากล่�มี่ LGBTQ  ห่ร่อุ่เพศทางเล่อุ่ก
นั�นเป็นกล่�มี่ท้�ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตมี่ากท้�ส่ด มี่ากถึง 11 ชัี�วโมี่ง 20 นาท้
ต�อุ่วัน ส้งกว�ากล่�มี่ชีายี-ห่ญิงอุ่ยี�างเห็่นได้ชัีดถึง 1 ชัี�วโมี่ง                     
โดยีประมี่าณ

BaBy Boomer  ไทย หรืือพ่่อแม่่เรืาใช้้อินเตอร์ืเน็ตม่ากถึึงวัันละ 10 ชั้�วัโม่ง 

จิากตัวเลข่ด้เห่ม่ี่อุ่นน�าแปลกใจิ แต�เม่ี่�อุ่ด้จิากความี่เป็นจิริงแล้ว พ�อุ่แมี่�เราเล�นไลน์บ�อุ่ยีมี่าก แล้วก็เล�นเฟิซีบ่�กทั�งวัน 
ยัีงไมี่�รวมี่ว�าวันน้�พวกเข่าเริ�มี่ช้ีอุ่ปอุ่อุ่นไลน์เป็นโดยีไมี่�ต้อุ่งง้อุ่เราอุ้่กต�อุ่ไปแล้ว
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คนไทยใช้้เน็ตเพื่�อเล่นโซเชี้ยลมี่เดีียเป็็นอันดัีบ 

1 
ติดีต่อกัน 7 ปี็ซ้อน

อุ่ยี�างท้�ร้้กันว�าคนไทยีเล�นโซีเช้ี�ยีลไมี่�แพ้ชีาติใดในโลก ครั�งห่นึ�ง         
สยีามี่พารากอุ่นเคยีเป็นสถานท้�ท้�ถ้กถ�ายีร้ปแล้วเช็ีคอิุ่นมี่ากท้�ส่ด      
บน Instagram มี่าแล้ว ส่วรรณภ้ิมิี่บ้านเราก็เป็นห่นึ�งในนั�น ดังนั�น 
ข้่อุ่น้�ไมี่�ค�อุ่ยีแปลกใจิว�าทำาไมี่คนไทยีถึงยัีงนิยีมี่ใช้ีเน็ตเพ่�อุ่โซีเช้ี�ยีลอุ่ย้ี� 
แต�ท้�น�าสนใจิค่อุ่ไมี่�ใชี�การจิ�ายีเงินด้วยีม่ี่อุ่ถ่อุ่ แต�เป็นการใช้ีแอุ่ปฯ เพ่�อุ่
ถ�ายีทอุ่ดห่ร่อุ่ Live ต�างห่าก กลับพบว�าม้ี่ตัวเลข่มี่ากถึง 29.6%       
ห่ร่อุ่คนไทยีในวันน้�โดยีเฉพาะคนร่�นให่มี่�นิยีมี่ไลฟ์ิช้ีวิตตัวเอุ่งกัน       
เป็นปกติห่ร่อุ่อุ้่กแง�ห่นึ�งพวกเข่าห่มี่ายีถึงการอัุ่ปคลิปช้ีวิตประจิำาวัน              
ท้�กำาลังนิยีมี่ทำากันผ�าน TikTok เป็น Live ไปด้วยีก็ไมี่�ร้้

จิากรายีงานข่อุ่ง ETDA ถึงพฤติกรรมี่การใช้ีงาน
อิุ่นเตอุ่ร์เน็ตข่อุ่งคนไทยีในปีล�าส่ด 2020 ไมี่�ใชี�                   
คนกร่งเทพฯ ท้�ท�อุ่งเน็ตมี่ากส่ด แต�กลายีเป็นชีาวเห่น่อุ่
ท้�ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตเยีอุ่ะท้�ส่ดในประเทศ พวกเข่าใช้ีถึง       
วันละ 10.31 ชัี�วโมี่ง ส�วนคนกร่งเทพฯ นั�นใช้ีเท�าๆ กับ
ภิาคกลาง อุ่ย้ี�ท้� 10.19 ชัี�วโมี่ง

คนเหนือ
ใช้้เน็ตม่ากที�สุุดีในป็รืะเทศ 

สุ่วันคนไทยทั�วัป็รืะเทศ
ก็ใช้้อินเตอร์ืเน็ต
ไม่่น้อยไป็กว่ัากัน
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ฟู้้�ดีเดีลิเวัอรีื�
โตต่อเนื�อง

คนไทยีใชี้บริการสั�งอุ่าห่ารทางอุ่อุ่นไลน์ไมี่�ว�าจิะ Lineman, 
Food Panda, Get และ Grab โตขึ่�นมี่ากมี่ากถึง 150%          
เม่ี่�อุ่เท้ยีบจิากปีก�อุ่น เพราะจิากเดิมี่ใชี้กันแค� 11.4% ข่อุ่ง                  
ผ้้ตอุ่บแบบสอุ่บถามี่ แต�มี่าตอุ่นน้�ใช้ีกันถึง 26.5%  แล้ว                                 
ยิี�งวันท้�เราต้อุ่งอุ่ย้ี�แต�บ้านเพ่�อุ่ห่ย่ีด โควิด-19 กัน เช่ี�อุ่ได้ว�า
ตัวเลข่น้�ในปีห่น้าคงพ่�งส้งขึ่�นอุ้่กมี่ห่าศาล

คนไทยนิยม่ขายของบน FaceBook แต่คนซื�อนิยม่ช้้อป็ผ่่าน Shopee
จิากรายีงานปีล�าส่ดบอุ่กให้่ร้้ว�า Shopee กับ Lazada เป็นชี�อุ่งทางท้�คนไทยีนิยีมี่ช้ีอุ่ปอุ่อุ่นไลน์มี่ากท้�ส่ด แต�เม่ี่�อุ่ถามี่ฝัั�งคนซ่ี�อุ่กลับพบว�า    
พวกเข่านิยีมี่ข่ายีบน Facebook มี่ากกว�า Shopee

เมื่�อ Line กลายเป็็นโทรืศัพ่ท์หลักของคนไทย

จิากรายีงานพบว�าคนไทยีกว�า 98.5% นิยีมี่ติดต�อุ่ส่�อุ่สารกันผ�าน Line เร่�อุ่งน้�ไมี่�ค�อุ่ยีแปลกใจิเพราะคนไทยีจิำานวน
ไมี่�น้อุ่ยีก็นิยีมี่โทรห่ากันผ�าน Line แทนโทรผ�านเบอุ่ร์โทรศัพท์ แต�ท้�น�าสนใจิก็ค่อุ่ Facebook Messenger ก็ตามี่มี่า
ติดๆ แบบไมี่�น้อุ่ยีห่น้า เพราะส้งถึง 89.9% เชี�นกัน
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อยากได้ี DigitaL iD เดีียวั
ที�ใช้้ได้ีทุกแพ่ลตฟู้อร์ืม่ออนไลน์
จิากรายีงานบอุ่กให้่ร้้ว�าคนไทยีมี่ากถึง 64.4% อุ่ยีากใช้ี Digital ID ห่ร่อุ่ม้ี่บัญช้ีอุ่อุ่นไลน์อัุ่นเด้ยีวท้�ใช้ีได้ท่กแพลตฟิอุ่ร์มี่อุ่อุ่นไลน์อุ่่�นๆ         
เห่ม่ี่อุ่นท้�เรามัี่กล็อุ่คอิุ่นสิ�งต�างๆ บนอุ่อุ่นไลน์ด้วยี Facebook Account ดังนั�น ถ้าใครก็ตามี่สามี่ารถเข้่าถึงบัญช้ี Facebook เราได้ เข่าก็จิะ
สามี่ารถเข้่าถึงท่กอุ่ยี�างบนอุ่อุ่นไลน์เราได้ไมี่�ยีาก สิ�งท้�ต้อุ่งระวังค่อุ่ความี่สะดวกสบายีก็ต้อุ่งถ้กแลกมี่าด้วยีอุ่ะไรบางอุ่ยี�าง เพราะถ้าค่ณ          
ยิี�งทำาให้่มัี่นง�ายีเท�าไห่ร� เม่ี่�อุ่ถ้กแฮ่กไปก็จิะยิี�งต้อุ่งเส้ยีใจิมี่ากเท�านั�น

ขอบคุณข้อมูี่ล้

- ผลสำารวิจการเปล่�ยนแปลงส่�ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำาปี 2020 Digital Transformation เร้�อง “คน” สำาคัญไม�แพ้ “เทคโนโลย่” โดย      

วิินเน�ย์ โฮรา, นเรนทร์ ชุื้ติิจิรวิงศ์, กานต์ิชื้นก บุญสุภาพร, สกลศร่ สถิิติยาธิิวัิฒน์, ชื้นัญญา บุญญลักษม์

- ETDA รายงานผลสำารวิจพฤติิกรรมผ้่ใช้ื้อินเติอร์เน็ติประเทศไทย 2020   

- การติลาดวัินละติอน โดย ณััฐพล ม�วิงทำา

โฆษณา
ที่ไม่ตรงใจก็ยังคงเป็นอะไรที่รบกวนใจคนไทยมากที่สุด

Fake News เป็นปัญห่าท้�กวนใจิผ้้ใช้ีอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตมี่ากเป็นอัุ่นดับ 3              
แต�ในข่ณะเด้ยีวกันเราก็ยัีงคงเห็่นว�าโฆษีณาท้�น�ารำาคาญแบบไมี่�ตรงใจิ     
ก็ยัีงเป็นอุ่ะไรท้�คนไทยีส�วนให่ญ�รำาคาญมี่ากท้�ส่ด  เพราะ 78.5% ข่อุ่งคนไทยี
ในปี 2020 บอุ่กว�าพวกเข่าเบ่�อุ่โฆษีณาเข้่ามี่ารบกวน ดังนั�น ถึงเวลาท้�    
ค่ณต้อุ่งทำาโฆษีณาให้่ไมี่�รบกวนกล่�มี่เป้าห่มี่ายี ด้วยีการทำาโฆษีณาให้่ 
Personalization ได้แล้ว

คนไทยสุ่วันใหญ่่
เชื้�อมั่�นในการืทำาอะไรืๆ 
ผ่่านออนไลน์ 
73.3% ข่อุ่งคนไทยีในปีล�าส่ดบอุ่กว�า พวกเข่ามัี่�นใจิ               
ในการทำาอุ่ะไรๆ ผ�านแพลตฟิอุ่ร์มี่และอุ่อุ่นไลน์ห่มี่ดแล้ว 
จิากเดิมี่ท้�เราเคยีสงสัยีว�ามัี่นจิะเป็นอัุ่นตรายีห่ร่อุ่ไมี่�        
แต�ในวันน้�จิะเห็่นว�าคนไทยีส�วนให่ญ�ค้่นเคยีกับการ             
ทำาอุ่ะไรๆ บนอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตแล้วทั�งนั�น ไมี่�งั�นเราคงไมี่�            
ช้ีอุ่ปอุ่อุ่นไลน์กันกระจิายีจิน Kerry โตเอุ่า...โตเอุ่า
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 IDOL SUCCESS

ต่ิอยอดิเรืู�อยไป…ไม่หยุดิคิดิไม่ย่อทั�อ
ศิริรัตน์ ลบถมี่ ประธิานเจ้ิาห่น้าท้�บริห่าร บริษัีท โชีคสวัสดิ�พาณิชี จิำากัด 

	 “ที่ำาธุีร้กิจขึ้ายผั่กสดมาปัร้ะมาณ	22	ปีัแล้วค่ิะ	ม่ทัี่�งสวนขึ้อง
ตัวเองแล้วก็ซั้พื้พื้ลายเออร์้ท่ี่�รู้้จักกันมายาวนาน	 อย่างฟุาร์้มท่ี่�				
วังนำ�าเข่ึ้ยว	โร้งเร้้อนปัลูกผั่กแถูวปัทุี่มธีาน่	ทัี่�งหมดเป็ันเกษตร้กร้
ท่ี่�ปัลูกผั่กอินที่ร่้ย์ร้้อยเปัอร์้เซ็้นต์	 ส่งขึ้ายท่ี่�ห้างฯ	 คิรั้วโร้งงาน					
ร้้านอาหาร้	 หลังจากนั�นพื้อเริ้�มม่ทุี่น	 ญ้าติช้วนเร้าเปิัดร้้าน					
ขึ้ายหมูกร้ะที่ะ	 แล้วก็ได้สูตร้นำ�าจิ�มมาด้วย	 จ้งนำามาปัรั้บให้เป็ัน
ร้สช้าติและส่วนผ่สมท่ี่�เร้าช้อบ	 เป็ันแบร้นด์นำ�าจิ�มสุก่�แม่สนิที่						
แต่พื้อเกิดวิกฤตนำ�าท่ี่วมปีั	2554	ทุี่กอย่างก็ละลายหายไปักับนำ�า
โต�ะ	เก้าอ่�	กร้ะที่ะต่างๆ	เร้าเห็นร้้านแล้วเร้าเลยหยุด	ไม่ที่ำา”	
	 แม้จะหยุดขึ้ายหมูกร้ะที่ะแต่เธีอไม่ได้หยุดคิิด	ไม่ได้หยุดท่ี่�
จะค้ินหาต่อยอดที่ำาธุีร้กิจต่อไปั	ด้วยสายตาขึ้องนักสู้	เธีอมองเห็น
ช่้องที่างในการ้เปิัดร้้านอาหาร้อ่กคิรั้�ง	
	 “ด้วยที่ำาเลแถูวบ้านไม่ม่ร้้านด่ๆ	นั�ง	ทัี่�งท่ี่�หมู่บ้านเยอะ	จ้งเกิด
ไอเด่ยว่ากลุ่มคินร้ะดับกลางกับร้ะดับบนน่าจะเป็ันกลุ่มเป้ัาหมาย							
ท่ี่�เร้าขึ้ายขึ้องให้ได้	ก็เลยเกิดเป็ันช้าบูบ้านผั่ก	เปิัดมาได้ปัร้ะมาณ
แปัดเด้อน	 ได้รั้บผ่ลตอบรั้บท่ี่�ด่มาก	 ลูกค้ิาบางคินไม่กินผั่ก				
พื้อมาร้้านเร้าแล้วกินผั่ก	 ทุี่กคินช้มว่าผั่กร้้านเร้าอร่้อย	หวาน	
กร้อบ	สด	ลูกค้ิาช้อบ	แต่พื้อเจอโคิวิด	ผ่ลกร้ะที่บมันหนักมาก
เร้าเลยปิัดพัื้กก่อน	แต่วัตถุูดิบยังม่	เร้าก็เลยคิิดว่าถู้าอย่างนั�น	
จับกลุ่มเป้ัาหมายใหม่	 เปิัดเป็ันแฟุร้นไช้ส์หมูกร้ะที่ะแม่สนิที่

ขึ้ายสำาหรั้บกลับบ้าน	ยังไม่ถู้งส่�เด้อนก็ได้ถู้งส่�สาขึ้า	และม่แนวโน้ม
จะขึ้ยายต่อไปัอ่ก”
	 วิธ่ีหาลูกค้ิาและการ้เข้ึ้าถู้งกลุ่มเป้ัาหมายเธีอเล้อกใช้้ส้�อออนไลน์
ซ้้�งได้ผ่ลอย่างมาก	“ส้�อหลักๆ	ท่ี่�ใช้้ค้ิอเฟุซ้บุ�ก	 เส่ยค่ิาซ้้�อแอด
เด้อนละปัร้ะมาณสามพัื้นบาที่	เข้ึ้าถู้งกลุ่มเป้ัาหมายได้ผ่ล	โดย
ตัวเว็บไซ้ต์หลักก็ม่	 www.sirirutpaksod.com	 จากธุีร้กิจขึ้าย
ผั่กสด”
	 ท่ี่�สำาคัิญ้ไม่ว่าจะล้มก่�คิรั้�งเธีอยังคิงลุกข้ึ้�นสู้มาตลอด	 และ
อาจเร่้ยกได้ว่าคิวามสำาเร็้จ	“ล้มได้แต่ต้องลุกให้ไว	เพื้ร้าะไม่รู้้ว่า
พื้รุ่้งน่�มันจะเป็ันยังไง	คิิดแล้วก็ต้องที่ำา	ถู้ายังไม่ด่แปัลว่ายังพื้ยายาม
หร้้อที่ำาไม่พื้อ	เร้าเองล้มมาเยอะ	ม่ล้มม่เจ็บ	เร้าต้องเป็ันนักสู้	
ทุี่กอย่างไม่ม่อะไร้สวยหรู้	เร้าต้องลองที่ำาดู	แต่อย่าลงทุี่นเกินตัว
เร้าม่ห้าบาที่	ใช้้ไปัสองบาที่	ก็เหล้อสามบาที่	ถูามวา่สำาเร็้จไหม
ก็ไม่ได้มากมาย	แต่ไม่เด้อดร้้อน	อยากได้อะไร้ก็ได้	แต่ถู้ามอง
ในสถูานการ้ณ์โคิวิดตอนน่�	 ก็อาจถู้อว่าสำาเร็้จ	 เพื้ร้าะต่อยอด
ต่อไปัได้		
	 “สำาเร็้จในเชิ้งเอาตัวร้อด	ม่ลูกน้องต้องดูแล	40	ช่้วิต	เร้านำาพื้า
ให้เขึ้าม่งานตลอด	 นับว่าวิกฤตเป็ันโอกาสขึ้องเร้า	 และถู้อคิติ
อย่างท่ี่�บอก	ปิัดแล้วก็เปิัดใหม่	ล้มแล้วก็ลุก”	

ศิริรัตน์ผักสด นำ�าจิิ�มี่ส่ก้�แมี่�สนิท ชีาบ้บ้านผัก                
แมี่�สนิท ห่ม้ี่กระทะชัี�งกิโล 129 บาท ทั�งห่มี่ดน้�อุ่ย้ี�  
ภิายีใต้การด้แลและบริห่ารงานโดยี ศิึริูรัูติน์ ลบถึม                
อุ้่กห่นึ�งห่ญิงแกร�งแห่�งย่ีคท้�พาช้ีวิตฝ่ัาวิกฤตมี่า   
นับครั� ง ไมี่� ถ้วน แต� ยัีง ย่ีนห่ยัีดในโลกธ่ิรกิจิ                    
เพราะสำาห่รับเธิอุ่ ถ้าล้มี่ก็แค�ล่กขึ่�นให้่เร็วท้�ส่ด 

