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 EDITOR’S  TALK

การทําธุรกิจก็เปรียบเสมือนการว่ิงมาราธอน กวาจะไปถึงเสนชัย
รางกายตองผานการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เม่ือลงสนามจริง
บางคนรีบว่ิงดวยความเร็วต้ังแตเร่ิมปลอยตัว บางคนออมแรง
ไวแลวเดินสลับว่ิง ส่ิงเหลาน้ีคือ ‘กลยุทธเฉพาะตัว’ ใครถนัด
แบบไหนก็เลือกทําส่ิงน้ัน การทําธุรกิจก็เหมือนกัน...
 มีทฤษฎีการตลาดมากมาย อยูท่ีเราจะเลือกหยิบกลยุทธแบบใด
มาใช ซ่ึงก็มักศึกษาจาก Success Case ท่ีประสบความสําเร็จ
และเทรนดโลก มีกลยุทธหน่ึงท่ีนาสนใจและไดรับความนิยม
ในตอนน้ีคือ Collaborative Marketing หรือ X-Strategy 
กลยุทธท่ีไมไดจํากัดแคความรวมมือทางการตลาด
 ท่ีผานมา สสว. เรารวมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน 
จํากัด (ทีเอไอ) จัดทําโรดแมปเพ่ือดําเนินแนวทางความรวมมือ
ตามมาตรการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยนํารองสนับสนุนให      
ผูประกอบการไทยเจาะตลาดช้ินสวนอากาศยาน อุปกรณ 
ตลอดจนการใหบริการดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการซอมบํารุง
อากาศยาน 
 ทีเอไอ ไดรับสัญญาการซอมบํารุงอากาศยานจากกองทัพอากาศ
ปละ 4.5 พันลานบาทตอป ทําใหผูประกอบการไทยท่ีผลิตสินคา
ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถเขามามีสวนแบงจากมูลคางาน
ของ ทีเอไอ จํานวนน้ีได และจะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต

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 
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โทร : 08 1647 3163 Email : mybosphorus@yahoo.com            

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

 นอกจากน้ียังสามารถตอยอดไปผลิตอากาศยานในดานอ่ืนๆ
เชน การผลิตโดรนเพ่ือใชในการขนสง และโดรนดาน
การเกษตรตางๆ ท้ังการฉีดยา การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี
การเกษตร เปนตน  
 น่ีเปนตัวอยางความรวมมือกันท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
จับตองได โดยเร่ิมตนจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงผมหวังวา        
ในอนาคตจะมีอีกหลายหนวยงานท่ีเขาใจในวิสัยทัศนเดียวกัน 
ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ หรือผูประกอบการภาคเอกชนรายใหญ
ท่ีเห็นความสําคัญของธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ตอลมหายใจ
ใหพวกเขายังมีแรงตอสูโดยไมไดคาดหวังวาถาความรวมมือกัน
ทํานองน้ีเกิดข้ึนในทุกหนวย เราจะสามารถสรางแรงกระเพ่ือม
ผลักพาใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไปไดประมาณไหน แตน่ีละคือ
จุดเร่ิมตนของการเช่ือม อันจะนําไปสูมูลคาทางการตลาดท่ี
มากมายมหาศาลอยางท่ีไมคาดฝน
 เสนชัยอยูขางหนา...แคน้ีเอง

รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย
บรรณาธิการ
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 WARM UP 

Ashton Asoke  
แอช่ต้น	อโศก	 เป็นคือนโดมิเน่ยุมระด้บ	 Luxury	 ต้�งอยุ่้บริเวิณ์
ถนนสุัขุมวิิท	21	ของบริษ้ท	อน้นดา	 เอ็มเอฟิ	 เอเช่่ยุ	อโศก	จำาก้ด
ท้�งน่�	 แม้ว่ิาทางโคืรงการจะทำาการโอนกรรมสิัทธ์ิุและม่ล้กบ้านซืื้�อ	
ขายุ	ปล่อยุเช่่า	และอยุ่้มาเกือบ	4	ปีแล้วิ	แต่ตอนน่�กล้บเจอปัญหาท่�
ศาลปกคืรองกลางม่คืำาพิพากษา	เพิกถอนใบร้บหน้งสืัอแจ้งคืวิาม
ประสังค์ืจะก่อสัร้างฯ	 	ผลกระทบหน้กสุัดไปตกท่�ล้กบ้าน	อยุ่างไร
ก็ตาม	คืด่น่�อยุ่้ในศาลช้่�นต้นเท่าน้�น	ยุ้งสัามารถส้้ัต่อได้ยุาวิๆ

iPhone 13
ตามปกติ	Apple	จะเปิดต้วิ	 iPhone	 รุ่นใหม่	ประมาณ์เดือน
ก้นยุายุนของทุกปี	แม้ว่ิาปี	2020	ท่�ผ่านมา	แอปเปิล	จะเปิดต้วิ
ไอโฟิน	12	ช้่ากว่ิากำาหนดประมาณ์	1	เดือน	จากเดิมเดือนก้นยุายุน
เลื�อนมาเป็นเดือนตุลาคืม	 เนื�องจากคืวิามล่าช้่าในการผลิต
เพราะพิษ	COVID-19	 แต่ม่การคืาดการณ์์ว่ิา	 ไอโฟิน	 13													
จะเปิดต้วิตามตารางปกติ	 น้�นคืือ	 ว้ินท่�	 14	 เดือนก้นยุายุน	
2021	ต้องติดตามก้นด่ๆ