เร่�อุ่ง: แอุ่มี่ม้ี่�
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สรู�างคว์ามเชื�อใจิ…ธุุรูกิิจิจ้ิงสำาเร็ูจิไดิ�
ก่ลธิิดา ส่วินทรากร กรรมี่การผ้้จัิดการ บริษัีท ลันดิไลท์ด้ไซีน์ จิำากัด

	 “เร้าอยู่ในแวงวงไลที่์ติ�งด่ไซ้น์มาสิบกว่าปีัแล้ว	 แต่ออกมา
เปิัดบริ้ษัที่ขึ้องตัวเองได้เก้อบส่�ปีั	บริ้ษัที่ขึ้องเร้าแบ่งเป็ันสองส่วน
ค้ิอส่วนงานออกแบบงานไฟุฟุ้า	แสงสว่าง	สำาหรั้บสถูาปััตยกร้ร้ม
ทัี่�งภายในและภายนอกแบบติดตั�งถูาวร้	 และการ้ซ้ัพื้พื้ลาย
วัตถุูดิบตัวหลอดไฟุและอุปักร้ณ์ทุี่กช้นิดท่ี่�ให้แสงสว่าง	จับกลุ่ม
ลูกค้ิาหลักค้ิอเจ้าขึ้องธุีร้กิจท่ี่�ม่แบร้นด์สินค้ิาอยู่ในม้อหลายตัว	
ม่ร้้านอาหาร้หลายแบร้นด์	แต่ละแบร้นด์ม่หลายสาขึ้า	ตอนแร้ก
เลยด้วยคิวามท่ี่�เร้าเป็ันด่ไซ้เนอร์้มากกว่านักขึ้าย	 ที่ำาให้ไม่ม่
คิวามรู้้เร้้�องการ้ซ้้�อขึ้องขึ้ายขึ้อง	ภาษ่	การ้จดัการ้	ม่เจ็บตัวเยอะ
พื้อสมคิวร้	 อะไร้ท่ี่�เร้าไม่รู้้	 เส่ยค่ิาปัรั้บโดยไม่จำาเป็ัน	 พื้อม่
ปัร้ะสบการ้ณ์ตร้งก็รู้้มากข้ึ้�นว่าต้องที่ำายังไง	พื้อที่ำาไปัเร้้�อยๆ	ก็เลย
ไม่ได้ม่อะไร้หนักใจแล้ว”
	 ท่ี่ามกลางวิกฤตปััญ้หาท่ี่�หลายธุีร้กิจพื้บเจอ	เธีอเองก็ได้รั้บ
ผ่ลกร้ะที่บไม่น้อย	 แต่บริ้ษัที่ยังคิงไปัต่อด้วยฐานลูกค้ิาและ
สัมพัื้นธีภาพื้ท่ี่�ด่	ร้วมทัี่�งเคิร้้อข่ึ้ายสถูาปันิกท่ี่�เธีอม่อยู่	“วิกฤตโคิวิด	
งานไม่ได้หายไปั	กลับมากข้ึ้�นด้วยซ้ำ�า	แต่กร้ะที่บร้ายได้ท่ี่�ลดลงไปั
สามสิบส่�สิบเปัอร์้เซ็้นต์	เพื้ร้าะลูกค้ิาต่อร้อง	ขึ้อส่วนลดมากข้ึ้�น
หร้้อขึ้อร้ะยะเวลาเคิร้ดิตมากข้ึ้�น”
	 สิ�งสำาคัิญ้ในการ้ที่ำาธุีร้กิจและรั้กษาลูกค้ิาขึ้องกุลธิีดา	 ค้ิอ
การ้เล้อกลูกค้ิาท่ี่�ม่วิธ่ีคิิดตร้งกัน	 ส้�อสาร้กันได้เข้ึ้าใจ	 จนเกิด

เป็ันคิวามเช้้�อใจ	ที่ำาให้ธุีร้กิจขึ้องเธีอไม่ต้องไปัสู้กับใคิร้ในเร้้�องร้าคิา
“ถู้าเป็ันลูกค้ิาท่ี่�ไม่ม่ปัร้ะสบการ้ณ์เก่�ยวกับงานไลท์ี่ติ�งด่ไซ้น์เลย
ก็ต้องอาศัึยการ้พูื้ดคุิยกัน	 ถู้าเป็ันลูกค้ิาม่ปัร้ะสบการ้ณ์ไม่ด่						
ม่ปััญ้หาท่ี่�เขึ้าแก้ไขึ้เองไม่ได้	หร้้อช่้างก็ที่ำาไม่ได้	เร้าจะพื้ยายาม
อธิีบายให้เห็นภาพื้ว่าสิ�งท่ี่�เขึ้าจะได้จากเงินเท่ี่าน่�คุ้ิมค่ิากว่า				
การ้ลดร้าคิาอย่างเด่ยวตร้งไหน	หร้้อบางท่ี่อาจจะขึ้อคุิยให้เจอ
เจ้าขึ้องเงินท่ี่�แท้ี่จริ้ง	แที่นท่ี่�จะคุิยกับแค่ิคินปัร้ะสานงาน	ที่ำาให้
เขึ้าเช้้�อใจ	เข้ึ้าใจตร้งกันมากข้ึ้�น	ซ้้�งลูกค้ิาจะไม่ใช่้ลักษณะขึ้อง
การ้เปัร่้ยบเท่ี่ยบร้าคิามาตัดสิน	แต่เป็ันการ้ที่ำางานบนพ้ื้�นฐาน
การ้แก้ปััญ้หาได้ตร้งจุด	เร้าเล้อกลูกค้ิาท่ี่�ตร้งกับวิธ่ีการ้ที่ำางาน
ขึ้องเร้าด้วย”
	 วิธ่ีจัดการ้ให้กำาลังใจตัวเองท่ี่�ที่ำาให้ยังคิงดำาเนินธุีร้กิจอยู่						
“ถู้าเม้�อก่อนก็คิงเป็ันการ้ไปัเท่ี่�ยว	ไปัเปิัดโลกแล้วเอากลับมาที่ำางาน
ทุี่กสองปีัจะม่งานแฟุร์้ใหญ่้ๆ	 ร้ะดับโลกท่ี่�ยุโร้ปั	 แหล่งคิวามรู้้
สำาคัิญ้	ได้ไอเด่ยใหม่ๆ	ไม่ตกเที่ร้นด์	ก็สนุกตร้งน่�	แต่สิ�งสำาคัิญ้
ท่ี่�สุดท่ี่�ที่ำาให้เร้ารู้้ส้กม่กำาลังใจค้ิอเวลางานเสร็้จออกไปัแล้วลูกค้ิาช้ม	
ลูกค้ิาเข้ึ้าใจงานออกแบบไลท์ี่ติ�งมากข้ึ้�น	ว่าไม่ได้ที่ำากันง่ายๆ	นะ
พื้อที่ำาเสร็้จแล้วเขึ้ารู้้ว่ามันม่คิวามสำาคัิญ้จริ้งๆ	 เขึ้ารู้้ส้กคุ้ิมค่ิา			
กับการ้ลงทุี่นตร้งน่�”

ไ มี่� ใ ชี� แ ค� ธ่ิ ร กิ จิ ท้� ส ร้ า ง แ ส ง ส ว� า ง  เ บ่� อุ่ ง ห่ ลั ง   
บรรยีากาศสวยีๆ ทั�งร้านอุ่าห่าร  โรงแรมี่  ท้�อุ่ย้ี�อุ่าศัยี
คอุ่นโดมิี่เน้ยีมี่  ไมี่�ใชี�แค�นักธ่ิรกิจิ กุิลธิุดิา สุวิ์นทัรูากิรู
นักอุ่อุ่กแบบแสงสว�าง (สำาห่รับงานสถาปัตยีกรรมี่) 
แต�น้�ค่อุ่ธ่ิรกิจิท้�สามี่ารถย่ีนห่ยัีดอุ่ย้ี�ได้ท�ามี่กลาง
วิกฤตโควิด โดยีอุ่าศัยีความี่เข้่าใจิอัุ่นด้กับล้กค้า  
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จิากิศูึนย์สู่คว์ามฝัันและคว์ามสุข
ว่ฒิพงศ์ ทอุ่งเห่ลา ผ้้ก�อุ่ตั�งและกรรมี่การผ้้จัิดการ บริษัีท บ้านป้นา จิำากัด  

	 จุดเริ้�มต้นก่อนจะกลายมาเป็ันนำ�าพื้ริ้กปูันาแสนอร่้อย											
“มันมาจากเร้าเป็ันมนุษย์เงินเด้อน	 เร้าที่ำางานให้ต่างช้าติ	
วิเคิร้าะห์ร้ะบบให้คินอ้�นทุี่กวันๆ	 วันหน้�งเกิดคิวามคิิดท่ี่�ว่า									
ถู้าเร้าทุ่ี่มเที่ขึ้นาดน่�ที่ำาไมไม่ลองที่ำาให้ตัวเอง	 เร้าไม่รู้้ว่าอนาคิต
เป็ันอย่างไร้	 แล้วพื้อด่ท่ี่�บ้านม่พ้ื้�นท่ี่�	 คุิณพ่ื้อก็อยู่ว่างๆ	 เลย					
เกิดปัร้ะกายเริ้�มต้นจากจุดเล็กๆ	เร้้�องปูันา	เร้ามองเห็นคินเด่ยว
คินอ้�นมองไม่เห็น	เร้าก็เริ้�มจากเล่�ยงตัวเล็กๆ	ใส่ขึ้วดโหลดองขึ้าย
กร้ะทัี่�งนำามาแปัร้รู้ปั	นำ�าพื้ริ้กตาแดง	นำ�าพื้ริ้กเผ่า	นำ�าพื้ริ้กนร้ก	
สูตร้ปูันา	 ใส่บร้ร้จุภัณฑ์์	 ส่งปัร้ะกวด	 ขึ้อ	 อย.	 วางขึ้ายใน									
โมเดิร์้นเที่ร้ด”	
	 หลายคินอาจคิิดว่าขึ้ายนำ�าพื้ริ้กนั�นง่าย	แต่จริ้งๆ	แล้วทุี่กอย่าง
อาศัึยคิวามอดที่นและพื้ยายามท่ี่�มากกว่า	 “จุดเด่นขึ้องธุีร้กิจ		
นำ�าพื้ริ้กปูันา	 ค้ิอการ้จับตลาดและการ้แปัร้รู้ปัสิ�งท่ี่�คินมองข้ึ้าม	
มันไม่ได้ม่แต่ปูัอย่างเด่ยว	แต่ม่วัตถุูดิบธีร้ร้มช้าติ	พ้ื้ช้ผั่กผ่ลไม้
สัตว์ช้นิดอ้�นท่ี่�เป็ันอาหาร้โบร้าณ	 ผ่มมองว่าต่อไปันำ�าพื้ริ้ก							
ในตลาดนัดจะไม่ม่ขึ้าย	 สิบย่�สิบปีัจะไปัซ้้�อออนไลน์กันหมด	
จากสมัยก่อนม่ห้าหกร้สช้าติ	 ในร้้านกับข้ึ้าวตอนเย็นจะเหล้อ
แค่ิหน้�งอย่าง	ผ่มมองว่าถู้าร้สช้าติอย่างน่�หายไปั	เร้ายิ�งต้องที่ำา	
	 “ในส่วนขึ้องร้สช้าติ	สูตร้นำ�าพื้ริ้กปูันา	ม่ปูันาลงไปัในนั�น	ติด
ส่วนขึ้องมันปูั	ร้สช้าติ	กลิ�น	จากท่ี่�เคิยใช้้ย่�สิบตัวในโหล	หน้�งขึ้วด

ก็ใช้้แค่ิปูัหน้�งตัว	ต้นทุี่นน้อยลงแต่ร้สช้าติม่เอกลักษณ์ก็ยากท่ี่�จะ
โดนเล่ยนแบบ	 ร้วมทัี่�งการ้ยกคุิณภาพื้เข้ึ้าไปัในตลาด	การ้จด	อย.	
ต้องอาศัึยคิวามรู้้	 คิวามอดที่น	 ยิ�งการ้ที่ำาก่อนคินอ้�นก็ต้องสู้
มากกว่าเพ้ื้�อให้ได้มาอย่างท่ี่�เร้าวาดภาพื้เอาไว้”
	 วิกฤตโคิวิดที่ำาให้วุฒิพื้งศ์ึมองเห็นโอกาสและมิติอ้�นๆ	ขึ้อง
การ้ที่ำาธุีร้กิจ	 “ช่้วงโคิวิดอย่างหน้�งเลย	 เร้้�องขึ้องการ้รั้กษา
กร้ะแสเงินสดเอาไว้	ถู้ายอดผู้่ซ้้�อลดลง	เพื้ร้าะทุี่กคินปัร้ะหยัด
เร้าก็คิวร้เอาเวลามาร่้โนเวต	 ปัรั้บปัรุ้งคุิณภาพื้ให้ด่ข้ึ้�น	 หร้้อ
ที่ำาให้เร้าได้ที่บที่วนในแต่ละขัึ้�นตอนมากข้ึ้�น	อย่างขึ้องผ่มเองม่
ตลาดจ่นสนใจตัวผ่ลิตภัณฑ์์	 แต่เร้ายังไม่กร้ะโดดเขึ้้าไปัทัี่นท่ี่	
ต้องร้อบคิอบ	เริ้�มจากเล็กๆ	ก่อน	ตอนน่�ก็ขึ้ายออนไลน์อยู่ใน	
Shopee	แต่ยอดขึ้ายเป็ันร้องในโมเดิร์้นเที่ร้ด
	 “คินท่ี่�ม่คิวามฝัึนถู้าได้แต่คิิดไม่ลงม้อที่ำา	ฝัึนมันไม่ม่ที่างเกิดข้ึ้�น
ถู้าเร้าได้ที่ำา	เร้าท้ี่อก็อย่าล้มคิวามฝัึน	เหน้�อยยังไงก็เป็ันคิวามฝัึน
ท่ี่�เร้าที่ำาสำาเร็้จได้อยู่แล้ว	เร้าต้องการ้เห็นภาพื้คิวามฝัึนเร้าสำาเร็้จ	
ต้องเดินตามที่างท่ี่�เร้ามุ่งไปั	คินอ้�นจะบอกว่าเป็ันไปัไม่ได้	เร้าต้อง
เช้้�อมั�น	ต้องมองเห็น	เป้ัาผ่มไปัตลาดโมเดิร์้นเที่ร้ดทัี่�งปัร้ะเที่ศึ
แต่ยังไม่ได้เร็้วๆ	 น่�	 อาจจะเพื้ร้าะโคิวิดสอนว่า	 ถู้าพื้นักงาน		
เหน้�อยเกินไปัแล้วได้ไม่คุ้ิม	 อย่าที่ำา	 ให้มองหาคิวามสุขึ้เป็ัน						
ท่ี่�ตั�งด้วย	ถู้าโตเกินไปัแล้วเร้าทุี่กข์ึ้ไม่เอา	ฝัึนแล้วต้องไม่ทุี่กข์ึ้”	

ความี่ฝััน ความี่ชีอุ่บ และความี่ตั�งใจิข่อุ่ง วุ์ฒิพงศ์ึ 
ทัองเหลา อุ่ด้ตวิศวกรระบบ ผสมี่ผสานกันจินเกิด
เป็นนำ�าพริกป้นา ผลิตภัิณฑ์โอุ่ท็อุ่ปห้่าดาวข่อุ่งจัิงห่วัด
ปราจ้ินบ่ร้ท้�ตอุ่นน้�วางข่ายีเก่อุ่บทั�วประเทศแล้ว และ
ยัีงข่ยีายีต�อุ่เน่�อุ่งสวนกระแสวิกฤตท้�ไมี่�ร้้จิะสิ�นส่ด
เม่ี่�อุ่ไห่ร�
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รั้กษาลูกค้ิาไว้ได้	 “เร้าต้องเข้ึ้าใจทัี่�งตัวลูกค้ิา	 เน้�องาน	 วิธ่ีการ้	
ผ่ลลัพื้ธ์ี	และการ้ส้�อสาร้	ร้วมทัี่�งเข้ึ้าใจในผ่ลิตภัณฑ์์และบริ้การ้
ขึ้องลูกค้ิา	พื้อวิกฤตโคิวิดเข้ึ้ามา	แต่	ศิึตา	เอเจนซ่้�	ยังรั้กษาลูกค้ิา
ไว้ได้	ยอมรั้บว่าในส่วนวางแผ่นกลยุที่ธ์ีและซ้้�อส้�อต่างๆ	น้อยลง	
แต่งานท่ี่�ปัร้้กษาด้านการ้สร้้างแบร้นด์ยังคิงต่อเน้�องและม่แนวโน้ม
เพิื้�มข้ึ้�น”	
	 การ้ไม่หยุดพัื้ฒนาไม่ว่าจะช่้วงเวลาฟุ้าใสหร้้อมร้สุมนั�นที่ำาได้
อย่างไร้	 “ในแง่ขึ้องคิวามเป็ันมนุษย์	 ทุี่กวันเร้าจะก้าวไปัเร้้�อยๆ	
ไม่หยุดก้าว	แค่ิเร้าก้าวสั�นๆ	แต่ก็ด่กว่าไม่ได้ก้าวเลย	และในส่วนขึ้อง
องค์ิกร้	 ก็ต้องไม่หยุดพัื้ฒนา	 เพื้ร้าะหยุดเท่ี่ากับเป็ันองค์ิกร้					
ท่ี่�ตายแล้ว	 อย่างตอนน่�เร้าเตร่้ยมคิวามพื้ร้้อมให้ตัวเองแที่น			
การ้เดินเด่�ยว	เปิัดเพื้จเฟุซ้บุ�กซ้้�งเป็ันสูตร้สำาเร็้จ	เร้าก็เข้ึ้าหาส้�อ
ท่ี่�ร้ะดับเจ้าขึ้องธุีร้กิจซ้้�งเป็ันลูกค้ิาขึ้องเร้าให้คิวามสนใจ	 ได้ทัี่�ง
แพื้ลตฟุอร้์มออฟุไลน์และออนไลน์ขึ้องส้�อนั�นๆ	 เปัร่้ยบได้กับ
เวลาเกิดพื้ายุ	แต่เร้าเล้อกลงเร้้อลำาใหญ่้ท่ี่�แข็ึ้งแร้งก่อน	แต่ใน
ร้ะยะยาวเร้าจะม่เร้้อขึ้องตัวเองไหม	 แน่นอน	 เพื้ร้าะตอนน่�				
เร้าก็ค่ิอยๆ	สร้้างเร้้อขึ้องเร้าไปัด้วย	เช่้น	สร้้างช่้องที่างพื้อดคิาสต์	
สร้้างเว็บไซ้ต์	พื้อสถูานการ้ณ์ด่ข้ึ้�น	ฟุ้าเปิัด	เร้้อขึ้องเร้าก็แข็ึ้งแร้ง
และพื้ร้้อมโลดแล่นด้วยเช่้นกัน”

แบรูนด์ิติ�องพัฒนาแม�ในวั์นทีั�ฟ้าไม่เป็นใจิ
ธินิดา เกลอุ่แก้ว กรรมี่การผ้้จัิดการ บริษัีท ศิตา เอุ่เจินซ้ี� จิำากัด   

	 จากตำาแหนง่โปัร้ดวิเซ้อร้ท่์ี่�กว่าสิบปีัพื้บเจอผู้่คินจำานวนมาก
และหลากหลาย	 พื้ลิกอาช่้พื้สู่บที่บาที่นักสร้้างแบร้นด์เต็มตัว				
“จากจุดเล็กๆ	ขึ้องปัร้ะสบการ้ณ์ท่ี่�สะสมมานานวัน	จนเกิดการ้
หลอมร้วมเป็ันคิวามเช่้�ยวช้าญ้และคิวามไว้วางใจ	 ที่ำาให้เกิด				
ก้าวใหม่ขึ้องช่้วิต	ม่เจ้าขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์มาให้ช่้วยดูแลสินค้ิาและ
บริ้การ้	ให้ช่้วยหาช่้องที่างและวิธ่ีการ้ในการ้ส้�อสาร้ให้สินค้ิาและ
บริ้การ้ขึ้องพื้วกเขึ้าสามาร้ถูส้�อสาร้ออกไปัยังโลกกว้างได้อย่าง
ถููกต้องและม่ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้	 พื้ลิกช่้วิตติสต์แตกจากฟุร่้แลนซ้์		
มาเป็ันเจ้าขึ้องบริ้ษัที่รั้บสร้้างแบร้นด์เต็มตัว”			
	 เธีอเองเช้้�อมั�นในศัึกยภาพื้ขึ้องคินไที่ยและต้องการ้ช่้วย		
ผ่ลักดันแบร้นด์ขึ้องคินไที่ยให้แข็ึ้งแกร่้งข้ึ้�นในทุี่กมิติ	“ม่คินไที่ย
จำานวนมากซ้้�งเก่งมากๆ	 ในการ้สร้้างสินค้ิาและบริ้การ้ข้ึ้�นมา	
แต่กลับไม่สามาร้ถูผ่ลักดันให้สินค้ิาและบริ้การ้ขึ้องตนเอง
ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จ	 ซ้้�งน่าเส่ยดาย	 เพื้ร้าะขึ้าดการ้ที่ำาแบร้นดิ�งท่ี่�ด่
และต่อเน้�อง	ที่ำาให้ไปัได้แบบไม่สุด	ไปัไม่ถู้งฝัึน	เร้าจ้งต้องการ้
นำาปัร้ะสบการ้ณ์ในการ้ที่ำางานจริ้งท่ี่�ผ่่านมา	 มาช่้วยสร้้างและ
ผ่ลักดันให้เจ้าขึ้องสินค้ิาและบริ้การ้ได้เข้ึ้าใจและเข้ึ้าถู้งการ้ที่ำา
แบร้นดิ�ง	 โดยย้ดคิติท่ี่�ว่าคิวามสำาเร็้จขึ้องคุิณค้ิอคิวามสำาเร็้จ		
ขึ้องเร้า”
	 ธีนิดาที่ำางานบนพ้ื้�นฐานขึ้องคิวามเข้ึ้าใจ	 ที่ำาให้สามาร้ถู

ในชี�วงเวลาข่อุ่งคล่�นลมี่โห่มี่กระห่นำ�า แต�ไมี่�ได้
ห่มี่ายีความี่ว�า ท่กสิ�งท่กอุ่ยี�างต้อุ่งห่ย่ีดชีะงัก          
โดยีเฉพาะในสายีตาข่อุ่ง ธุนิดิา เกิลอแกิ�ว์                        
นักย่ีทธิศาสตร์แบรนด์ ท้� เช่ี�อุ่มัี่�นเสมี่อุ่ในการ   
พัฒนาตัวเอุ่งและพัฒนาแบรนด์อุ่ยี�างต�อุ่เน่�อุ่ง 
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 SPECIAL SCOOP เร่�อุ่ง: totop  

4 หลักิคิดิสำาคัญ
ต่ิอกิารูออกิแบบ PACKAGING 

อย่างไรูให�ถูึกิใจิติลาดิ
ทำาอุ่ยี�างไรให่้บรรจ่ิภิัณฑ์ทำาห่น้าท้� : ข่ายีได้ > ข่ายีด้ > ข่ายีด้ไปเร่�อุ่ยีๆ ถ่อุ่เป็นอุ้่กห่นึ�งศาสตร์ปราบเซี้ยีนร�วมี่กันสำาห่รับทั�ง             
นักอุ่อุ่กแบบและเจิา้ข่อุ่งธ่ิรกิจิ เม่ี่�อุ่ค่ณผลิตสินค้าอุ่อุ่กมี่าในย่ีคท้�การแข่�งขั่นส้งปร้�ด ท่กเจ้ิาต�างห่ยิีบย่ี�นไม้ี่เด็ดท้�ตัวเอุ่งม้ี่อุ่อุ่กมี่า
นำาเสนอุ่เพ่�อุ่ชิีงพ่�นท้�ความี่สนใจิบนชัี�นวางสนิค้า (ไมี่�ว�าจิะ Offline ห่ร่อุ่ Online) คลา้ยีว�ากำาลังตะโกนบอุ่กเส้ยีงดงัให้่ว�าท้�ล้กค้า
หั่นมี่าสนใจิ เคยีร้้สึกไห่มี่ว�าในห่ลายีๆ ครั�งเราใช้ีเวลาเกินกว�าท้�คาดไว้ เม่ี่�อุ่ย่ีนอุ่ย้ี�เบ่�อุ่งห่น้าชัี�นวางข่ายีสินค้าเห่ล�านั�น (ในห่ลายีๆ
ครั�งมัี่นยีากมี่ากท้�จิะเล่อุ่กว�าซ่ี�อุ่อุ่ะไรเมี่่�อุ่ม้ี่ตัวเล่อุ่กท้�ห่ลากห่ลายีแต�เห่ม่ี่อุ่นๆ กัน) ในทางกลับกัน ห่ากเราอุ่ย้ี�ในบทบาทข่อุ่ง    
เจ้ิาข่อุ่งแบรนด์ท้�จิะอุ่อุ่กแบบผลิตภัิณฑ์ล้กรักข่อุ่งเราอุ่ยี�างไรให้่ข่ายีได้ วันน้�เราม้ี่ห่ลักคิดสำาห่รับการเริ�มี่ต้นอุ่อุ่กแบบ Packaging           
ส่ดเวิร์กสำาห่รับ SME มี่าฝัากกัน   

หลักิทีั� 1 : รูู� Shelf life? – กิำาหนดิพื�นทีั�กิารูขาย 
	 บที่บาที่หน้าท่ี่�แร้กเริ้�มเดิมท่ี่ขึ้องบร้ร้จุภัณฑ์์นั�นต้องสามาร้ถู
ปักป้ัองสินค้ิาได้	 แน่นอนว่านั�นค้ิอคุิณสมบัติแร้กสุด	 ซ้้�งหาก
คุิณอยู่ในกลุ่มธุีร้กิจอาหาร้ด้วยแล้ว	 ร้ะยะเวลาขึ้องอายุสินค้ิา
น่�แหละท่ี่�จะเป็ันตัวกำาหนดกลยุที่ธ์ีต่างๆ	 หลังจากน่�	 เพื้ร้าะ				
อายุสินค้ิาน่�เองท่ี่�เป็ันตัวกำาหนดว่าคุิณจะขึ้ายสินค้ิาท่ี่�ใด	ขึ้ายด่
ในหมู่บ้าน	ตำาบล	หร้้อร้ะดับปัร้ะเที่ศึ	อายุสินค้ิาขึ้องเร้าม่ร้ะยะเวลา
ท่ี่�สามาร้ถูขึ้ยายตลาดออกไปัได้ไกลเกินกว่าอาณาเขึ้ตขึ้องโร้งงาน
ผ่ลิตได้ขึ้นาดไหน	ยกตัวอย่างเช่้น	สินค้ิาคุิณม่อายุ	2	สัปัดาห์
หลังผ่ลิต	ไม่อย่างนั�นวัตถุูดิบจะเส่ยหร้้อลดคิวามอร่้อยลง	แปัลว่า
ภายหลังการ้ผ่ลิตเสร็้จ	สมาธิีขึ้องคุิณจะต้องจดจ่ออยู่กับการ้ท่ี่�
ที่ำาอย่างไร้ให้ขึ้องล็อตน่�ขึ้ายให้หมด	 ลองคิิดถู้งร้ะยะเวลาร้วม
ขึ้องการ้สต็อกวัตถุูดิบ	บร้ร้จุ	ขึ้นส่ง	(ว่าไปัได้ไกลขึ้นาดไหน)		
ตั�งวางขึ้ายบนชั้�นสินค้ิาท่ี่�กว่าท่ี่�จะม่ผู้่บริ้โภคิมาเห็นและจับจ่าย

หร้้อบางท่ี่อาจต้องเผ้่�อเวลาช่้วงสต็อกท่ี่�ส่วนกลางหากคุิณด่ล
กับช่้องที่างการ้จัดจำาหน่ายขึ้นาดใหญ่้ท่ี่�ม่ศูึนย์กร้ะจายสินค้ิา)	
และเม้�อคุิณรู้้แน่ชั้ดและศัึกยภาพื้ขึ้องส่วนน่�	สิ�งท่ี่�ตามมาถู้งจะ
กำาหนดช่้องที่างการ้ขึ้าย	(Place)	ให้เหมาะสมและกำาหนดรู้ปั
แบบขึ้องส้�อสนับสนุนการ้ขึ้ายต่างๆ	ตามมาได้	ดังนั�น	เช้้�อว่า
ในหัวข้ึ้อน่�เป็ันส่วนขึ้องการ้พื้ัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์คู่ิขึ้นานไปักับ				
การ้เริ้�มต้นการ้ออกแบบนะคิรั้บ
	 ในหัวข้ึ้อแร้กหากคุิณไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุีร้กิจอาหาร้	 ไม่ต้อง
น้อยใจไปั	 เพื้ร้าะส่วนหัวข้ึ้อต่อมาน่�แหละคิร้ับท่ี่�สำาคัิญ้มาก					
ในหัวข้ึ้อท่ี่�	2	และ	3	จะเป็ันเร้้�องขึ้องการ้ที่ำาอย่างไร้ให้สินค้ิา
ขึ้องคุิณช้นะใจลูกค้ิาจนนำาไปัสู่การ้ตัดสินใจซ้้�อ	 เพื้ร้าะฉะนั�นใน	
2	ส่วนต่อจากน่�	จะเป็ันเร้้�องขึ้องการ้ส้�อสาร้	(Communication)	
แต่จะต้องส้�อสาร้อะไร้บ้างนั�นมาดูกันคิรั้บ
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หลักิทีั� 2 : Tell Function – บอกิอรูรูถึปรูะโยชน์ 
	 รู้ปัแบบขึ้องการ้บอกคุิณปัร้ะโยช้น์สินค้ิาเป็ันหน้าท่ี่�หลัก					
อ่กอย่างหน้�ง	 ว่าสินค้ิาน่�เหมาะสำาหรั้บใคิร้	(เด็ก	 วัยรุ่้น	 ผู้่ใหญ่้
หร้้อสูงวัย)	ใช้้งานอย่างไร้	วัตถุูดิบผ่ลิตจากอะไร้บ้าง	หร้้อแม้

กร้ะทัี่�งจำาลองผ่ลลัพื้ธ์ีให้เห็นเป็ันท่ี่�ปัร้ะจักษ์เพ้ื้�อยั�วให้เกิดการ้
ตัดสินใจซ้้�อ	 และเช้้�อเถูอะคิรั้บว่าหากบวกเพิื้�มเติมคิวามคิิด
สร้้างสร้ร้ค์ิเข้ึ้าไว้ด้วยแล้ว	คิงไม่ใช่้เร้้�องน่าเบ้�อ	และคิวามแตกต่าง
ท่ี่�เกิดจากคิวามคิิดสร้้างสร้ร้ค์ิน่�เองท่ี่�เป็ันเสน่ห์ด้งดูดได้อย่างด่

	 สำาหรั้บการ้ออกแบบบร้ร้จุภัณฑ์์เร้าลองมองเป็ัน	2	ส่วนค้ิอ
เร้้�องขึ้องการ้ออกแบบกร้าฟิุกและการ้ออกแบบโคิร้งสร้้างรู้ปัที่ร้ง
ธุีร้กิจเริ้�มต้นใหม่คุิณอาจเล้อกใช้้โคิร้งสร้้างบร้ร้จุภัณฑ์์
มาตร้ฐานเช่้น	ถุูง	ขึ้วด	กร้ะปุัก	หร้้อกล่องที่ร้งมาตร้ฐานเพ้ื้�อ
คิวามง่ายต่อการ้จัดการ้และร้าคิาต้นทุี่น	เร้าอาจใช้้การ้ส้�อสาร้
ภาพื้กร้าฟิุกเพ้ื้�อช่้วยในการ้บอกเล่า	 Message	 ท่่ี่�ต้องการ้
ส้�อสาร้ได้	 แต่ด้วยรู้ปัที่ร้งขึ้องบร้ร้จุภัณฑ์์ท่ี่�เหม้อนกันอาจ								

ไม่สามาร้ถูสร้้างคิวามโดดเด่นได้มากมายนักเม้�อเท่ี่ยบกับคู่ิแข่ึ้ง
แวดล้อม	การ้ลงทุี่นอ่กหน่อยเพ้ื้�อออกแบบในส่วนโคิร้งสร้้างรู้ปัที่ร้ง
ท่ี่�แตกต่างจะช่้วยสร้้างคิวามโดดเดน่ให้กับสินค้ิาขึ้องคุิณได้มาก
แต่ต้องเช้้�อมโยงกับเร้้�องร้าวเล่าขึ้านขึ้องแบร้นด์	 หร้้อเป็ัน
โคิร้งสร้้างท่ี่�สนับสนุน	Function	การ้ใช้้งานท่ี่�ช่้วยให้ผู้่บริ้โภคิ
ใช้้งานไดง่้ายดายยิ�งข้ึ้�น	น่�แหละคิร้บัหัวใจขึ้องการ้สะกดให้เกิด
คิวามอยากซ้้�อซ้ำ�าเลยท่ี่เด่ยว
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หลักิทีั� 3 : Connect Emotion – เชื�อมโยงคว์ามรูู�ส้กิ
ดิ�ว์ยตัิว์ตินทีั�ชัดิเจิน 
	 หัวใจสำาคัิญ้ขึ้องแบร้นด์ค้ิอเร้้�องขึ้องคิวามรู้้ส้ก	 สิ�งน่�เองท่ี่�
เป็ันจุดวัดชั้ยช้นะขึ้องการ้ขึ้าย	เพื้ร้าะในเม้�อคุิณสมบัติขึ้องสินค้ิา
ร้าคิาทุี่กอย่างดูเหม้อนๆ	 กันไปัหมด	อย่าล้มว่าลูกค้ิาขึ้องคุิณ
ตัดสินใจซ้้�อด้วยอาร้มณ์	ไม่ใช่้เหตุผ่ล	(ถู้งจะคิิดว่าซ้้�อด้วยเหตุผ่ล

ก็เพ้ื้�อมาสนับสนุนคิวามสบายใจในอาร้มณ์ท่ี่�ต้องการ้คิร้อบคิร้อง)	
ฉะนั�น	หากคุิณต้องการ้ให้แบร้นด์	Connect	กับผู้่คิน	คุิณต้อง
ไม่ขึ้ายสินค้ิาท่ี่�เป็ันวัตถุู	 เพื้ร้าะคินจะไม่ให้คิวามหมายหร้้อ	
Connect	 กับสิ�งขึ้อง	การ้สร้้างบุคิลิกภาพื้ให้กับแบร้นด์สินค้ิา
ให้ม่ช่้วิตคิล้ายบุคิคิล	 จ้งเป็ันแนวที่างท่ี่�เอ้�อต่อการ้ท่ี่�ลูกค้ิาจะ
เช้้�อมโยงกับแบร้นด์ได้ง่ายข้ึ้�น	และยากท่ี่�คู่ิแข่ึ้งจะลอกเล่ยนแบบ
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เย่�ยมร้้านดันกิ�นโดนัที่ท่ี่�อยู่ใกล้ๆ	หากถูามว่าแคิมเปัญ้ที่ดลอง
สนุกๆ	น่�ปัร้ะสบคิวามสำาเร็้จมากขึ้นาดไหน	คิงดูได้จากตัวเลขึ้
ยอดจำานวนขึ้องคินท่ี่�เดินเข้ึ้าร้้านใกล้ป้ัายร้ถูเมล์มากข้ึ้�นกว่า	
16%	และยอดขึ้ายกาแฟุช้ว่งแคิมเปัญ้สงูข้ึ้�นถู้ง	29%	น่�คิงเปัน็
ตัวอย่างท่ี่�ด่อ่กตัวอย่างหน้�ง	 ท่ี่�แสดงให้เห็นว่าสำาหรั้บการ้
ออกแบบปัร้ะสบการ้ณ์ขึ้องแบร้นด์นั�น	 จะที่ำาอย่างไร้ให้แบร้นด์
ขึ้องเร้าเข้ึ้าไปัเป็ันส่วนหน้�งในช่้วิตขึ้องผู้่บริ้โภคิไม่สำาคัิญ้ว่า					
วันน่�คุิณถูนัดการ้ขึ้ายแบบ	 Offline	 หร้้อ	 Online	 แต่คิำาถูาม
ช้วนคิิดสำาคัิญ้	ค้ิอที่ำาอย่างไร้ให้แบร้นด์ขึ้องเร้า	On	Life	ในใจ
ขึ้องผู้่บริ้โภคิ	จริ้งไหม