NFT (Non-fungible Token)
โทเคืนท่�สัามารถใช้่แสัดงคืวิามเป็นเจ้าของ	โดยุม่ล้กษณ์ะ
เฉพาะและไม่ซื้ำ�าก้น	 ซ้ื้�งทำางานอยุ่้บนบล็อกเช่นเช่่นก้น	
อยุ่างเช่่น	 คุืณ์ให้เพื�อนยืุมสัมุดโน้ตท่�ม่ลายุเซ็ื้นของคุืณ์	
เพื�อนคุืณ์ก็ต้องคืืนสัมุดโน้ตเล่มเดิมน้�นให้	จะไปซืื้�อมาใหม่
ท่�เหมือนก้นเปะๆ	แล้วิคืืนไม่ได้!	ก้บไม่สัามารถแบ่งซืื้�อขายุ
เป็นหน่วิยุยุ่อยุได้	ต้องซืื้�อขายุเต็มจำานวินเท่าน้�น

AIMP
แอปพลิเคืช้่�นเล่นไฟิล์เพลงท่�ม่ฟีิเจอร์ท้�งหมดเหมือนเวิอร์ช้่�น
ท่�ใช้่งานก้บพ่ซ่ื้	สัามารถเล่นไฟิล์เส่ัยุงต่างๆ	รวิมไปถ้งเส่ัยุง					
ท่�บ้นท้กจากอุปกรณ์์มือถือ	เพราะแอปฯ	น่�ทำางานเข้าก้นได้ก้บ
ร้ปแบบไฟิล์ท่�หลากหลายุ	แถมม่ข้อแตกต่างจากแอปฯ	 อื�นๆ	
ในประเภทเด่ยุวิก้น	 คืือ	 AIMP	 จะเร่ยุงไฟิล์ตามชื่�อไฟิล์ท่�																
ผ้้ใช้่ต้�ง	เช่่น	001...	002...	003...	ซ้ื้�งแอปฯ	อื�นจะไม่เร่ยุงตามน่�		

Paris 2024
การแข่งข้นก่ฬาโอลิมปิกคืร้�งต่อไปจะจ้ดข้�นท่�กรุงปาร่สั	ประเทศ
ฝร้�งเศสั	ในปี	2024	หรือใช้่ชื่�อเร่ยุกว่ิา	ปาร่สั	2024	และเป็นปีท่�ปาร่สั
ฉลองคืรบรอบ	100	ปี	ของการจ้ดก่ฬาโอลิมปิกน้บจาก	ปาร่สั		1924	โดยุ
ล่าสุัดม่คืวิามเคืลื�อนไหวิท่�น่าสันใจคืือ	 ทางเจ้าภาพเตร่ยุมนำาเอา													
สัถานท่�ท่องเท่�ยุวิสัำาค้ืญมาเป็นส่ัวินหน้�งของการสัร้างบรรยุากาศ
ในการแข่งข้น	 เช่่น	การสัร้างสันามแข่งข้นวิอลเล่ย์ุบอลช่ายุหาด									
ท่�บริเวิณ์สัวินหยุ่อมหน้าหอไอเฟิล	หรือเปล่�ยุนลานหน้าพระราช่ว้ิง					
แวิร์ซื้ายุเป็นสันามแข่งข่�ม้าข้ามเคืรื�องก่ดขวิาง	

A

N

เรื�อง:	โอเช่่�ยุน

A
I
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V

Simone Biles 
อ้จฉริยุะน้กยิุมนาสัติกช่าวิอเมริก้นท่�ถ้กพ้ดถ้งมากท่�สุัดในทศวิรรษน่�	 แต่จ่้ๆ											
เธุอก็ประกาศถอนต้วิจากการแข่งข้นโอลิมปิกท่�ผ่านมา	 โดยุให้เหตุผลว่ิา																										
‘จิตใจไม่พร้อม’	 การถอนต้วิของชิ่โมน	ทำาให้เกิดการแตกแยุกทางคืวิามคิืด							
อยุ่างรุนแรงในหม่้คืนด้อเมริก้น		กลุ่มแรกสัน้บสันุน	และเข้าใจ	อ่กกลุ่มบอกถ้าไม่พร้อม
เธุอจะมาโอลิมปิกทำาไมต้�งแต่แรก