หลักิทีั� 4 : Connect Experience – เชื�อมโยง
ปรูะสบกิารูณ์์  > กิรูะตุิ�นซื�อ + ซำ�า 
	 เร้้�องน่าสนใจขึ้องบร้ร้จุภัณฑ์์ท่ี่�ด่นอกจากจะช้่วยกร้ะตุ้น		
การ้ตัดสินใจซ้้�อ	ณ	จุดขึ้ายแล้ว	สำาหรั้บการ้ออกแบบแบร้นด์ท่ี่�
คุิณรู้้ชั้ดว่าคุิณต้องการ้ขึ้ายสินค้ิากับใคิร้	(ใคิร้ท่ี่�เป็ันลูกค้ิากลุ่มหลัก)	
คุิณสามาร้ถูออกแบบกลยุที่ธ์ีแวดล้อมท่ี่�เอ้�อต่อการ้สร้้าง				
คิวามรู้้ส้กด่ๆ	 เหม้อนเป็ันเท่ี่ยบเชิ้ญ้ที่ร้งพื้ลังเพ้ื้�อเปัล่�ยนกลุ่ม		

ผู้่บริ้โภคิให้กลายเป็ันลูกค้ิาขึ้องคุิณได้อย่างน่าท้ี่�ง	 ตัวอย่างท่ี่�
หยิบยกเอามาฝึากกันในหัวข้ึ้อน่�ค้ิอเคิสขึ้อง	Dunkin’	Donuts	
ท่ี่�ปัร้ะเที่ศึเกาหล่ใต้	 ท่ี่�ม่วิธ่ีเพิื้�มยอดขึ้ายท่ี่�น่าสนใจมากไปักว่า
เร้้�องการ้ออกแบบบร้ร้จุภัณฑ์์	แต่เป็ันการ้ออกแบบยุที่ธีวิธ่ีการ้
ที่ำาอย่างไร้ให้แบร้นด์เป็ันส่วนหน้�งในช่้วิตขึ้องผู้่บริ้โภคิ										
หากที่ำาได้	แน่นอนว่าจะเสกยอดขึ้ายก็ย่อมที่ำาได้แน่นอน

	 จากตัวอย่างขึ้องแคิมเปัญ้	Dunkin’	Donuts		Flavor	Radio	
ท่ี่�ต้องการ้เพิื้�มยอดผู้่ด้�มกาแฟุท่ี่�ปัร้ะเที่ศึเกาหล่ใต้	 แต่ไม่ใช่้			
เร้้�องง่ายเลยเพื้ร้าะม่แบร้นด์คู่ิแข่ึ้งกาแฟุแวดล้อมอยู่เป็ัน								
ตัวเล้อกมากมาย	และการ้รั้บรู้้ขึ้องแบร้นด์	Dunkin’	Donuts	เอง
ก็เด่นเร้้�องโดนัที่มากกว่าท่ี่�จะเป็ันกาแฟุ	วิธ่ีการ้แก้เกมอันน่าท้ี่�ง
น่�ค้ิอ	เช้้�อมโยงปัร้ะสบการ้ณ์ผู้่คินผ่่านเส่ยงริ้งโที่นขึ้องร้้านและ
กลิ�นกาแฟุอโร้ม่าท่ี่�ยั�วให้เกิดคิวามต้องการ้	 ทุี่กคิรั้�งท่ี่�สปัอต
โฆษณาขึ้องดันกิ�นโดนัที่บนร้ถูปัร้ะจำาที่างดังข้ึ้�น	 และจบท้ี่าย
ด้วยเส่ยงริ้งโที่นพื้ร้้อมเคิร้้�องฉ่ดกลิ�นกาแฟุออกมา	นอกจากจะ
สร้้างคิวามสนใจให้กับผู้่คินบนร้ถูปัร้ะจำาที่างแล้ว	 เม้�อลงป้ัาย
สถูาน่หน้ายังพื้บป้ัายโฆษณาปัร้ะช้าสัมพัื้นธ์ีท่ี่�ด้งดูดให้เดินไปั

https://www.youtube.com/watch?v=kmrc8ZJld8A&t=6s



4 2 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

 FUN NANCIAL

WORK OUT 
กิารูเงินรูับว์ิกิฤติ
แผนการรับม่ี่อุ่วิกฤตใดๆ ก็ตามี่ต้อุ่งม้ี่การเตร้ยีมี่การไว้ล�วงห่น้า ให้่พร้อุ่มี่อุ่ยี�าง     
ไมี่�ประมี่าท ค่ณจิำาเป็นต้อุ่งม้ี่ความี่พร้อุ่มี่อุ่ย้ี�เสมี่อุ่ ม้ี่เวลาเอุ่าใจิใส�ให้่เพ้ยีงพอุ่            
และเม่ี่�อุ่วิกฤตมี่าเย่ีอุ่น จิากห่นักจิะกลายีเป็นเบา เพราะห่มัี่�นอุ่อุ่กกำาลัง...ทำาอุ่ยี�างไรด้
ถึงจิะบริห่ารเงินบริห่ารใจิ ในภิาวะวิกฤตให้่ผ�านพ้นไปได้ด้วยีด้

เร่�อุ่ง: เป็นห่นึ�ง

1. เงินสดิคือรูาชา 
	 ตามหลักการ้วางแผ่นการ้เงิน	 เร้าคิวร้ม่สภาพื้คิล่อง					
อย่างน้อย	 3-6	 เท่ี่าขึ้องค่ิาใช้้จ่ายต่อเด้อน	 ซ้้�งที่ำาให้หากเกิด
เหตุการ้ณ์ไม่คิาดฝัึน	 หร้้อถููกให้ออกจากงาน	 (Lay	 Off)	
กะทัี่นหัน	 เร้าจะอยู่ต่อไปัได้อ่ก	 3-6	 เด้อน	 แต่หากยัง												
ไม่รู้้ว่าวิกฤตจะดำาเนินต่อเน้�องและยาวนานไปัอ่กนานเท่ี่าไร้									
สภาพื้คิล่อง	 3-6	 เด้อนท่ี่�เตร่้ยมไว้อาจไม่เพ่ื้ยงพื้อ	 จ้งคิวร้ม่			
แผ่นสำาร้องอ้�นเตร่้ยมไว้ด้วย

2. กิารูวิ์เครูาะห์ค่าใช�จ่ิาย
	 คุิณต้องเริ้�มร้วบร้วมร้ายการ้ค่ิาใช้้จ่ายออกมาทัี่�งหมด	แล้ว
ลองดูว่าอะไร้ค้ิอค่ิาใช้้จ่ายจำาเปั็น	 อะไร้ค้ิอค่ิาใช้้จ่ายฟุุ่มเฟืุอย	
ให้ตัดค่ิาใช้้จ่ายฟุุ่มเฟืุอยทิี่�งทัี่�งหมด	นอกจากน่�	หากคุิณม่หน่�สิน
ท่ี่�เริ้�มรู้้ส้กว่าอาจจะจ่ายไม่ไหว	คุิณต้องร่้บติดต่อสถูาบันการ้เงิน
ท่ี่�คุิณเป็ันหน่�อยู่	เพ้ื้�อดูว่าจะม่มาตร้การ้อะไร้ท่ี่�พื้อจะช่้วยเหล้อ
หร้้อบร้ร้เที่าสถูานการ้ณ์ได้	 ซ้้�งตอนน่�หลายๆ	 ธีนาคิาร้ก็ออก
มาตร้การ้มาช่้วยเหล้อลูกหน่�ขึ้องธีนาคิาร้อยู่	คุิณต้องร่้บติดต่อ
ธีนาคิาร้ขึ้องคุิณทัี่นท่ี่

3. ตัิดิสินทัรัูพย์ทีั�ไม่ก่ิอให�เกิิดิปรูะโยชน์หรืูอไม่ก่ิอให�
เกิิดิรูายไดิ�
	 ในร้ะหว่างน่�อาจจะต้องคิร้อบคิร้องสินที่รั้พื้ย์เท่ี่าท่ี่�จำาเป็ัน
เพ้ื้�อการ้อยู่ร้อด	อย่าให้ม่กำาลังการ้ผ่ลิตว่างเปัล่าจากการ้ถู้อคิร้อง
สินที่รั้พื้ย์ท่ี่�ใช้้ในการ้ผ่ลิต	 หร้้อให้บริ้การ้เกินคิวามจำาเป็ัน
สินที่รั้พื้ย์ท่ี่�คิร้อบคิร้องอยู่ม่ค่ิาใช้้จ่ายในการ้คิร้อบคิร้อง									
ไม่ว่าการ้จัดเก็บ	 ดูแล	 ร้ักษา	 หร้้อภาษ่	 หากผ่ลตอบแที่น							
ไม่คุ้ิมค่ิาท่ี่�จะเกบ็ไว้แล้ว	ในร้ะยะยาวอาจจะตอ้งตัดสินใจตดัไฟุ
แต่ต้นลม	

4. อย่าก่ิอหนี�เพิ�ม ลดิหนี�ไดิ�ให�ลดิ
	 หน่�ท่ี่�ม่ต้นทุี่นการ้เงินสูงให้ร่้บลดก่อน	เช่้น	ช้ำาร้ะหน่�ค้ินด้วย
การ้ขึ้ายสินที่รั้พื้ย์ท่ี่�ไม่จำาเป็ันเพ้ื้�อเอากร้ะแสเงินสดมาช้ำาร้ะหน่�	หร้้อ
อาจจะต้องยอมเฉ้อนเน้�อเถู้อหนัง	 กัดฟัุนจ่ายหน่�ไปัก่อน						
แล้วที่ำาตัวสมถูะให้ได้มากท่ี่�สุด	 ที่ำาตัวเป็ันกบจำาศ่ึลเล็กน้อย			
เพ้ื้�อรั้กษาบาดแผ่ลให้หายด่	 คิิดง่ายๆ	 ‘ถู้อสินที่รั้พื้ย์ไว้ได้							
ผ่ลตอบแที่นน้อยกว่าต้นทุี่นการ้เงินขึ้องหน่�ท่ี่�ม่อยู่’
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5. เพิ�มรูายไดิ� ลดิรูายจ่ิาย
	 ลดร้ายจ่ายค้ิอส่วนท่ี่�เร้าใช้้เป็ันหลักการ้พ้ื้�นฐานในการ้				
เพิื้�มกำาไร้	 หร้้อเพิื้�มกร้ะแสเงินสด	 แต่การ้ลดร้ายจ่ายเพ่ื้ยง			
อย่างเด่ยวอาจจะไม่ตอบโจที่ย์ท่ี่�หนักอ้�งน่�		เพื้ร้าะแม้จะที่ำาตัว
สมถูะแล้ว	แต่กิจการ้ก็ยังต้องม่ต้นทุี่นการ้ดำาร้งช่้พื้อย่างแน่นอน
จ้งจำาเป็ันต้องหาร้ายได้ให้พื้อกับร้ายจ่าย	 ใคิร้ๆ	 ก็รู้้ข้ึ้อน่�	 แต่		
การ้หาร้ายได้ในคิรั้�งน่�	จำาเป็ันต้องหาช่้องที่างการ้หาร้ายได้เพิื้�ม
จากการ้ลงทุี่น	การ้ดำาเนินงาน	อาจจะไม่ต้องตัดขึ้ายสินที่รั้พื้ย์
หร้้อใช้้วธ่ิีการ้บริ้หาร้	เจร้จาหน่�กับเจ้าหน่�เพ้ื้�อรั้กษาสภาพื้คิล่อง
เพื้ร้าะหากสามาร้ถูหาผ่ลตอบแที่นจากร้ายได้ได้มากกว่าต้นทุี่น
การ้ถู้อคิร้องสินที่รั้พื้ย์	และต้นทุี่นการ้เงิน	ก็ย่อมอาจจะยอมได้
กับการ้เป็ันหน่�

6. สำารูว์จิสินทัรัูพย์ เงินสำารูองฉุกิเฉิน
	 สำาร้วจสินที่รั้พื้ย์ท่ี่�ม่ทัี่�งหมด	เพ้ื้�อดูว่าเร้าม่สินที่รั้พื้ย์อะไร้บ้าง	
และอยู่ท่ี่�ใด	เช่้น	เงินฝึากธีนาคิาร้	สลากออมสิน	ปัร้ะกันช่้วิต
บ้าน	 ท่ี่�ดิน	 ร้ถูยนต์	 ขึ้องใช้้ส่วนตัว	 ฯลฯ	 แบ่งกลุ่มออกเปั็น
สินที่รั้พื้ย์ท่ี่�ม่สภาพื้คิล่องและไม่ม่สภาพื้คิล่อง	 เพ้ื้�อปัร้ะเมินว่า
สินที่รั้พื้ย์ใดท่ี่�พื้อจะแปัลงเป็ันสภาพื้คิล่องหร้้อเปัล่�ยนเป็ันเงิน
ได้เร็้ว	 ในกร้ณ่ท่ี่�ม่เงินสดสำาร้องไม่เพ่ื้ยงพื้อสำาหรั้บการ้ใช้้ช่้วิต
ในร้ะยะเวลา	3-6	เด้อน	ลองหาหนที่างเพิื้�มกร้ะแสเงินสด	เช่้น
ร่้บขึ้อค้ินภาษ่เงินได้	หร้้อขึ้ายสินที่รั้พื้ย์ท่ี่�ไม่จำาเป็ันและไม่ม่ผ่ล
ต่อการ้ดำาร้งช่้วิตออกไปับ้าง

7. บริูหารูจิิติใจิในยามวิ์กิฤติ
	 อย่าเสพื้ข่ึ้าวสาร้ในด้านลบจนมากเกินไปั	กำาหนดช่้วงเวลา
ขึ้องการ้เสพื้ข่ึ้าวสาร้ให้เหมาะสม	หางานอดิเร้กที่ำา	 ซ้้�งการ้ได้
ที่ำางานอดิเร้กท่ี่�รั้กจะที่ำาให้เร้าม่คิวามสุขึ้	และยิ�งหากคุิณสามาร้ถู
แปัลงงานอดิเร้กท่ี่�รั้กให้กลายเป็ันร้ายได้ได้	จะยิ�งด่เป็ันหลายเท่ี่า
ท่ี่�สำาคัิญ้อย่าล้มดูแลสุขึ้ภาพื้ร่้างกายให้แข็ึ้งแร้ง	 โดยการ้							
ออกกำาลังกาย	 ร้ับปัร้ะที่านอาหาร้ท่ี่�ด่และเป็ันปัร้ะโยช้น์							
นอนหลับพัื้กผ่่อนเพ่ื้ยงพื้อ	และไม่เคิร่้ยด	

	 หัากเร็าม่ี่สุขภาพกาย่	สุขภาพใจ	แล้ะสุขภาพทำางการ็เงิน
ท่ำ�แข็งแร็ง	ไม่ี่ว่่าจะเป็นวิ่กฤต่ท่ำ�ร้็าย่แร็งแค่ไหัน	ก็จะผ่่านมัี่นไป
ได้อย่่างแน่นอน	
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 SOCIAL ENTERPRISE เร่�อุ่ง: มี่าร่ตพงษ์ี

กิำาไรู = เงิน + คว์ามสุขของทัุกิๆ คน
ปัจิจ่ิบันน้�ม้ี่ธ่ิรกิจิให่มี่�ท้�กำาลังมี่าแรงเร้ยีกว�า ‘กิิจิกิารูเพื�อสังคม’ โดยีม้ี่การดำาเนินงานสร้างรายีได้ท้�ชี�วยีด้แลสังคมี่ 

สิ�งแวดล้อุ่มี่ นอุ่กเห่น่อุ่จิากการทำา CSR ข่อุ่งบริษัีทห่ร่อุ่อุ่งค์กรให่ญ�ๆ  SME เอุ่งก็สามี่ารถดำาเนินธ่ิรกิจิแบบน้� 
และสามี่ารถสร้างและบริห่ารรายีได้ให้่ยัี�งย่ีนได้ อุ่ย้ี�ท้�ว�า SME ข่อุ่งค่ณจิะให้่ความี่ใส�ใจิ 

สร้างสรรค์ในการทำาธ่ิรกิจิอุ่ยี�างยัี�งย่ีน ตอุ่บแทนส้�สังคมี่ห่ร่อุ่ไมี่�? เด้�ยีวน้�ม้ี่คนอุ่อุ่กมี่าทำา SME แบบท้�ใส�ใจิสังคมี่ 
ด้แลโลก และทำากำาไรทางธ่ิรกิจิได้ ใครท้�สนใจิอุ่ยีากเริ�มี่ต้นธ่ิรกิจิแบบ Social Enterprise จิะต้อุ่งทำาอุ่ยี�างไร 