Vision Fund
วิิช้่�น	 ฟัินด์	ของ	SoftBank	Group	 ได้เข้าลงทุน					
200	 ล้านดอลลาร์ใน	Wiliot	 Inc.	 ซ้ื้�งเป็นบริษ้ท							
เซื้มิคือนด้กเตอร์ท่�กำาล้งพ้ฒนาวิิธุ่การรวิบรวิม
ข้อม้ลในการผลิตและโลจิสัติกส์ัโดยุใช้่แท็กเซ็ื้นเซื้อร์
ขนาดเท่าแสัตมป์ท่�ไม่ต้องใช้่แบตเตอร่�	 ผ้้จ้ดการ			
ของ	 วิิช้่�น	 ฟัินด์	กล่าวิในแถลงการณ์์ซื้อฟิต์แบงค์ื	
แสัดงถ้งการมุ่งเน้นไปท่�เทคืโนโลยุ่แห่งอนาคืต										
“เราเชื่�อเสัมอว่ิา	 ด้วิยุ	 IoT	 และ	AI	 จะทำาให้ผ้้คืน											
ม่ช่่วิิตท่�ด่ข้�นและม่สุัขภาพด่ข้�น”

V1405 Cas
ชื่�อดาวิดวิงใหม่	ถ้กค้ืนพบโดยุน้กดาราศาสัตร์มือสัม้คืรเล่น
ช่าวิญ่�ปุ่น	ชื่�อนายุนากาม้ระ	ยุ้จิ	ช่าวิเมืองคืาเมยุามะ	จ้งหว้ิดมิเอะ
ในแต่ละปีม่การค้ืนพบดาวิดวิงใหม่ถ้ง	20	ดวิง	ซ้ื้�งส่ัวินใหญ่
จะค่ือยุๆ	 อ้บแสังลงหล้งเปล่งแสังสัว่ิางผ่านไปหลายุว้ิน	
บรรดาผ้้เช่่�ยุวิช่าญกล่าวิว่ิา	ไม่บ่อยุน้กท่�ดาวิดวิงใหม่จะส่ัอง
แสังสัว่ิางข้�นในช่่วิงไม่ก่�เดือนและเปล่งแสังมากพอจนเห็นได้
โดยุไม่ต้องใช้่กล้องโทรทรรศน์

Thomas Peterffy 
น้กธุุรกิจช่าวิฮ้งการ่	 ท่�รวิยุสุัดในโลก	
จากการสัร้างระบบเทรด	 เขาคืือผ้้อยุ่้
เบื�องหล้งการส่ังคืำาส้ั�งซืื้�อขายุหุ้น				
แบบออนไลน์ท่�เราใช้่ก้นอยุ่้ในปัจจุบ้น
และเป็นช่าวิฮ้งการ่ท่�รวิยุแตะระด้บ
แสันล้านบาท	 จากการเป็นเจ้าของ	
Interactive	Brokers	 ซ้ื้�งถือได้ว่ิา		
เป็นโบรกเกอร์ออนไลน์	100%	และเป็น
ผ้้บุกเบิกโบรกเกอร์ท่�คิืดค่ืาธุรรมเน่ยุม
ในราคืาประหยุ้ด	 เร่ยุกว่ิา	Discount	
Broker	 เจ้าแรกๆ	 ในสัหร้ฐอเมริกา				
ซ้ื้� ง ไ ด้ ร้บคืวิามนิยุมส้ังมาจนถ้ง														
ปัจจุบ้นT

That’s No Moon
ค่ืายุเกมรวิมดาวิท่�เพิ�งเปิดต้วิไปไม่นานมาน่�
เกิดจากการร่วิมก่อต้�งโดยุอด่ตผ้้พ้ฒนา
จาก	 NaughtyDog	 (Uncharted/													
Lastofus),	 BUNGIE	 (HALO3)	 และ															
InfinityWard	 (Call	of	Duty	Modern	
Warfare) 	 สัำาหร้บเกมแรกของค่ืายุ									
That’s	No	Moon	จะเป็นเกมแนวิแอคืช้่�น
ผจญภ้ยุ	 เน้นเนื�อเรื�อง	 โดยุทางค่ืายุนิยุาม		
ต้วิเองว่ิาเป็น	 ‘จุดท่�เกม	ภาพยุนตร์	และท่ว่ิ	
มาบรรจบก้น’