เราม้ี่เคล็ดลับให้่ติดตามี่กันเลยีครับ
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เคล็ดิลับทีั� 1 “มองหาธุุรูกิิจิทีั�ช่ว์ยส่งเสริูมสังคม”
	 หากเร้ามองไปัร้อบๆ	 ตัวเร้าจะเห็นปััญ้หาสังคิมมากมาย	
ดังนั�น	ถู้าเร้าสามาร้ถูที่ำาธุีร้กิจท่ี่�ช่้วยลดปััญ้หาสังคิม	รั้บร้องได้ว่า
จะม่กลุ่มลูกค้ิาท่ี่�สนใจจำานวนหน้�งอยากส่งเสริ้มให้ธุีร้กิจ
ปัร้ะเภที่น่�เกิดข้ึ้�น	ยกตัวอย่างเช่้น	เร้าอยากให้สังคิมลดการ้สูบบุหร่้�
เร้าสามาร้ถูตั�งเพื้จ	หร้้อเว็บไซ้ต์	หร้้อแม้แต่แอปัพื้ลิเคิชั้�นท่ี่�ช่้วย
ให้คินอยากเลิกบุหร่้�	 เลิกได้อย่างสนิที่ใจ...หากเร้าม่ไอเด่ยด่ๆ	
เร้าสามาร้ถูนำาไอเด่ยไปัเสนอขึ้อแหล่งทุี่นที่ำาธุีร้กิจ	 อาจเป็ัน
หน่วยงานรั้ฐฯ	เช่้น	สสส.	ท่ี่�ส่งเสริ้มด้านการ้ลดสูบบุหร่้�อยู่แล้ว
เป็ันแหล่งทุี่น	หร้้อแม้แต่รั้บบริ้จาคิตามเว็บไซ้ต์ก็ที่ำาได้เช่้นกัน	

เคล็ดิลับทีั� 2 “มองหาธุุรูกิิจิทีั�ติอบโจิทัย์สิ�งแว์ดิล�อม”
	 เคิล็ดลับน่�ก็คิล้ายๆ	 กับเคิล็ดลับแร้ก	 หากเร้ามองเห็นว่า
กิจกร้ร้มบางอย่างก่อให้เกิดมลพิื้ษ	 ยกตัวอย่างเช่้น	 มลพิื้ษ				
ในอากาศึเกิดจากคิวันเส่ยจากร้ถูยนต์	 ภาวะเร้้อนกร้ะจกนั�น
เกิดจากก�าซ้คิาร์้บอนไดออกไซ้ต์ท่ี่�ถููกปัล่อยออกมาจากท่ี่อไอเส่ย
ร้ถูยนต์ที่ำาให้เกิดกำาแพื้งกั�นชั้�นบร้ร้ยากาศึโลก	และเก็บคิวามร้้อน
เอาไว้บนพ้ื้�นโลก	 ที่ำาให้อุณหภูมิขึ้องโลกสูงข้ึ้�น	 นำ�าแข็ึ้งขัึ้�วโลก
เริ้�มละลาย	ที่ำาให้นำ�าท่ี่วม	และปััญ้หาต่อเน้�องตามมามากมาย	
หากเร้าเป็ันนักปัร้ะดิษฐ์	หร้้อม่ไอเด่ยด่ๆ	ท่ี่�จะสร้้างอุปักร้ณ์บางอย่าง
ท่ี่�ติดบริ้เวณท่ี่อไอเส่ย	 และลดการ้ปัล่อยก�าซ้คิาร์้บอนไดออกไซ้ต์ได้	
รั้บร้องได้เลยว่าจะม่นายทุี่นสนใจ	และอยากให้เงินทุี่นลักษณะน่�
อย่างแน่นอน

เคล็ดิลับทีั� 3 “มองหาไอเดีิยธุุรูกิิจิจิากิหน่ว์ยงานอิสรูะ”
	 หน่วยงานอสิร้ะท่ี่�คิอยจบัตาดูแลสิ�งแวดลอ้มนั�นม่มากมาย
ยกตัวอย่างเช่้น	NGO	ย่อมาจาก	Non-government	Organizations	
หมายถู้ง	องค์ิกร้พัื้ฒนาเอกช้น	ช้้�อน่�เป็ันช้้�อท่ี่�รู้้จักกันทัี่�วไปัและ
เป็ันช้้�อท่ี่�นิยมเร่้ยกกันในปัร้ะเที่ศึไที่ย	 โดยองค์ิกร้เหล่าน่�จะ
ร้วบร้วมปััญ้หาด้านสิ�งแวดล้อม	แม้กร้ะทัี่�งปััญ้หาท่ี่�ส่งผ่ลกร้ะที่บ
กับสังคิม	 หากเร้าร้วบร้วมปััญ้หาเหล่าน่�และนำามาต่อยอด						
หาคิำาตอบ	จนกลายเป็ันกิจการ้เพ้ื้�อสังคิม	หร้้อ	Social	Enterprise	
ได้จริ้ง	=	เร้าได้เริ้�มต้นธุีร้กิจ	Social	Enterprise	จากปััญ้หาท่ี่�
เกิดข้ึ้�นจริ้ง	 และไอเด่ยเหล่าน่�สามาร้ถูนำามาต่อยอดได้ไม่รู้้จบ

เคล็ดิลับทีั� 4 “มีจิิติอาสา”
	 เคิล็ดลับข้ึ้อน่�ถู้อว่าม่คิวามสำาคัิญ้สูงสุด	เพื้ร้าะหากเร้าอยากที่ำา
กิจการ้ปัร้ะเภที่	Social	Enterprise	แต่เร้าไม่ม่จิตอาสา	เร้าจะที่ำาได้
ไม่สุดที่าง	เพื้ร้าะกิจการ้ปัร้ะเภที่น่�เร้าต้องทุ่ี่มเที่ทัี่�งแร้งกาย	แร้งใจ
และบางคิรั้�งต้องที่ำาธุีร้กิจโดยไม่หวังผ่ลกำาไร้	หร้้อหวังผ่ลกำาไร้
ไม่มากนัก	 แต่เน้�อแท้ี่ขึ้องกิจการ้	 Social	 Enterprise	 นั�น		
ต้องการ้ให้สังคิมด่ข้ึ้�น	 ต้องการ้ให้สิ�งแวดล้อมน่าอยู่ข้ึ้�น	 ซ้้�ง					
เป็ัน	‘หัวใจหลัก’	ขึ้องการ้ปัร้ะกอบกิจการ้ปัร้ะเภที่น่�	หากเร้า
ไม่ม่ใจรั้กท่ี่�จะที่ำามันจริ้งๆ	ผ่ลขึ้องการ้กร้ะที่ำาจะส่งออกมาจาก
ส่วนล้กขึ้องจิตใจ	 ดังนั�น	 การ้ม่จิตอาสาถู้อเป็ันเร้้�องสำาคัิญ้ยิ�ง
สำาหรั้บธุีร้กิจปัร้ะเภที่	Social	Enterprise	นั�นเอง
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 RISK ALERT เร่�อุ่ง: ฟ้ิาใส

คิดิและทัำาอย่างสรู�างสรูรูค์ดิ�ว์ยเทัคนิค 
SCAMPER

คัวามีค้ัดส่ร้างส่รรค์ัที�แท้จร้งนั�นประกอบไปด้วย การเห็น-ส้่�งที�ทุกคันมีองเห็น การค้ัด-ส้่�งที�คันอ่�นไม่ีเคัยค้ัด แลัะการทำา-ส้่�งที�คันอ่�น     
ไม่ีกล้ัาทำา! การพัื่ฒนาคัวามีค้ัดส่ร้างส่รรค์ัด้วยเทคัน้คั Scamper พัื่ฒนาขึ�นโดย Bob Eberle เป็นเทคัน้คัในการหาคัำาตัอบ
เพ่ื่�อจะค้ันพื่บคัวามีค้ัดใหม่ี (New Ideas) ผล้ัตัภัณฑ์์ใหม่ี (New Products) หร่อบร้การใหม่ี (New Services) ซึ้�งนี�เป็นเทคัน้คั
ที�พัื่ฒนาขึ�นมีาเพ่ื่�อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแลัะเพ้ื่�มีประส้่ทธ้์ภาพื่ของงานที�เจ้าของธุ์รก้จ SME ส่ามีารถนำาไปใช้ื่พัื่ฒนา          
การต่ัอยอด แลัะแก้ลัดคัวามีเสี่�ยงในการดำาเน้นธุ์รก้จได้อย่างมีีระบบ เทคัน้คั Scamper นั�นประกอบด้วยอะไรบ้าง ตัามีไป
ทำาคัวามีรู้จักกัน

S = Substitute	(การ้ที่ดแที่น)	การ้แที่นท่ี่�	หร้้อหาส่วนใหม่ๆ
หร้้อวิธ่ีการ้ใหม่มาที่ดแที่นส่วนขึ้องปััญ้หา/	 ผ่ลิตภัณฑ์์/	
กร้ะบวนการ้	 เช่้น	 ใช้้กร้ร้มวิธ่ีการ้ผ่ลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ	 ใช้้ร้ะบบ					
การ้ที่ำางานใหม่ๆ	 ใช้้วัสดุใหม่ๆ	 ใช้้พื้ลังงานแบบใหม่	 เปัล่�ยน					
ส่วนปัร้ะกอบบางส่วนใหม่
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-สามาร้ถูใช้้อะไร้หร้้อวัตถุูใดมาที่ดแที่นได้บ้าง
-ม่วัสดุหร้้อที่รั้พื้ยากร้อะไร้บ้างท่ี่�สามาร้ถูนำามาที่ดแที่นเพ้ื้�อ
ปัรั้บปัรุ้งผ่ลิตภัณฑ์์
-สามาร้ถูใช้้ผ่ลิตภัณฑ์์หร้้อกร้ะบวนการ้อ้�นใดได้บ้าง

-จะเกิดอะไร้ข้ึ้�นถู้าคุิณเปัล่�ยนคิวามรู้้ส้กหร้้อทัี่ศึนคิติต่อผ่ลิตภัณฑ์์น่�
-คุิณสามาร้ถูเปัล่�ยนคินท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องได้หร้้อไม่
-สามาร้ถูเปัล่�ยนรู้ปัร่้าง/	ส่/	เส่ยง/	กลิ�นได้อย่างไร้
-สามาร้ถูใช้้แนวคิิด/	ผ่ลิตภัณฑ์์/	บริ้การ้น่�ในสถูานท่ี่�อ้�นได้หร้้อไม่

C = Combine	(การ้ผ่สมหร้้อผ่นวกร้วม)	เป็ันการ้นำาสิ�งสองสิ�ง
หร้้อมากกว่ามาร้วมกัน	 เพ้ื้�อให้เกิดสิ�งใหม่	 แตกต่างไปัจากเดิม
เช่้น	การ้สร้้างร้ถูไฮบริ้ด	(ไฟุฟุ้า+ปิัโตร้เล่ยม)	เพ้ื้�อการ้ปัร้ะหยัด
และลดมลภาวะ	 เมดิคิอลสปัา	 (การ้ผ่นวกร้วมแพื้ที่ย์สมัยใหม่
กับแพื้ที่ย์แผ่นตะวันออก)	 เพ้ื้�อไลฟ์ุสไตล์คินรุ่้นใหม่	 การ้ที่ำา					
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คิอนเวอร์้เจนซ์้	ผ่นวกร้วมเที่คิโนโลย่แบบม่สาย	ไร้้สาย	อินเตอร์้เน็ต
เคิเบิลท่ี่ว่	การ้โอนเงินและคิวามบันเทิี่งหลายรู้ปัแบบเข้ึ้าด้วยกัน
เป็ันนวัตกร้ร้มการ้บริ้การ้แบบใหม่
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-คิวามคิิดหร้้อส่วนใดท่ี่�สามาร้ถูร้วมกันได้
-สามาร้ถูร้วมหร้้อผ่สานกับวัตถุูอ้�นได้หร้้อไม่
-จะเกิดอะไร้ข้ึ้�นถู้าร้วมผ่ลิตภัณฑ์์น่�กับผ่ลิตภัณฑ์์อ้�น
-สิ�งท่ี่�สามาร้ถูร้วมเพ้ื้�อเพิื้�มการ้ใช้้งานขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์น่�
-จะร้วมทัี่กษะและที่รั้พื้ยากร้ท่ี่�ม่เพ้ื้�อปัรั้บปัรุ้งพัื้ฒนาผ่ลิตภัณฑ์์น่�
ได้อย่างไร้

A = Adapt	(การ้ปัรั้บเปัล่�ยนให้ก้าวหน้า/	ด่ข้ึ้�น)	คิิดว่าส่วนใด
ขึ้องปััญ้หา/	ผ่ลิตภัณฑ์์/	กร้ะบวนการ้	สามาร้ถูปัรั้บเปัล่�ยนเพ้ื้�อ
ลบจุดอ่อน	 เพิื้�มโอกาสหร้้อคิิดว่าคุิณสามาร้ถูเปัล่�ยนลักษณะได้
อย่างไร้	เช่้น	การ้ปัรั้บเปัล่�ยนแนวคิิดขึ้องโร้งพื้ยาบาล	(ท่ี่�ดูน่ากลัว)	
ให้ม่การ้บริ้การ้/	คิวามสวยงามเหม้อนโร้งแร้ม	ซ้้�งเป็ันคิอนเซ็้ปัต์
ขึ้อง	Hospitel	(Hospital	+	Hotel)
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-สามาร้ถูใช้้ปัร้ะโยช้น์จากผ่ลิตภัณฑ์์น่�ให้ต่างออกไปัจากขึ้องเดิม
ท่ี่�เป็ันอยู่ได้อย่างไร้
-สามาร้ถูใช้้ปัร้ะโยช้น์ในลักษณะอ้�นๆ	ได้อย่างไร้
-ปัรั้บตัวหร้้อปัรั้บผ่ลิตภัณฑ์์เพ้ื้�อตอบสนองวัตถุูปัร้ะสงค์ิหร้้อการ้
ใช้้งานอ้�นได้อย่างไร้
-ใคิร้หร้้อสิ�งใดท่ี่�นำามาเป็ันต้นแบบเพ้ื้�อปัรั้บปัรุ้งผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้บ้าง
-สามาร้ถูใช้้ผ่ลิตภัณฑ์์หร้้อไอเด่ยอะไร้เพ้ื้�อสร้้างแร้งบันดาลใจ
-ปัร้ะสบการ้ณ์ในอด่ตให้ไอเด่ยอะไร้บ้าง

M = Modify	 (การ้ปัรั้บเปัล่�ยน)	 การ้ดัดแปัลง	 ปัรั้บปัรุ้ง	
เปัล่�ยนแปัลง	แก้ไขึ้บางส่วนเล็กๆ	น้อยๆ	จากขึ้องเดิม	เพ้ื้�อที่ำาให้
ด่ข้ึ้�น	เช่้น	การ้ปัรั้บเปัล่�ยน	ส่	รู้ปัที่ร้ง	เส่ยง	การ้เคิล้�อนไหว	การ้
ใช้้งาน	เป็ันต้น
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-เร้าจะปัรั้บเปัล่�ยนผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้อย่างไร้บ้าง
-สามาร้ถูดัดแปัลงผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้ตร้งส่วนไหนบ้าง
-จะเปัล่�ยนรู้ปัลักษณ์ขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์ได้อย่างไร้บ้าง
-สามาร้ถูเพิื้�มอะไร้ในการ้ปัรั้บเปัล่�ยนผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้
-สิ�งท่ี่�สามาร้ถูขึ้ยายใหญ่้ข้ึ้�นที่ำาให้ใหญ่้ข้ึ้�น/	สูงข้ึ้�น/	แข็ึ้งแร้งข้ึ้�นได้
อย่างไร้
-องค์ิปัร้ะกอบอะไร้ขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์น่�ท่ี่�ดัดแปัลง	/ปัรั้บปัรุ้ง/	แก้ไขึ้
ได้บ้างเพ้ื้�อให้ด่ข้ึ้�น

P = Put to Other Uses	(การ้นำาไปัใช้้เพ้ื้�อปัร้ะโยช้น์หร้้อ
วัตถุูปัร้ะสงค์ิอ้�น)	เป็ันการ้ปัร้ะยุกต์สิ�งท่ี่�ม่อยู่เข้ึ้ากับสิ�งอ้�นโดยท่ี่�ยัง
คิงรั้กษาคิวามเป็ันสิ�งเดิมอยู่	 เช่้น	 การ้นำามูลสัตว์มาที่ำาแก�ส	
การ้นำาวัช้พ้ื้ช้	มาถัูกที่อเป็ันกร้ะเป๋ัา/	เคิร้้�องใช้้สำาหรั้บตลาดร้ะดับสูง

คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-คุิณสามาร้ถูใช้้ผ่ลิตภัณฑ์์/	บริ้การ้/	ไอเด่ยน่�ได้จากท่ี่�ไหน
-ใคิร้สามาร้ถูใช้้ผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้บ้าง
-ผ่ลิตภัณฑ์์น่�จะที่ำางานแตกต่างกันอย่างไร้
-เด็ก/	หร้้อผู้่ใหญ่้จะใช้้มันได้อย่างไร้
-สามาร้ถูร่้ไซ้เคิิลขึ้องเส่ยจากผ่ลิตภัณฑ์์น่�เพ้ื้�อสร้้างสิ�งใหม่ๆ							
ได้หร้้อไม่

E = Eliminate	(การ้ตัดทิี่�ง/	การ้ขึ้จัดออก)	การ้พัื้ฒนาโดย
การ้ตัดส่วนต่างๆ	หร้้อส่วนปัร้ะกอบ	หร้้อตัดฟัุงก์ชั้�นท่ี่�ไม่จำาเป็ัน
ออกบางส่วน	หร้้อการ้ที่ำางานบางส่วนออกมา	 เช่้น	 เต่ยงนอน/	
ร้ถูยนต์ในอด่ตและปััจจุบันเร้าจะเห็นการ้ตัดทิี่�งหลายส่วนออกไปั
ที่ำาให้ดูง่ายๆ	สวยงาม	ไม่เที่อะที่ะ
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-สามาร้ถูตัด/	 ลด	 ส่วนปัร้ะกอบออกได้อย่างไร้บ้าง	 เพ้ื้�อให้
ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้ตร้งใจลูกค้ิา
-สามาร้ถูลดคิวามซั้บซ้้อนขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้อย่างไร้
-คุิณลักษณะส่วนหร้้อกฎท่ี่�คุิณสามาร้ถูกำาจัดทิี่�งไปั
-ส่วนใดท่ี่�สามาร้ถูตัดออกได้โดยไม่ต้องเปัล่�ยนฟัุงก์ชั้นขึ้องมัน
-สามาร้ถูที่ำาให้มันเล็กลงเร็้วข้ึ้�นเบาหร้้อสนุกมากข้ึ้�นได้อย่างไร้
-อะไร้บ้างท่ี่�จำาเป็ันหร้้อไม่จำาเป็ัน