T 
S 
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 WORLD WIDE	WATCH

สัมผั่สปีระสบการณ์ดิสน่ย์แลนด์

	 แม้ช่่วิงน่�พวิกเราจำาเป็นต้องเท่�ยุวิทิพย์ุ	 (เท่�ยุวิในจินตนาการ)																					
ก้นไปก่อน	แต่การวิางแผนไปดิสัน่ย์ุแลนด์ไว้ิแต่เนิ�นก็น่าจะช่่วิยุให้				
การเท่�ยุวิทิพย์ุคืร้�งน่�น่าสันุกและตื�นเต้นมากยิุ�งข้�น
	 บรรยุากาศการได้พบปะส้ังสัรรค์ืก้บต้วิละคืรหน้าประต้ทางเข้า	
การยืุนต่อแถวิเล่นเคืรื�องเล่นท่�ใช้่เวิลารอส้ั�นลง	การบริการท่�รวิดเร็วิ
และบรรยุากาศเดิมๆ	ของสัวินสันุกดิสัน่ย์ุแลนด์กำาล้งจะหวินกล้บมา
เติมเต็มผ่าน	Disney	GenieService	บริการใหม่ท่�กำาล้งจะเปิดต้วิ	
	 บริการ	 Disney	 Genie	 น้�นรวิมอยุ่้ในแอปฯ	My	Disney
Experience	 และ	Disneyland	หว้ิงว่ิาจะเพิ�มเวิลาในสัวินสันุก												
ของคุืณ์ให้คุ้ืมค่ืาและสันุกสันานมากข้�นอ่ก	 โดยุสัามารถกำาหนด								
การเดินทางส่ัวินต้วิตลอดท้�งว้ินอยุ่างรวิดเร็วิและราบรื�น	 ต้�งแต่				
สัถานท่�ท่องเท่�ยุวิเฉพาะ	ประสับการณ์์การชิ่มอาหาร	และคืวิามบ้นเทิง
ไปจนถ้งคืวิามสันใจท้�วิไป	 เช่่น	 เจ้าหญิงดิสัน่ย์ุ	วิายุร้ายุ	Pixar	Star	
Wars	 เคืรื�องเล่นสุัดหวิาดเส่ัยุวิ	 และอ่กมากมายุ	 เพ่ยุงแค่ืบอก									
Disney	GenieService	ว่ิาคุืณ์ต้องการทำาอะไร	โปรแกรมจะวิางแผน
ให้คุืณ์เอง	โดยุสัามารถปร้บเปล่�ยุนแบบยืุดหยุุ่น	หากคุืณ์เกิดเปล่�ยุนใจ
กะท้นห้น	GenieService	 ยุ้งช่่วิยุในการวิางแผนใหม่ได้อยุ่างรวิดเร็วิ
	 จะว่ิาไปบริการ	Genie	ท่�ดิสัน่ย์ุใช้่อยุ่้เปิดต้วิเป็นคืร้�งแรกในปี	2019
ในงาน	D23	Expo	 แต่ไม่ถ้กโปรโมทการใช้่งานส้ักเท่าไร	กระท้�ง																	
มาถ้งช่่วิงท่�สัวินสันุกต้องพ้�งพาเทคืโนโลยุ่มากข้�น	 อุตสัาหกรรม																						
คืวิามบ้นเทิงส่ัวินใหญ่นำาระบบจองต๋้วิออนไลน์มาใช้่เพื�อจ้ดการ										
ก้บคืนจำานวินมากท่�เข้ามาใช้่บริการ	 จ้งม่การปร้บปรุงให้กลายุเป็น	
GenieService	พร้อมคุืณ์สัมบ้ติด้านภาพและเส่ัยุงใหม่ๆ	 เช่่น
ภาพไลฟ์ิสัดเสัมือนจริงของ	Disney	World	และการดาวิน์โหลด
Disney	PhotoPass	แบบไม่จำาก้ด
	 ไปเท่�ยุวิจริงยุ้งไม่ได้	ง้�นต้องลองเท่�ยุวิทิพย์ุจ้ดโปรแกรมด้พลางๆ ต่�อเก้าอ่�ไม้ในห้็องทั่่ดลอง

หล้งจากน้กวิิทยุาศาสัตร์ค้ืนพบวิิธุ่การปล้กถ่ายุเนื�อเยืุ�อใน														
ห้องทดลองโดยุวิิธุ่หล่อเล่�ยุงเซื้ลล์ส้ัตว์ิเพื�อขยุายุพ้นธ์ุุเป็นชิ่�นเนื�อไก่									
และไส้ัเบอร์เกอร์ตอนน่�น้กวิิจ้ยุของ	MIT	หว้ิงว่ิาจะทำาเช่่นเด่ยุวิก้นน่�				
ก้บต้นไม้	 ท่�ผ่านมาต้องใช้่เวิลาหลายุทศวิรรษกว่ิาพวิกม้นจะเติบโต								
ในธุรรมช่าติ	 โดยุจะใช้่เนื�อเยืุ�อไม้ท่�เติบโตเป็นร้ปร่างท่�สัมบ้รณ์์ใน					
ระยุะเวิลาอ้นรวิดเร็วิในการผลิตเฟิอร์นิเจอร์	น่�จะเป็นการลดจำานวิน
การต้ดไม้	ทำาลายุสิั�งแวิดล้อม
	 ล่าสุัดวิารสัาร	 Journal	of	Cleaner	Production	 ต่พิมพ์
บทคืวิามว่ิาน้กวิิจ้ยุได้ทดลองปล้กเนื�อเยืุ�อพืช่คืล้ายุไม้จากเซื้ลล์									
ท่�สัก้ดจากใบของต้นบานชื่�น	โดยุ	แอช่ล่ย์ุ	เบคืวิิธุ	น้กศ้กษาปริญญาเอก
สัาขาวิิศวิกรรมเคืรื�องกลและเป็นผ้้เข่ยุนนำาของบทคืวิามด้งกล่าวิ
บอกว่ิา	 เขาสัามารถ	 ‘ปร้บ’	 เซื้ลล์พืช่ให้เป็นร้ปทรงใดก็ได้	 “ต้นไม้						
ในห้องทดลองสัามารถเติบโตได้ในเสัาทรงกระบอกส้ัง”
	 คืวิามคิืดของพวิกเขาในอ้นด้บถ้ดไป	 คืือการปล้กโคืรงสัร้าง							
ท่�ใช้่งานได้จริง	เช่่น	กระดานส่ั�เหล่�ยุมหรือในท่�สุัด	โตะและเก้าอ่�ไม้อาจจะ
ประกอบชิ่�นส่ัวินได้ในห้องทดลอง	 ซ้ื้�งจะช่่วิยุลดของเส่ัยุและยุ้งเป็น						
การอนุร้กษ์พื�นท่�ป่า
	 เอาล่ะสิั...อุตสัาหกรรมไม้และการก่อสัร้างอาจถ้งคืราวิต้องปฏิว้ิติ

ข�อุม้ล:	Fast	Company	

เรื�อง:	มิวิเซ่ื้ยุม
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สินเชื�อวิิวิาห์็พุ้�ง เพ้ราะโควิิด-19

ท่ามกลางสัถานการณ์์โคืวิิด-19	พบว่ิา	ท่�อินเด่ยุสิันเชื่�อแต่งงาน
พุ่งข้�นส้ังถ้งร้อยุละ	33	ส้ังมากเมื�อเท่ยุบก้บการก้้เพื�อว้ิตถุประสังค์ื
อื�นน้บแต่ช่่วิงการระบาดระลอกท่�สัอง	และเมื�อเท่ยุบก้บระลอกแรก	
ยุอดสิันเชื่�อแต่งงานม่เพ่ยุงร้อยุละ	22	เท่าน้�น
	 การศ้กษาล่าสุัด	 จ้ดทำาโดยุ	 IndiaLends	 ซ้ื้�งเป็นแพลตฟิอร์ม
การให้ก้้ยืุมดิจิท้ลของเยุาวิช่นอินเด่ยุ	 (อายุุระหว่ิาง	20-35	 ปี)									
เปิดเผยุข้อม้ลท่�น่าสันใจหล้งการระบาดใหญ่ของโคืวิิด-19	 ท่�นำา			
การเปล่�ยุนแปลงคืร้�งใหญ่มาส่้ัการให้ก้้ยืุมเงินในประเทศอินเด่ยุ			
เป็นท่�ส้ังเกตว่ิา	เหตุผลอ้นด้บต้นๆ	ท่�คืนจะยืุมเงินในช่่วิงโคืวิิดระลอก	2	
คืือ	‘งานแต่งงาน’	
	 “สิันเชื่�อเพื�อการแต่งงานคิืดเป็น	33%	 ซ้ื้�งส้ังสุัดเมื�อเท่ยุบก้บ
จุดประสังค์ือื�นๆ	ในช่่วิงการระบาดระลอกท่�สัองของโคืวิิด-19”
	 สิันเชื่�อธุุรกิจก็ม่ยุอดเพิ�มข้�นจาก	 16%	 เป็น	 23%	 ในช่่วิง													
การระบาดระลอกท่�สัองเช่่นก้น	ท่�น่าสันใจคืือ	สิันเชื่�อเพื�อคืร้วิเรือน
ลดลงจาก	40%	เป็น	24%	ในช่่วิงเวิลาเด่ยุวิก้น	แสัดงให้เห็นว่ิา	ผ้้คืน
พร้อมท่�จะตอบสันองคืวิามต้องการทางการเงินได้ด่ข้�น
	 รายุงานการสัำารวิจกล่าวิว่ิา	“จำานวินคืำาขอสิันเชื่�องานแต่งงาน
ท่�เพิ�มข้�นน่�เป็นผลมาจากคืวิามล่าช้่าในแผนการแต่งงานของพวิกเขา
ท่�ถ้กยืุดออกเป็นเวิลา	1	ปี	อ้นเนื�องมาจากการระบาดใหญ่”	
	 อยุากแต่งแล้วิไม่ได้แต่ง	โคืวิิด-19	น่�ร้ายุกาจช่ะม้ด