R = Rearrange/ Reverse	(จัดร้ะบบใหม่	/เปัล่�ยนทิี่ศึที่าง
ใหม่)	ถู้าส่วนหน้�งขึ้องปััญ้หา/	ผ่ลิตภัณฑ์์/	กร้ะบวนการ้ที่ำางาน
ในสิ�งท่ี่�ตร้งกันข้ึ้าม	 หร้้อที่ำาในลำาดับท่ี่�แตกต่างกัน	 หร้้อในการ้
ออกแบบ	กลับหน้าเป็ันหลัง	กลับซ้้ายเป็ันขึ้วา	กลับดำาเป็ันขึ้าว	
จากบวกเป็ันลบ	 หร้้อที่ำาให้เกิดผ่ลตร้งกันข้ึ้าม	 สลับบที่บาที่	
เปัล่�ยนสถูานท่ี่�	เปัล่�ยนขัึ้�วใหม่	จากท่ี่�เคิยม่อยู่หร้้อเป็ันอยู่จะช่้วย
ที่ำาให้เกิดสิ�งใหม่ท่ี่�ด่กว่าเดิมข้ึ้�นได้
คำาถูามี่ท่ำ�จะนำาไปสู่แนว่ทำางการ็แก้ไขปัญหัา	ได้แก่
-จะเกิดอะไร้ข้ึ้�นถู้ากลับกร้ะบวนการ้น่�หร้้อจัดเร่้ยงลำาดับตาม
ลำาดับใหม่
-เกิดอะไร้ข้ึ้�นถู้าที่ำาตร้งข้ึ้ามกับสิ�งท่ี่�กำาลังพื้ยายามท่ี่�จะที่ำาตอนน่�
-ส่วนปัร้ะกอบใดท่ี่�สามาร้ถูใช้้ที่ดแที่นเพ้ื้�อเปัล่�ยนลำาดับขึ้อง
ผ่ลิตภัณฑ์์น่�ได้
-เกิดอะไร้ข้ึ้�นถู้าคุิณคิิดว่ามันถูอยหลัง/	ข้ึ้�นแที่นการ้ลง

	 ถู้าการ็ว่างแผ่นพัฒนาธุุร็กิจ	SME	ของคุณถู่งทำางตั่น	ล้องใช้
เทำคนิค	SCAMPER	ดูนะครั็บ	จะพบว่่าสามี่าร็ถูปรั็บปรุ็งแล้ะ
ค้นหัาคว่ามี่คิดใหัม่ี่ๆ	ได้มี่ากมี่าย่เล้ย่ท่ำเด่ย่ว่

ขอบคุณข้อมูี่ล้

-TMB

-รศ.ดร.วิิทยา ดำารงเก่ยรติิศักดิ� คณับด่คณัะสารสนเทศและ   

การส้�อสาร มห์าวิิทยาลัยแม�โจ้
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 BIZ IN LAW 

จิะขายของออนไลน์ติ�องรูู�กิฎ
ในย่คุปัจจุบันการ็ปร็ะกอบอาช่พอิสร็ะแล้ะเปน็เจ้าของกิจการ็
ของต่นเองเป็นรู็ปแบบการ็ทำำาอาช่พท่ำ�ม่ี่ผู้่คนสนใจเพิ�มี่ข่�นใน
ร็ะย่ะเว่ล้าอนัร็ว่ดเร็็ว่	โดย่เฉพาะการ็จำาหัน่าย่สินค้าออนไล้น์
ซ่ึ่�งม่ี่หัล้าย่ช่องทำางในการ็ดำาเนินกิจการ็	
	 เช่้น	ขึ้ายขึ้องผ่่านเว็บไซ้ต์	อินสตาแกร้ม	เฟุซ้บุ�ก	ไลน์	หร้้อ
ผ่่านช่้องที่างอ้�น	 เน้�องด้วยการ้ม่เที่คิโนโลย่ท่ี่�ที่ันสมัย	 ร้ะบบ
เคิร้้อข่ึ้ายท่ี่� ม่ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้มากข้ึ้�น	 การ้สามาร้ถูเขึ้้าถู้ง
อินเตอร์้เน็ตได้อย่างทัี่�วถู้ง	ร้วมทัี่�งอุปักร้ณ์และเคิร้้�องม้อต่างๆ	
ม่ร้าคิาถููก	ที่ำาให้เกิดคิวามสะดวกสบายในการ้ที่ำาธุีร้กร้ร้มและ
ดำาเนินกิจการ้ต่างๆ	
	 เพ้ื้�อสร้้างคิวามรู้้คิวามเข้ึ้าใจท่ี่�ถููกต้องในการ้ปัร้ะกอบธุีร้กิจ
การ้จำาหน่ายสินค้ิาออนไลน์ให้แก่ผู้่ปัร้ะกอบการ้และผู้่บริ้โภคิ	
และเป็ันการ้ส่งเสริ้มการ้พัื้ฒนาธุีร้กิจออนไลน์เหล่าน่�ให้ม่
มาตร้ฐานเด่ยวกัน	 เพ้ื้�อการ้พัื้ฒนาเศึร้ษฐกิจร้ากฐานต่อไปั				
ในอนาคิต	พ่ื้อค้ิาแม่ค้ิาออนไลน์จ้งต้องรู้้กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	
	 ผู้่ปัร้ะกอบธุีร้กิจท่ี่�ที่ำาการ้ค้ิาขึ้ายสินค้ิาผ่่านอินเตอร์้เน็ต						
ไม่ว่าจะเป็ันบุคิคิลธีร้ร้มดาหร้้อนิติบุคิคิล	 ม่หน้าท่ี่�ต้องไปั							
จดที่ะเบ่ยนต่อ	สคิบ.	ตามพื้ร้ะร้าช้บัญ้ญั้ติขึ้ายตร้งและตลาด

เร่�อุ่ง: ส่ชีา

แบบตร้ง	พื้.ศึ.	2545	จ้งจะสามาร้ถูปัร้ะกอบกิจการ้ได้	
	 เหตุท่ี่�กฎหมายต้องบังคัิบให้ต้องจดที่ะเบ่ยนก็เพ้ื้�อให้			
หน่วยงานภาคิรั้ฐสามาร้ถูตร้วจสอบหร้้อติดตามผู้่ปัร้ะกอบธุีร้กิจ
หร้้อบุคิคิลผู้่ค้ิาขึ้ายได้	หากผู้่บริ้โภคิถููกละเมิดสิที่ธิีจากการ้ซ้้�อ
สินค้ิาหร้้อบริ้การ้	 โดยผู้่ที่ำาการ้คิ้าขึ้ายสินค้ิาผ่่านส้�อหร้้อ
อินเตอร์้เน็ตต้องได้รั้บอนุญ้าตก่อนจ้งจะที่ำาการ้ค้ิาขึ้ายได้	มิใช่้
ดำาเนินการ้ไปัก่อนแล้วจ้งไปัจดที่ะเบ่ยนภายหลัง	โดยแยกบุคิคิล
ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ต้องจดที่ะเบ่ยนเพ้ื้�อที่ำาการ้ค้ิาขึ้ายผ่่านอินเตอร์้เน็ต	ดังน่�	
	 กร้ณ่เจ้าขึ้องเวบ็ไซ้ต์ท่ี่�จดที่ะเบ่ยนเวบ็ไซ้ต์ไว้เพ้ื้�อขึ้ายสนิค้ิา
ขึ้องตนเองก็ด่	หร้้อเป็ันคินกลางในการ้นำาสินค้ิาขึ้องบุคิคิลอ้�น
มาขึ้ายผ่่านหน้าเว็บไซ้ต์ก็ด่	 ม่หน้าท่ี่�โดยตร้งในการ้ต้องไปัจด
ที่ะเบ่ยนต่อ	สคิบ.
	 ตัวอย่างเช่้น	 บริ้ษัที่	 เอ	 จำากัด	 จดที่ะเบ่ยนเว็บไซ้ต์	 ช้้�อ	
www.iloveshopping.com	โดยที่ำาหน้าท่ี่�เป็ันส้�อกลางในการ้นำาสินค้ิา
ขึ้องบุคิคิล	 จำานวน	 100	 ร้ายการ้	 มาขึ้ายให้แก่บุคิคิลทัี่�วไปั	
กร้ณ่เช่้นน่�	บริ้ษัที่	เอ	จำากัด	ม่หน้าท่ี่�ต้องไปัจดที่ะเบ่ยนต่อ	สคิบ.	
ก่อนจ้งจะที่ำาการ้ค้ิาขึ้ายได้	
	 ส่วนบุคิคิลท่ี่�เป็ันเจ้าขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์	ไม่ว่าจะเป็ันผู้่ผ่ลิต	หร้้อ
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(ขึ้ายสินค้ิาผ่่านส้�อ)	ก่อน	จ้งจะที่ำาการ้จำาหน่ายสินค้ิาผ่่านส้�อ
ดังกล่าวได้
	 ธุีร้กิจตลาดแบบตร้งท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ต้องจดที่ะเบ่ยนต่อ	 สคิบ.	
ตามพื้ร้ะร้าช้บัญ้ญั้ติขึ้ายตร้งและตลาดแบบตร้ง	พื้.ศึ.	2545	นั�น
หมายร้วมถู้งบุคิคิลท่ี่�ที่ำาการ้คิา้ขึ้ายสนิค้ิาผ่่านส้�ออ้�นๆ	ด้วย	เช่้น
ส้�อโที่ร้ศึัพื้ท์ี่	 โที่ร้สาร้	 หร้้อเคิร้้�องม้อส้�อสาร้อิเล็กที่ร้อนิกส์						
ในรู้ปัแบบอ้�นๆ
	 ตัวอย่างเช่้น	บริ้ษัที่	บ่	จำากัด	เปิัดสายด่วนหมายเลขึ้	1234	
เพ้ื้�อเป็ันส้�อกลางหร้้อเปั็นหน้าตัวแที่นนายหน้าในการ้ซ้้�อขึ้าย
สินค้ิาไม่ว่าเป็ันผ่ลิตภัณฑ์์ขึ้องตนเองหร้้อผ่ลิตภัณฑ์์ขึ้องบุคิคิล
อ้�นให้แก่ผู้่บริ้โภคิ	กร้ณ่เช่้นน่�บริ้ษัที่	บ่	จำากัด	ม่หน้าท่ี่�ต้องไปั
จดที่ะเบ่ยนการ้ปัร้ะกอบธุีร้กิจตลาดแบบตร้งต่อ	 สคิบ.	 ด้วย
เช่้นกัน		
	 หัากผู้่ใดปร็ะกอบธุุร็กิจต่ล้าดแบบต่ร็ง	(ค้าขาย่สินค้าผ่่านส่�อ)	
โดย่ไมี่จ่ดทำะเบ่ย่นธุุร็กิจต่ล้าดแบบต่ร็ง	ต่อ้งร็ะว่างโทำษจำาคุก
ไม่ี่เกินหัน่�งปี	หัร่็อปรั็บไม่ี่เกินหัน่�งแสนบาทำ	หัร่็อทัำ�งจำาทัำ�งปรั็บ
แล้ะปรั็บร็าย่วั่นอ่กวั่นล้ะไม่ี่เกินหัน่�งหัม่ี่�นบาทำต่ล้อดเว่ล้าท่ำ�ยั่ง
ฝ่่าฝื่นอยู่่		

ผู้่นำาเข้ึ้า	ท่ี่�เป็ันเจ้าขึ้องสินค้ิาจำานวน	100	ร้ายการ้นั�น	หากเจ้าขึ้อง
เว็บไซ้ต์ดังกล่าวได้จดที่ะเบ่ยนธุีร้กิจตลาดแบบตร้งต่อ	สคิบ.	แล้ว
ก็ไม่จำาเป็ันต้องไปัจดที่ะเบ่ยนต่อ	สคิบ.	อ่ก	
	 ทัี่�งน่�	 เจ้าขึ้องเว็บไซ้ต์จะต้องแจ้งร้ายละเอ่ยดเก่�ยวกับช้นิด
หร้้อปัร้ะเภที่ขึ้องสินค้ิา	ช้้�อท่ี่�อยู่ขึ้องเจ้าขึ้อง	ผ่ลิตภัณฑ์์	วิธ่ีการ้
ซ้้�อขึ้าย	เง้�อนไขึ้ต่างๆ	ให้นายที่ะเบ่ยนการ้ปัร้ะกอบธุีร้กิจตลาด
แบบตร้งที่ร้าบด้วย	หากม่ปััญ้หาการ้ผิ่ดสัญ้ญ้าก็ด่	สินค้ิาไม่ได้
มาตร้ฐานหร้้อไม่ปัลอดภัยก็ด่	 สคิบ.	 ย่อมสามาร้ถูตร้วจสอบ
และติดตามผู้่ต้องรั้บผิ่ดได้
	 กร้ณ่บริ้ษัที่	ห้างร้้าน	หร้้อบุคิคิลธีร้ร้มดา	ท่ี่�เป็ันเจ้าขึ้องผ่ลิตภัณฑ์์
ไม่ว่าจะเปั็นผู้่ผ่ลิต	 ผู้่นำาเขึ้้าหร้้อผู้่แที่นจำาหน่าย	 หร้้อผู้่ขึ้าย			
หากจดที่ะเบ่ยนเว็บไซ้ต์เพ้ื้�อค้ิาขึ้ายสินค้ิาผ่่านอินเตอร์้เน็ตเป็ัน
ขึ้องตนเองโดยไม่ผ่่านเว็บไซ้ต์ท่ี่�เป็ันส้�อกลางดังท่ี่�กล่าวมา	เป็ัน
ผู้่ม่หน้าท่ี่�ต้องไปัจดที่ะเบ่ยนการ้ปัร้ะกอบธุีร้กิจตลาดแบบตร้ง
ต่อ	สคิบ.	โดยตร้ง	
	 ตัวอย่างเช่้น	บริ้ษัที่	เอ	จำากัด	เป็ันผู้่ผ่ลิตสินค้ิาเคิร้้�องสำาอาง
เพ้ื้�อจำาหน่าย	โดยม่การ้จำาหน่ายผ่่านส้�อต่างๆ	เช่้น	ส้�ออินเตอร์้เน็ต
เป็ันต้น	บริ้ษัที่	เอ	จำากัด	ต้องย้�นจดที่ะเบ่ยนธุีร้กิจตลาดแบบตร้ง
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บริูจิาคสถึาบันวั์คซีนแห่งชาติิ 
ลดิหย่อนภิาษีไดิ�

	 สถูาบันวัคิซ่้นแห่งช้าติ	ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคิซ่้น
จัดตั�งภายใต้พื้ร้ะร้าช้กฤษฎ่กาจัดตั�งสถูาบันวัคิซ่้นแห่งช้าติ						
(องค์ิการ้มหาช้น)	 พื้.ศึ.	 2555	 ม่หน้าท่ี่�รั้บผิ่ดช้อบโดยตร้ง				
ต่อภาพื้ร้วมงานด้านวัคิซ่้นขึ้องปัร้ะเที่ศึ	เห็นว่าสถูานการ้ณ์และ
ปััญ้หาท่ี่�เกิดข้ึ้�นส่งผ่ลกร้ะที่บต่อคิวามมั�นคิงด้านสุขึ้ภาพื้ขึ้อง
ปัร้ะช้าช้น	เศึร้ษฐกิจ	สังคิม	และสูญ้เส่ยโอกาสในการ้พัื้ฒนา
ศัึกยภาพื้และการ้แข่ึ้งขัึ้นด้านวิที่ยาศึาสตร์้และเที่คิโนโลย่
ช่้วภาพื้กับปัร้ะเที่ศึในภูมิภาคิและนานาช้าติ
	 ท่ี่�ผ่่านมาเก้อบที่ศึวร้ร้ษ	สะท้ี่อนอย่างชั้ดเจนว่าการ้พ้ื้�งตนเอง
และการ้สร้้างคิวามมั�นคิงด้านวัคิซ่้นขึ้องปัร้ะเที่ศึไที่ยจำาเป็ันต้อง
อาศัึยกลไกด้านกฎหมาย	เป็ันปััจจัยหร้้อเคิร้้�องม้อสู่คิวามสำาเร็้จ
ท่ี่�สำาคัิญ้	 ในการ้นำาไปัใช้้ในการ้ผ่ลักดันให้การ้ดำาเนินงานขึ้อง
หน่วยงานด้านวัคิซ่้นทัี่�งภาคิรั้ฐและเอกช้นม่คิวามเป็ันเอกภาพื้
สามาร้ถูดำาเนินการ้ได้ตามแผ่นอย่างม่ปัร้ะสิที่ธิีภาพื้	 ต่อเน้�อง	
มั�นคิง	สามาร้ถูการั้นต่หร้้อสร้้างคิวามมั�นใจต่อปัร้ะช้าช้นได้วา่
ปัร้ะช้าช้นไที่ยจะสามาร้ถูเข้ึ้าถู้งวัคิซ่้นจำาเป็ันได้อย่างทัี่�วถู้งและ
ม่คุิณภาพื้
	 ล่าสุดท่ี่�ปัร้ะชุ้มคิณะรั้ฐมนตร่้	(คิร้ม.)	เม้�อวันท่ี่�	5	พื้.คิ.	2564	
เห็นช้อบร่้างพื้ร้ะร้าช้กฤษฎ่กาออกตามคิวามในปัร้ะมวล
รั้ษฎากร้	 ว่าด้วยการ้ยกเว้นรั้ษฎากร้	 (ฉบับท่ี่�..)	 พื้.ศึ.	 ....	
กำาหนดสิที่ธิีปัร้ะโยช้น์ที่างภาษ่	เพ้ื้�อสร้้างแร้งจูงใจให้ภาคิเอกช้น
ทัี่�งบุคิคิลธีร้ร้มดาและบริ้ษัที่	ห้างหุ้นส่วน	นิติบุคิคิล	ได้ม่ส่วนร่้วม
สนับสนุน	การ้วิจัย	การ้พัื้ฒนา	การ้ผ่ลิตและการ้กร้ะจายวัคิซ่้น
ป้ัองกันโร้คิติดเช้้�อไวรั้สโคิโร้นา	 2019	 และวัคิซ่้นสำาหรั้บโร้คิ
ติดเช้้�ออุบัติใหม่ท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นในอนาคิต	ให้ม่คุิณภาพื้และปัริ้มาณ
เพ่ื้ยงพื้อทัี่�งในภาวะปักติและภาวะฉุกเฉิน
	 ทัี่�งน่�	บุคิคิลธีร้ร้มดาและนิติบุคิคิลท่ี่�บริ้จาคิเงินหร้้อที่รั้พื้ย์สิน
ให้แก่สถูาบันวัคิซ่้นแห่งช้าติจะได้สิที่ธิีปัร้ะโยช้น์ที่างภาษ่สำาหรั้บ