ข�อุม้ล:	BusinessToday.In

ทั่่ำาฟาร์มดิจิัทัั่่ล

ตามไปด้ประเทศเพื�อนบ้านอยุ่างมาเลเซ่ื้ยุเขาใช้่เทคืโนโลยุ่ใหม่
ในการทำาการเกษตร	SM4RT	TANI	 เป็นแพลตฟิอร์มเทคืโนโลยุ่
เกษตรพื�นบ้าน	ผสัมผสัานการทำาฟิาร์มแบบด้�งเดิมเข้าก้บ	Internet	
of	Ting	(IoT)	และโซื้ล้ช้่�นบนคืลาวิด์อ้นลำ�าสัม้ยุ	 เพื�อให้เกษตรกร
ช่าวิมาเลเซ่ื้ยุม่เคืรื�องมือดิจิท้ลท่�ม่ประสิัทธิุภาพ	 ซ้ื้�งม่เปาหมายุ							
เพื�อปฏิว้ิติอุตสัาหกรรมการเกษตร	และเพิ�มประสิัทธิุภาพผลผลิต	
	 “บ่อยุคืร้�งเกษตรกรทำางานโดยุไม่ได้อะไรเลยุ	เพราะสัมมติฐาน
ท่�คืลุมเคืรือและอาศ้ยุคืวิามร้้ท่� สืับทอดมาจากคืนรุ่นก่อน”																							
ฮาเฟิอิซื้	ฮ้สัซื้้น	ผ้้ก่อต้�ง	SM4RT	TANI	ซื้้�งม่ป้่เป็นช่าวินาช่่�ให้เห็น

	 “ไม่เพ่ยุงแต่เกิดคืวิามคืลุมเคืรือในการทำางานประจำาว้ิน	แต่ยุ้ง
ก่อให้เกิดการส้ัญเส่ัยุท่�ไม่จำาเป็น	ท้�งในแง่พล้งงาน	ทร้พยุากร	และเวิลา
ผมต้องการเปล่�ยุนสิั�งน้�นด้วิยุ	SM4RT	TANI”
	 ภาคืเกษตรกรรมของมาเลเซ่ื้ยุม่อ้ตราการยุอมร้บเทคืโนโลยุ่				
ท่�ท้นสัม้ยุค่ือนข้างช้่า	 เพราะม่ราคืาแพงและไม่เหมาะสัำาหร้บ
อุตสัาหกรรมการเกษตร	แต่แพลตฟิอร์ม	SM4RT	TANI	กำาล้ง
เปล่�ยุนแปลงการร้บร้้น่�	 โดยุช่่วิยุให้เกษตรกรได้ร้บข้อม้ลท่�ถ้กต้อง
เก่�ยุวิก้บพืช่ผลของตนแบบเร่ยุลไทม์	 ซ้ื้�งจะช่่วิยุเพิ�มประสิัทธิุภาพ
และผลผลิตส้ังสุัด	ด้วิยุการใช้่เคืรือข่ายุ	Zero-G	ซ้ื้�งรวิมถ้งการตรวิจสัอบ
สัภาพอากาศ	การคืวิบคุืมศ้ตร้พืช่	การตรวิจสัอบพืช่ผล	และอื�นๆ
	 นอกจากน้�น	 SM4RT	TANI	 ยุ้งสัามารถปร้บแต่งและได้ร้บ								
การออกแบบมาเพื�อตอบสันองคืวิามต้องการเฉพาะของผ้้ใช้่แต่ละคืน
โดยุแสัดงข้อม้ลท่�รวิบรวิมไว้ิเป็นพิเศษ	ปัจจุบ้น	SM4RT	TANI	ม่ใช้่
ในฟิาร์มท้�งหมด	10	แห่ง	ท้�วิ	5	ร้ฐ	ในประเทศมาเลเซ่ื้ยุ	โดยุแพ็คืเกจ
ของ	SM4RT	TANI	ประกอบด้วิยุระบบตรวิจสัอบดิน	ระบบตรวิจสัอบ
สัภาพอากาศ	 ระบบตรวิจสัอบคุืณ์ภาพนำ�า	 และระบบการจ้ดการ
ฟิาร์มดิจิท้ล		
	 เกษตรกรสัม้ยุใหม่อยุ่าไปเชื่�อเซื้นส์ั	 แต่ให้เชื่�อเทคืโนโลยุ่ใหม่									
ท่�คืาดเดาได้ตรงเผง
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 SME 101