กิารูให�คว์ามสำาคัญกัิบกิารูป้องกัินโรูคเป็นแนว์ทัางกิารูส่งเสริูมสุขภิาพปรูะชาชนทีั�มีปรูะสิทัธิุภิาพและคุ�มทุัน 
 ปัจิจ่ิบันวัคซ้ีนถ้กนำามี่าใช้ีเป็นเคร่�อุ่งม่ี่อุ่ในการป้อุ่งกันโรคมี่ากท้�ส่ด ในข่ณะท้�การผลิตวัคซ้ีนภิายีในประเทศกลับลดลง         
วัคซ้ีนท้�นำามี่าใช้ีเก่อุ่บทั�งห่มี่ดจึิงต้อุ่งนำาเข้่า ต้อุ่งพึ�งพาต�างประเทศ ทำาให้่คนไทยีตกอุ่ย้ี�ในความี่เส้�ยีงต�อุ่การข่าดแคลนวัคซ้ีน
จิำาเป็น ใช้ีทั�งในภิาวะปกติและสถานการณ์ฉ่กเฉินท้�ม้ี่การระบาดข่อุ่งโรค เน่�อุ่งจิากความี่ไมี่�แน�นอุ่นข่อุ่งปริมี่าณความี่ต้อุ่งการ  
และการผลิตวัคซ้ีนในตลาดโลก ปัญห่าการผ้กข่าดจิากการท้�ม้ี่ผ้้ผลิตจิำานวนน้อุ่ยี (Oligo-monopoly) ปัญห่าการผลิต                   
ท้�ม้ี่ความี่ย่ี�งยีากซัีบซ้ีอุ่น ม้ี่การควบค่มี่ค่ณภิาพอุ่ยี�างเข้่มี่งวด รวมี่ถึงปัญห่าด้านนโยีบายีข่อุ่งผ้้ผลิตรายีให่ญ�ท้�ให้่ความี่สำาคัญ
กับวัคซ้ีนท้�เป็นท้�ต้อุ่งการข่อุ่งประเทศอุ่่ตสาห่กรรมี่ (Developed Countries) มี่ากกว�าประเทศกำาลังพัฒนา (Developing 
Countries) เป็นต้น

การ้บร้ิจาคิ	 โดยสามาร้ถูนำาเงินหร้้อที่ร้ัพื้ย์สินท่ี่�บริ้จาคิให้แก่
สถูาบันวัคิซ่้นแห่งช้าติ	มาหักเป็ันค่ิาลดหย่อนภาษ่ได้	
	 ทัี่�งน่�	 หากเป็ันบุคิคิลธีร้ร้มดาสามาร้ถูนำาไปัหักลดหย่อน
ภาษ่ได้เท่ี่าจำานวนท่ี่�บริ้จาคิ	แต่เม้�อร้วมกับเงินบริ้จาคิอ้�นๆ	แล้ว
ต้องไม่เกินร้้อยละ	10	ขึ้องเงินได้พ้ื้งปัร้ะเมินหลังจากหักค่ิาใช้้จ่าย
และหักค่ิาลดหย่อนอ้�นๆ	แล้ว	
	 และกร้ณ่บริ้ษัที่หร้้อห้างหุ้นส่วนนิติบุคิคิลท่ี่�บริ้จาคิเงิน			
หร้้อที่รั้พื้ย์สินสามาร้ถูนำามาหักเป็ันร้ายจ่ายได้เท่ี่าจำานวน								
ท่ี่�บริ้จาคิ	 แต่เม้�อร้วมกับร้ายจ่ายเพ้ื้�อการ้กุศึลสาธีาร้ณะหร้้อ
เพ้ื้�อการ้สาธีาร้ณปัร้ะโยช้นอ้์�นๆ	แล้ว	ต้องไมเ่กินร้้อยละ	2	ขึ้อง
กำาไร้สุที่ธิี	
	 และสำาหรั้บผู้่ปัร้ะกอบการ้จดที่ะเบ่ยนภาษ่มูลค่ิาเพิื้�ม
บริ้จาคิที่รั้พื้ย์สินให้แก่สถูาบันวัคิซ่้นแห่งช้าติจะได้รั้บยกเว้น
ภาษ่มูลค่ิาเพิื้�ม	 โดยสามาร้ถูบริ้จาคิผ่่านร้ะบบอิเล็กที่ร้อนิกส์	
(E-donation)	ขึ้องกร้มสร้ร้พื้ากร้	ตั�งแต่วันท่ี่�	 1	ม.คิ.	2564	
ถู้งวันท่ี่�	31	ธี.คิ.	2566
	 มี่าต่ร็การ็ภาษ่ดังกล่้าว่จะช่ว่ย่ให้ัปร็ะชาชนแล้ะภาคเอกชน
เข้ามี่าม่ี่ส่ว่นร่็ว่มี่ในการ็ดำาเนินงานของสถูาบันวั่คซ่ึ่นแห่ังชาติ่
ร่็ว่มี่สนับสนุนการ็วิ่จัย่	การ็พัฒนา	การ็ผ่ลิ้ต่	แล้ะการ็กร็ะจาย่
วั่คซ่ึ่นให้ัม่ี่คุณภาพแล้ะปริ็มี่าณเพ่ย่งพอ	ส่งเสริ็มี่การ็พัฒนา
คุณภาพช่วิ่ต่แล้ะสุขภาพอนามัี่ย่ของปร็ะชาชนให้ัด่ข่�น 
ร็ว่มี่ทัำ�งยั่งเป็นการ็เต่ร่็ย่มี่พร้็อมี่เพ่�อรั็บม่ี่อกับโร็คอุบัติ่ใหัม่ี่					
ท่ำ�จะเกิดข่�นในอนาคต่อ่กด้ว่ย่

ขอบคุณข้อมูี่ล้ 
-กรมสรรพากร

-สถิาบันวัิคซ่ีนแห์�งชื้าติิ
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เช็กิอิน 3 ทีั�เทีั�ยว์สุดิฟินถิึ�นเชียงรูาย

พรูะติำาหนักิดิอยตุิงและสว์นแม่ฟ้าหลว์ง 
ดอย่ตุ่ง	ดอยสูงอันเป็ันท่ี่�ตั�งขึ้องพื้ร้ะตำาหนักดอยตุง	บ้านหลังแร้ก
ในสมเด็จพื้ร้ะศึร่้นคิริ้นที่ร้าบร้มร้าช้ช้นน่	 หร้้อสมเด็จย่าขึ้อง
ช้าวไที่ย	เกิดจากพื้ร้ะร้าช้ดำาริ้ขึ้องพื้ร้ะองค์ิในการ้พัื้ฒนาดอยสูง
ท่ี่�เคิยปัลูกฝิึ�นจนแห้งแล้งแห่งน่�	ให้กลายเป็ันพ้ื้�นท่ี่�อันอุดมสมบูร้ณ์
และยังเป็ันสถูานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�สวยงาม	ใคิร้แวะมาก็จะต้องมา
ช้มพื้ร้ะตำาหนักดอยตุง	 พื้ร้้อมกับสวนแม่ฟุ้าหลวงไปัด้วย	
สำาหรั้บพื้ร้ะตำาหนักดอยตุงนั�นโดดเด่นด้วยพื้ร้ะตำาหนักไม้		2	ชั้�น
สร้้างผ่สมผ่สานแบบสถูาปััตยกร้ร้มล้านนาและบ้านสไตล์								
สวิตเซ้อร์้แลนด์	 ส่วนสวนแม่ฟุ้าหลวงตร้ะการ้ตาด้วยดอกไม้
เม้องหนาวหลากส่สัน	 อ่กทัี่�งม่ปัร้ะติมากร้ร้มช้้�อ	 ‘คิวามต่อเน้�อง’	
ตั�งอยู่กลางสวนให้ช้้�นช้มอย่างเพื้ลิดเพื้ลินใจ	

เชีื่ยีงรายี เหน่อสุดิแดินสยีามู หนึ�งในจุิดิหมูายีปลายีทัาง เหมูาะสำาหรับการไปท่ัองเทีั�ยีวัมูากทีั�สุดิ
เพราะเป็นเมู่องแห่งขุ้นเข้าและสายีหมูอก ซึึ่�งมีูสถึานทีั�แวัดิล้อมูด้ิวัยีธุรรมูชื่าติสวัยีงามูนับไมู่ถ้ึวันให้ไปเช็ื่กอิน 

โดิยีเฉพาะทีั�เทีั�ยีวัแนะนำา 3 แห่งนี� สุดิฟิินในถิึ�นเชีื่ยีงรายีจิริงๆ 

 SMART TAX เร่�อุ่ง: ส่พัตรา ส่ข่สวัสดิ�

1 2

3



5 3THE OFFICE OF SMALL AND  MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION (OSMEP) 

สิงห์ปาร์ูคหรืูอไรู่บุญรูอดิ
สิงห์ัปาร์็ค	หร้้อหลายคินรู้้จักกันในช้้�อ	ไร่้บุญ้ร้อด	เดิมเคิยเป็ัน
ทุ่ี่งข้ึ้าวบาร์้เลย์ท่ี่�พื้ัฒนามาเป็ันแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวเชิ้งเกษตร้	
ปัร้ะกอบด้วยไร่้ช้าอู่หลง	ไร่้สตร้อว์เบอร์้ร่้�	แปัลงผั่ก	สวนดอกไม้
ฟุาร์้มสัตว์	 ที่ะเลสาบ	 ตลอดจนเคิร้้�องเล่นซิ้ปัไลน์	 เส้นที่าง
จักร้ยาน	และร้้านร้วงต่างๆ	ที่ำาให้แวะไปัแล้วได้สัมผั่สทัี่�งธีร้ร้มช้าติ
สวยงามและสนุกสนานกับกิจกร้ร้มช้วนต้�นเต้น	โดยม่วิวขุึ้นเขึ้า
อันสลับซั้บซ้้อนและไร่้ช้าอันกว้างใหญ่้เป็ันไฮไลต์	สามาร้ถูเท่ี่�ยวช้ม
ทัี่�งไร่้ได้อย่างสะดวกสบายด้วยบริ้การ้ร้ถูร้าง	แถูมยังม่ร้้านอาหาร้
และร้้านกาแฟุเก๋ๆ	 ให้ด้�มดำ�าไปัพื้ร้้อมๆ	 กับการ้เท่ี่�ยวไร่้อย่าง			
ม่คิวามสุขึ้ด้วย				

ร็าย่ล้ะเอ่ย่ดเพิ�มี่เติ่มี่:	 ทำทำทำ.	 สำานักงานเช่ย่งร็าย่	 โทำร็.										
0	 5371	 7433,	 พร็ะต่ำาหันักดอย่ตุ่ง-สว่นแม่ี่ฟ้าหัล้ว่ง						
www.doitung.org,	www.maefahluang.org,	 สิงห์ัปาร์็ค	
โทำร็.	0	5316	0636-7,	FB	:	Singha	Park	Chiang	Rai

1. สวินแม�ฟ้้าห์ลวิงติระการติาด้วิยดอกไม้ห์ลากส่สัน

2. ประติิมากรรมกลางสวินแม�ฟ้้าห์ลวิง

3. พระติำาห์นักดอยตุิงโดดเด�นสวิยงาม

4. ดอยผาห์ม่

5. ชื้าวิเขาปล่กกาแฟ้บนดอยผาห์ม่

6. เพลินใจในร้านกาแฟ้ห้์อยขา

7. สวินส้มบนดอยผาห์ม่

8. ธิรรมชื้าติิสวิยงามในสิงห์์ปาร์ค

9-10. ไร�ชื้าและสวินดอกไม้ในสิงห์์ปาร์ค

ดิอยผ่าหมี 
ดอย่ผ่าหัม่ี่	 ช้้�อก็บอกอยู่แล้วว่าม่ลักษณะคิล้ายหม่นอนหงาย	
ซ้้�งเป็ันท่ี่�ตั�งขึ้องหมู่บ้านช้าวเขึ้าเผ่่าอาข่ึ้า	 ท่ี่�ม่อาช่้พื้ปัลูกกาแฟุ	
บร้ร้ยากาศึและภูมิทัี่ศึน์เหมาะกับการ้มาที่่องเท่ี่�ยวพื้ักผ่่อน	
พื้ร้้อมช้มคิวามงามขึ้องดอยสูงอันเข่ึ้ยวขึ้จ่	ท่ี่�แต่เดิมเคิยเป็ันพ้ื้�นท่ี่�
ปัลูกฝิึ�นเช่้นเด่ยวกบัดอยตงุ	แต่ต่อมาไดรั้้บพื้ร้ะมหากร้ณุาธิีคุิณ
จากในหลวงรั้ช้กาลท่ี่�	9	ที่ร้งช่้วยเหล้อและส่งเสริ้มให้ปัลูกกาแฟุ
และพ้ื้ช้พื้นัธ์ุีอ้�นที่ดแที่น	จนกร้ะทัี่�งเป็ันอาช่้พื้ยั�งย้นขึ้องช้าวบา้น
มาถู้งทุี่กวันน่�	
	 ดอยผ่าหม่นอกจากจะม่วิวอิงแอบธีร้ร้มช้าติแห่งขุึ้นเขึ้าแล้ว
ยังม่โฮมสเตย์ให้เล้อกพัื้กค้ิางค้ินมากมาย	ม่ร้้านกาแฟุหลายร้้าน
ให้นั�งช้มวิวห้อยขึ้า	บางร้้านสามาร้ถูเดินเล่นเก็บเมล็ดกาแฟุได้ด้วย
หร้้อถู้าอยากเก็บส้ม	 ท่ี่�น่�ก็ม่ส้มผ่าหม่ให้เล้อกเก็บและช้ิมร้ส
หวานอร่้อยเช่้นกัน	ร้วมทัี่�งยังม่บริ้การ้อาหาร้อาข่ึ้า	ร้สช้าติเด็ด
สมคิำาร้ำ�าล้อ
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หว์านนี�มีปรูะโยชน์
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	 จากท้ี่องทุ่ี่งหอมกลิ�นร้วงข้ึ้าว	 ด้วยม้อขึ้องพ่ื้�น้องเกษตร้กร้
ในจังหวัดเช่้ยงใหม่	และพ่ื้�น้องจากภาคิอ่สาน
	 เริ้�มต้นผ่่านกร้ะบวนการ้คัิดสร้ร้เมล็ดข้ึ้าวอันปัร้ะณ่ต 
พิื้ถู่พิื้ถัูน	ก่อนท่ี่�จะที่ำาคิวามสะอาด	แช่้ข้ึ้าว	และหุงด้วยไฟุอ่อนๆ
เพ้ื้�อให้ข้ึ้าวค่ิอยๆ	สกุจากใจกลางเมลด็	จนไดข้้ึ้าวท่ี่�อ่อนนุ่มจาก
ด้านใน
	 จากนั�นจ้งหมักข้ึ้าวด้วยโคิจิ	 เช้้�อร้าจากธีร้ร้มช้าติท่ี่�ม่
ปัร้ะโยช้น์ต่อร่้างกาย	จนได้ข้ึ้าวส่ขึ้าวเหม้อนหิมะ	ท่ี่�เต็มไปัด้วย
พื้ลังขึ้องเอนไซ้ม์	 ท่ี่�จะเปัล่�ยนแป้ังข้ึ้าวให้กลายเป็ันพื้ลังงาน						
ท่ี่�ม่ปัร้ะโยช้น์ต่อร่้างกาย	และสมอง	
	 จากข้าว่ทุำกเมี่ล็้ด	 ผ่่านกร็ะบว่นการ็ต่ร็ว่จสอบคุณภาพ		
ทุำกขั�นต่อน	พาสเจอไร็ซึ่ทุ์ำกขว่ด	จนแนใ่จว่่าเร็าไดสิ้�งท่ำ�ด่ท่ำ�สุด
จากข้าว่ไทำย่	ในนามี่	YoRice	Amazake	กับคว่ามี่หัว่านท่ำ�ม่ี่
ปร็ะโย่ชน์ต่่อสุขภาพ

อามี่าซึ่าเกะ	 (甘酒)	 แปล้ต่ร็งต่ัว่ต่ามี่ภาษาญ่�ปุ่นได้ว่่า										
‘เหัล้้าหัว่าน’	(แต่่ไม่ี่ม่ี่แอล้กอฮอล์้)	เพร็าะเป็นเคร่็�องด่�มี่ร็ส
หัว่านทำำาจากข้าว่หุังสุก	หัมัี่กกับโคจิ	(เช่�อร็าธุร็ร็มี่ชาติ่ชนิด	
Aspergillus	Oryzae	ท่ำ�ม่ี่ปร็ะโย่ชน์ต่่อร่็างกาย่)	
	 อามาซ้าเกะ	 ม่ส่ขึ้าวขุ่ึ้นเป็ันเอกลักษณ์	 ทัี่�งม่ร้สหวาน								
อันเกิดจากเอนไซ้ม์	ในโคิจิ	ได้แก่	อะไมเลสซ้้�งที่ำาหน้าท่ี่�ไปัย่อย
แป้ังข้ึ้าวให้แตกตัวเป็ันนำ�าตาล	และโปัร้ต่เอส	 ซ้้�งที่ำาให้โปัร้ต่น
แตกออกเป็ันเปัปัไที่ด์	 หร้้อกร้ดอะมิโน	 (หากนำาไปัหมักกับ				
ถัู�วน้�งสุกจะได้มิโสะ	นัตโตะ	โช้ยุ	นั�นเองคิรั้บ)		
	 อะไมเลสจะสร้้างคิวามหวานในลักษณะนำ�าตาลเชิ้งซ้้อนท่ี่�ม่
ปัร้ะโยช้น์	ขึ้ณะท่ี่�โปัร้ต่เอสสร้้างอูมามิ	หร้้อหน้�งในกร้ดอะมิโน
ซ้้�งเป็ันองค์ิปัร้ะกอบขึ้องโปัร้ต่น	ช้าวญ่้�ปุ่ันนิยมด้�ม	อามาซ้าเกะ
กันมาตั�งแต่สมัยโบร้าณ	 ไม่เพ่ื้ยงแต่ร้สช้าติ	หอมหวานอร่้อย
เท่ี่านั�น	 ว่ากันว่ายังม่คุิณค่ิาที่างโภช้นาการ้สูงนับว่าเป็ันอ่กหน้�ง									
Super	Food	ท่ี่�ช้าวญ่้�ปุ่ันนิยม					

สนใจติ่ดต่่อ บริษัท ท่เอชื้ซ่ี (ประเทศไทย) จำากัด  18 ซีอย 8 (ถินนสุขเกษม) ติ.ป่าตัิน 
อ.เม้องเช่ื้ยงให์ม� จ.เช่ื้ยงให์ม� 50300 โทร. 095 5955244 yoricedrink.com
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สสว. จัิดกิจิกรรมี่เพิ�มี่ข้่ดความี่สามี่ารถในการแข่�งขั่นส้�    
ตลาดสากล เพ่�อุ่เพิ�มี่ศักยีภิาพให้่กับเอุ่สเอ็ุ่มี่อุ้่ และเช่ี�อุ่มี่โยีง
การค้าอุ่อุ่นไลน์ส้�สากล ผลักดันผ้้ประกอุ่บการไทยีเข้่าส้�   
ตลาดอุ่อุ่นไลน์ข่อุ่งจ้ิน ตั�งเป้าสามี่ารถผลักดันให้่เอุ่สเอ็ุ่มี่อุ้่    
ไมี่�น้อุ่ยีกว�า 40 รายีจิากทั�วประเทศ ม้ี่ศักยีภิาพในการนำาสินค้า
ขึ่�นไปข่ายีบนแพลตฟิอุ่ร์มี่ E-commerce จ้ิน เพ่�อุ่สร้าง       
ยีอุ่ดข่ายีไมี่�น้อุ่ยีกว�า 250 ล้านบาท
 โดยีสำานักงานส�งเสริมี่วิสาห่กิจิข่นาดกลางและข่นาดยี�อุ่มี่
(สสว.) จัิบม่ี่อุ่มี่ห่าวิทยีาลัยีมี่ห่าวิทยีาลัยีราชีภัิฏิสวนส่นันทา 
จัิดงานสัมี่มี่นาร้ปแบบอุ่อุ่นไลน์ ‘Scaling Up Your 
Business with China E-commerce giants ข่ยีายีธ่ิรกิจิ
เติบโตได้ด้วยีการเข้่าส้�ตลาดอุ้่คอุ่มี่เมิี่ร์ซียัีกษ์ีให่ญ�แห่�ง
ประเทศจ้ิน’ โดยีงานสัมี่มี่นาดังกล�าวเป็นส�วนห่นึ�งข่อุ่ง
โครงการเพิ�มี่ศักยีภิาพในการประกอุ่บธ่ิรกิจิให้่กับผ้้ประกอุ่บ
การรายียี�อุ่ยี กิจิกรรมี่เพิ�มี่ศักยีภิาพผ้้ประกอุ่บการอุ่อุ่นไลน์
ด้วยี Digital Marketing ปีงบประมี่าณ 2564 เพ่�อุ่ผลักดัน
ผ้้ประกอุ่บการเอุ่สเอุ่็มี่อุ้่ไทยีเข่้าส้�ตลาดอุ่อุ่นไลน์สาธิารณรัฐ์
ประชีาชีนจ้ิน
 ผ้้ประกอุ่บการท้�สนใจิ สามี่ารถติดตามี่ข่�าวสารผ�าน
เว็บไซีต์ www.smeonline.info และท้� Facebook: smeon-
line by OSMEP

รศ.ดร.ว้ระพงศ์ มี่าลัยี ผอุ่.สสว. ให่้เก้ยีรติเป็นประธิาน             
การแถลงข่�าวเปิดแคมี่เปญ ‘ช้ีอุ่ปข่อุ่งด้ SME ไทยี ไฟิต์โควิด’ 
บนแพลตฟิอุ่ร์มี่ Shopee ภิายีใต้โครงการเพิ�มี่ศักยีภิาพใน
การประกอุ่บธ่ิรกิจิให้่กับผ้้ประกอุ่บการรายียี�อุ่ยี ปีงบประมี่าณ    
2564 กิจิกรรมี่เพิ�มี่ศักยีภิาพผ้้ประกอุ่บการอุ่อุ่นไลน์ด้วยี 
Digital Marketing  ณ ชัี�น G สสว. เม่ี่�อุ่ต้นเด่อุ่นมิี่ถ่นายีน  
ท้�ผ�านมี่า
  ทั�งน้� แคมี่เปญ ‘ช้ีอุ่ปข่อุ่งด้ SME ไทยี ไฟิต์โควิด’ บน
แพลตฟิอุ่ร์มี่ Shopee จัิดขึ่�นระห่ว�าง 4 มิี่ถ่นายีน - 3 กันยีายีน 
2564 พบกับสินค้าค่ณภิาพด้ท้�ได้คัดสรรจิากผ้้ประกอุ่บการ  
SME ทั�วประเทศ ให้่ได้เล่อุ่กช้ีอุ่ปกันอุ่ยี�างจ่ิใจิในราคาพิเศษี  
ลดส้งส่ด 15% ท้�  https://shopee.co.th/OSMEP โดยีสามี่ารถ
ดาวน์โห่ลดช้ีอุ่ปปี�แอุ่ปพลิเคชัี�นได้ฟิร้จิาก App Store ห่ร่อุ่ 
Google Play Store

เร่�อุ่ง: นกต�อุ่
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รศ.ดร.ว้ระพงศ์  มี่าลัยี ผ้้อุ่ำานวยีการสำานักงานส�งเสริมี่
วิสาห่กิจิข่นาดกลางและข่นาดยี�อุ่มี่ (สสว.) ให่้เก้ยีรติเป็น
ประธิานในการประช่ีมี่ระดมี่ความี่คิดเพ่�อุ่บ้รณาการความี่ร�วมี่ม่ี่อุ่
(Policy Networking) เร่�อุ่ง การค่นภิาษ้ีม้ี่ลค�าเพิ�มี่ (VAT) 
ให้่ผ้้ประกอุ่บการ SME ส�งอุ่อุ่ก พร้อุ่มี่ด้วยี ดร.วิมี่ลกานต์        
โกส่มี่าศ รอุ่ง ผอุ่.สสว. และ ดร.อุ่ภิิรด้ ข่าวเธ้ิยีร ผ้้ชี�วยี ผอุ่.สสว. 
ผ�านระบบการประช่ีมี่ทางไกล  ณ  ห้่อุ่งประช่ีมี่ 1801 ชัี�น 18 สสว. 
 การประช่ีมี่ในครั�งน้� เป็นการห่าร่อุ่ร�วมี่กับผ้้ประกอุ่บการ 
SME ส�งอุ่อุ่ก ในประเด็นปัญห่าและอุ่่ปสรรคข่อุ่งการค่นภิาษ้ี
ม้ี่ลค�าเพิ�มี่ (VAT) เพ่�อุ่ห่าแนวทางในการแก้ไข่ปัญห่าด้วยี      
การบ้รณาการร�วมี่กันในท่กภิาคส�วนท้�เก้�ยีวข้่อุ่งต�อุ่ไป

ต้นเด่อุ่นมิี่ถ่นายีนท้�ผ�านมี่า นายีพิพัฒน์ รัชีกิจิประการ 
รัฐ์มี่นตร้ว�าการกระทรวงการท�อุ่งเท้�ยีวและก้ฬา และคณะผ้้บริห่าร
ได้ให้่เก้ยีรติเข้่าร�วมี่ประช่ีมี่รับฟัิงข้่อุ่เสนอุ่มี่าตรการเร�งด�วน
เพ่�อุ่เยี้ยีวยีาผ้้ประกอุ่บการ จิากสมี่าคมี่ด้านธ่ิรกิจิท�อุ่งเท้�ยีว 
5 สมี่าคมี่ ณ อุ่าคารวอุ่ลล์สตร้ททาวเวอุ่ร์ ชัี�น 11 เข่ตบางรัก 
กร่งเทพฯ  ห้่อุ่งประช่ีมี่สมี่าคมี่ไทยีธ่ิรกิจิการท�อุ่งเท้�ยีว (ATTA)  
  ในท้�ประช่ีมี่ ได้เสนอุ่มี่าตรการเร�งด�วนท้�ข่อุ่เยี้ยีวยีา จิาก
ภิาครัฐ์ ดังต�อุ่ไปน้�
• เร่�อุ่งการกระจิายีวัคซ้ีน เร�งฉ้ดวัคซ้ีนให้่จิังห่วัดท�อุ่งเท้�ยีว 
โดยีจิัดสรรวัคซ้ีนให้่คนในพ่�นท้� รวมี่ประชีากรแฝัง และ            
ชีาวต�างชีาติ 70% ในแต�ละพ่�นท้� เพ่�อุ่สร้างความี่เช่ี�อุ่มัี่�น             
ให้่แก�นักท�อุ่งเท้�ยีว และเปิดรับนักท�อุ่งเท้�ยีวให้่ได้เร็วท้�ส่ด
• มี่าตรการชี�วยีเห่ล่อุ่ค�าจ้ิางพนกังาน เพ่�อุ่รักษีาการจิา้งงาน
และชี�วยีสภิาพคล�อุ่ง เย้ียีวยีาผ้้ประกันตนมี่าตรา 33 กรณ้  
ว�างงานจิากเห่ต่ส่ดวิสัยี
• มี่าตรการกอุ่งท่นฟ้ิ�นฟ้ิและพฒันาธ่ิรกิจิท�อุ่งเท้�ยีว 10,000 
ล้าน จัิดห่าเงนิชี�วยีเห่ล่อุ่ในร้ปแบบต�างๆ มี่าตรการยีกเวน้ภิาษี้
ภิาคการท�อุ่งเท้�ยีว 3 ปี
• มี่าตรการกระต้่นการท�อุ่งเท้�ยีวภิายีในประเทศ ข่อุ่ให้่ ม้ี่มี่าตรการ
ส�งเสริมี่ตลาดสำาห่รับคนไทยีท้�ผ�านการรับวัคซ้ีนเข้่าภ้ิเก็ต 
เพ่�อุ่สนับสน่น Phuket Sandbox
• มี่าตรการชี�วยีเห่ล่อุ่ผ้้ประกอุ่บการรถข่นส�งทั�วไทยี
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รศ.ดร.ว้ระพงศ ์มี่าลยัี ผอุ่.สสว. ให่เ้ก้ยีรติเป็นประธิานเปดิตัว
เว็บไซีต์ ASEAN Access ในระบบผสมี่ผสาน (Hybrid event) 
โดยีจัิดงานในสถานท้�จิริง ณ กร่งเทพมี่ห่านคร พรอุ้่มี่จัิดงาน
ในระบบการประช่ีมี่ทางไกล โดยีม้ี่ผ้้แทนห่น�วยีงานรัฐ์และ
เอุ่กชีนข่อุ่งอุ่าเซี้ยีนร�วมี่กล�าวแสดงความี่ยิีนด้และแสดง
เจิตนารมี่ณ์ในการร�วมี่ม่ี่อุ่กับไทยีในการพัฒนาและเผยีแพร�
เว็บไซีต์ให้่เป็นท้�แพร�ห่ลายี

6
5

รศ.ดร.ว้ระพงศ์ มี่าลัยี ผอุ่.สสว. เดินทางพร้อุ่มี่ นายีวชิีระ แก้วกอุ่
ผ้้ชี�วยี ผอุ่.สสว. เป็นประธิานในพิธ้ิเปิดโครงการส�งเสริมี่        
และพัฒนาธ่ิรกิจิระดับเติบโต (SME Regular Level) และ 
โครงการยีกระดับผ้้ประกอุ่บการวิสาห่กิจิรายียี�อุ่ยีให้่ประกอุ่บ     
ธ่ิรกิจิอุ่ยี�างม่ี่อุ่อุ่าช้ีพ กิจิกรรมี่ปั�นดาว ปี 2564 ณ อุ่่ทยีาน
วิทยีาศาสตร์และเทคโนโลย้ี  มี่ห่าวิทยีาลัยีเช้ียีงให่มี่�                     
พร้อุ่มี่บรรยีายีพิเศษีเร่�อุ่ง การสนับสน่นให้่ SME เข้่าถึง                              
การจัิดซ่ี�อุ่จัิดจ้ิางภิาครัฐ์นอุ่กจิากน้�ภิายีในงานยัีงได้รับเก้ยีรติ
จิากค่ณกอุ่บกาญจิน์ วัฒนวรางก้ร ประธิานกรรมี่การ บมี่จิ.
กสิกรไทยี และอุ่ด้ต รมี่ต.กระทรวงการท�อุ่งเท้�ยีวและก้ฬา         
ให้่เก้ยีรติบรรยีายีในห่ัวข้่อุ่ Reform ธ่ิรกิจิท�อุ่งเท้�ยีวรับวิถ้ 
New Normal และภิายีห่ลังการเปิดงานผอุ่.สสว. ได้เข้่าเย้ี�ยีมี่ชีมี่                           
Northern Thailand Food Valley Pilot Plant โครงการ
โรงงานต้นแบบอุ่่ทยีานอุ่าห่ารภิาคเห่น่อุ่ เพ่�อุ่เพิ�มี่โอุ่กาส           
ในการผลิตสินค้าให้่ SME ภิายีในอุ่่ทยีานวิทยีาศาสตร์ฯ
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ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในธุรกิจมากข้ึน และมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจสวนใหญตองมีการ
ปรับตัวตามใหทัน ทุกวันน้ีอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีไดเขามา
ฝงลึกจนกลายเปนหน่ึงในโครงสรางหลักของธุรกิจไปแลว
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหเราพอมองเห็นไดวา องคกรธุรกิจ
จะตองมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยจําเปนตองนําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอสังคมและตลาดไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 กอนวิกฤตโควิด-19 ผมมีโอกาสเดินทางไปเมืองจีน จําไดวา
ตัวเองเดินเขาไปในรานเคเอฟซี ต้ังใจวาจะกินม้ือเท่ียงแบบงายๆ
แตผลปรากฏวา ผมซ้ืออะไรในน้ันไมไดเลยสักอยาง
 คิวตอแถวส่ังอาหารท่ีเห็นไมมีพนักงานเคานเตอรรอตอนรับ
แตบังคับใหลูกคาท่ีเขามาทุกคนตองสแกนเมนูเลือกซ้ืออาหาร
ผานแอปพลิเคช่ัน และภายในรานดังกลาวก็มีแตภาษาจีนท้ังหมด
พนักงานไมรับท้ังออเดอร และไมรับท้ังเงินสด 

บรรณาธิการ : รศ.ดร. วีระพงศ  มาลัย จัดทําโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17,  18,  23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2298 3000  แฟกซ : 0 2273 8850 Call Center : 1301 www.sme.go.th 

ผลิตโดย  : บริษัท บอสฟอรัส  จํากัด  61/1  ซอยลาดพราว 101 แยก 44 หมูบานเสรี  คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240  
โทร : 08 1647 3163 Email : mybosphorus@yahoo.com            

      facebook.com/osmep           instagram/osmep           twitter.com/osmep

 สรุปคือผมตองยายไปเขารานแมคโดนัลดแทน ซ่ึงก็เปน   
เหมือนรานเคเอฟซี คือมีแตภาษาจีนอานไมออก เมนูอาหาร  
ตองดาวนโหลด และส่ังซ้ือผานแอปฯ โชคดีหลังจากยืนเกๆ  กังๆ
อยูสักพัก มีพนักงานเดินเขามาถามวา คุณไมมีแอปฯ ใชไหม
ถาอยางน้ันใหไปท่ีชองสํารอง ซ่ึงมีอยูชองเดียวสําหรับ         
คนไมทันสมัย  
 ท่ีเลาใหฟงน้ีก็เพียงจะบอกวา...เทคโนโลยีถือเปนหน่ึง  
ในหัวใจสําคัญของการประกอบการธุรกิจสมัยใหม เราทุกคน
ตองปรับตัวพัฒนาและเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีเพ่ือจะสามารถ
แขงขันและมีท่ียืนอยูไดอยางย่ังยืนตลอดไป

รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย
บรรณาธิการ

4
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THAI SME-GP

• เปนนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
• มีรายไดตอปไมเกิน 500 ลานบาทสําหรับภาคการผลิต
 และไมเกิน 300 ลานบาท สําหรับภาคการคาและบริการ

คุณสมบัติ

• เขาถึงตลาดใหญที่มีมูลคากวา 1.3 ลานลานบาทตอป
• เขาถึงการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐในแตละจังหวัดไดงายขึ้น
• แขงกับรายใหญไดดวยแตมตอรอยละ 10 ในการแขงราคาดวยวิธี e-bidding

สิทธิประโยชน

สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน thaismegp.com
โอกาสใหม “ตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ”

ขึ้นทะเบียนฟรีที่ www.thaismegp.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป !!

VO L U M E  2  :  J U N E / J U LY  2021     I S S N  2773-9422 เช ื ่อมคน เชื ่อมเอสเอ็มอี เช ื ่อมโลก

M A G A Z I N E

www.sme.go.th

ติดสปด SME 
กับเทคโนโลยีดิจิทัล
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