ยำาต่�อฯ ผ่ลไม้
ทัุ่่เร่ยนช�วิยด้วิย ผ่ลไม้นอกช�วิยทั่่่

จัากเขาให็ญ�มุ�งสู�งกรุง
 บนิถันินิเส้ันิธินิะร่์ชั่ต์ิ เคยม่ร้์านิอาหาร์เล็กๆ ช้ั่�อ Deer and Doe 
Café ต่ิ�งอยู่ติร์งทางเข้าโบน่ินิซ่ึา คุณตั�มื-มืารุตพงศ์ แก้็วใส
กร์ร์มการ์ผู้จ่ด์การ์บริ์ษ่ท พัะยูง จำาก่ด์ ห่นิเหต่ิวเองจากการ์ทำาธ่ิร์กิจ
ออร์์กาไนิซ์ึไปุ่เป็ุ่นิเชั่ฟอาหาร์อ่สัานิ ด้์วยการ์อบร์มการ์ทำาธ่ิร์กิจ    
ก่บสัถัาบ่นิอาหาร์ในิหล่กสูัติร์ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ร้์านิอาหาร์และแปุ่ร์รู์ปุ่
อาหาร์ 
 เขาใช้ั่ปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิและแพัสัช่ั่�นิท่�ม่ ร่์งสัร์ร์ค์และทำาอาหาร์อ่สัานิ
จานิโมเดิ์ร์์นิให้ก่บน่ิกท่องเท่�ยวท่�ม่กมาเย่�ยมเย้อนิเขาใหญ่ในิช่ั่วง   
ว่นิหย่ด์ส่ัด์ส่ัปุ่ด์าห์ ทว่าม่เหต่ิให้ต้ิองปิุ่ด์ร้์านิด่์งกล่าวก่อนิม่่งหน้ิา  
เข้ากร่์งเพัร์าะเริ์�มม่งานิออร์์กาไนิซ์ึเพิั�มมากขึ�นิ จึงไม่สัะด์วก       
หากต้ิองข่บร์ถัไปุ่-กล่บ เขาใหญ่-กร่์งเทพัฯ ท่กส่ัปุ่ด์าห์
 กร์ะท่�งเกิด์โร์คร์ะบาด์ใหม่โควิด์-19 ธ่ิร์กิจท่กอย่างชั่ะง่กง่นิ      
งานิออร์์กาไนิซ์ึท่�เคยม่ปุ่ร์ะจำาเริ์�มหด์หาย จึงต่ิด์สิันิใจกล่บมา      
เปิุ่ด์ร้์านิอาหาร์อ่กคร่์�งหนึิ�ง โด์ยใช้ั่ช้ั่�อ ‘ยำาต่ิอไม่ร์อแล้วนิะ’ ทำาเล  
ท่�ต่ิ�งอยู่ในิย่านิเม้องนินิท์ ถันินิไทร์ม้า-พัร์ะน่ิ�งเกล้า โด์ยต่ิด์ทอนิ   
เมนูิเดิ์มและเพิั�มอาหาร์ปุ่ร์ะเภทยำาเข้าไปุ่ เพัร์าะเป็ุ่นิเทร์นิด์์อาหาร์
ของคนิร่่์นิใหม่ จึงได้์ร่์บการ์ติอบร่์บด้์วยด่์ในิร์ะยะเวลาอ่นิส่ั�นิ

เรื�อง:	จาตุร้นต์

หน่ึงในผูประกอบการรานอาหารท่ีรับศึกหนักเต็มๆ จากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ราน ‘ยําตอไมรอแลวนะ’ 
จากเคยเปดขายอาหารยําหลากหลายรสชาติแซบ จําเปนตองพลิกเปล่ียน...เปดหนารานขายผลไมท้ังออฟไลน-
ออนไลนแทน เร่ิมตนจากทุเรียน กอนตามมาดวยผลไมตามฤดูกาล และผลไมฤดูหนาว เกรดพรีเม่ียม น่ีเปนหน่ึง
ในทางรอดของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเล็กๆ ท่ีนาศึกษา

ขยายสาขา เห็็นแวิวิรุ�ง
 จากร้์านิยำาต่ิอฯ สัาขาพัร์ะน่ิ�งเกล้า ทำาเลดู์แล้วไม่น่ิาร่่์ง แต่ิด้์วย
ฝีีม้อและความจริ์งจ่งเอาใจใส่ัในิร์สัชั่าติิอาหาร์ จึงได้์ร่์บเส่ัยง      
ติอบร่์บท่�ด่์จากคนิในิละแวก โด์ยเฉพัาะหมู่บ้านิใหญ่ในิย่านิไทร์ม้า
ท่าอิฐ และถันินิร์าชั่พัฤกษ์ ท่�ม่กำาล่งซ้ึ�อและต้ิองการ์อาหาร์อร่์อย 
ค่ณิภาพัด่์ ในิร์าคาสัมเหต่ิสัมผล
 โด์ยสัามาร์ถัทำายอด์ขายได้์เก้อบครึ์�งล้านิต่ิอเด้์อนิ อาศ่ยขาย  
ท่�งหน้ิาร้์านิและออนิไลน์ิ ผ่านิเฟซึบ่�ก แอปุ่พัลิเคช่ั่�นิไลน์ิกล่่มหมู่บ้านิ
แอปุ่พัลิเคช่ั่�นิเด์ลิเวอร่์�ส่ั�งซ้ึ�ออาหาร์ ฉายแววธ่ิร์กิจร่่์งและน่ิาจะไปุ่ได้์ด่์ 
จึงต่ิด์สิันิใจเปิุ่ด์สัาขาสัองในิท่นิท่ โด์ยคร่์�งน่ิ�เล้อกทำาเลท่�ด่์มากกว่าเดิ์ม
อยู่ติร์งข้ามกร์ะทร์วงพัาณิิชั่ย์ ถันินิสันิามบินินิำ�า นินิทบ่ร่์
 แน่ินิอนิ ผลติอบร่์บย่งคงด่์มาก กร์ะท่�งสัถัานิการ์ณ์ิร์ะบาด์    
โควิด์-19 ร์ะลอกสัองและสัาม ม่คำาส่ั�งจากภาคร่์ฐให้เวิร์์กฟอร์์มโฮม
และล็อกด์าวน์ิ ผลปุ่ร์ากฏว่า ร้์านิทำาเลด่์ติร์งข้ามกร์ะทร์วงฯ ท่�น่ิาจะ
ม่ลูกค้าแวะเว่ยนิมาใช้ั่บริ์การ์ กล่บกลายเป็ุ่นิเง่ยบเช่ั่ยบ ไม่สัามาร์ถั
ทำายอด์ขายหน้ิาร้์านิได้์ด่์ด่์งเดิ์ม 
 แล้วจะทำาอย่างไร์ด่์?

มารุตพูงศ์ แกิ�วิใสิ
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ทุั่่เร่ยนคือทั่่างออก
 เม้�อหน้ิาร้์านิไม่สัามาร์ถัทำายอด์ขายได้์ติามเปุ้่า ลูกค้าเข้ามาน่ิ�ง
ร่์บปุ่ร์ะทานิภายในิร้์านิไม่ได้์ ไหนิจะค่าเช่ั่าและเงินิเด้์อนิลูกน้ิอง 
ปุ่ร์ะจวบเหมาะช่ั่วงเวลาด่์งกล่าวเป็ุ่นิฤดู์กาลท่เร่์ยนิ ร์าชั่าแห่งผลไม้
ท่�ผู้คนินิิยมร่์บปุ่ร์ะทานิ จึงเกิด์ไอเด่์ย ‘ยำาต่ิอฯ ผลไม้’ เปิุ่ด์ขายท่เร่์ยนิ
หน้ิาร้์านิควบคู่ก่บขายยำา ผลปุ่ร์ากฏว่ายอด์ขายท่เร่์ยนิทะล่แซึงหน้ิา
แต่ิท่�งน่ิ�ท่เร่์ยนิถ้ัอเป็ุ่นิผลไม้ปุ่ร์าบเซ่ึยนิ ใช่ั่ว่าใคร์ใคร่์ขายท่เร่์ยนิแล้ว
จะเห็นิต่ิวกำาไร์ไปุ่เส่ัยท่�งหมด์
 ท่�งท่�ค่ณิต่ิ�มไม่เคยขายท่เร่์ยนิมาก่อนิ แต่ิอาศ่ยปุ่รึ์กษาเพ้ั�อนิฝูีง
ท่�ทำางานิอยู่ในิติลาด์ไท ถัามไถ่ัว่าควร์จะร่์บท่เร่์ยนิจากร้์านิไหนิมาขาย
ท่เร่์ยนิท่�ติลาด์ไทม่หลายร์าคา หลายเกร์ด์ เขาต่ิด์สิันิใจขายท่เร่์ยนิ
ร์าคาแพัง ค่ด์ค่ณิภาพั ต้ิองการ์วางโพัสิัช่ั่�นินิิ�งต่ิวเองแติกต่ิางจาก
ร์ถัเร่์ เพัร์าะม่หน้ิาร้์านิ การ์เล้อกขายท่เร่์ยนิค่ณิภาพัด่์ กินิอร่์อย 
แม้จะม่ร์าคาแพังส่ักหน่ิอย แต่ิถ้ัาซ้ึ�อไปุ่กินิแล้วติิด์ใจก็จะติามกล่บมา
ซ้ึ�อแล้วซ้ึ�อเล่าจนิกว่าจะหมด์หน้ิาท่เร่์ยนิ...และเป็ุ่นิเช่ั่นิน่ิ�นิจริ์ง 
 แต่ิ...ทำาอย่างไร์ถึังจะได้์ท่เร่์ยนิด่์ในิร์าคาต้ินิท่นิถูักกว่าเดิ์ม    
เพ้ั�อทำากำาไร์ได้์สูังส่ัด์ ค่ณิต่ิ�มเริ์�มใช้ั่คอนิเน็ิกช่ั่�นิท่�ม่ส้ับเสัาะหาเพ้ั�อนิฝูีง
ท่�ม่สัวนิท่เร่์ยนิอยู่ในิภาคติะว่นิออกอย่างจ่งหว่ด์ร์ะยอง และจ่นิทบ่ร่์
โด์ยติิด์ต่ิอติร์งถึังเจ้าของและร่์บท่เร่์ยนิจากสัวนิมาขายคร่์�งละไม่ติำ�ากว่า 
300-500 กิโลกร่์มต่ิอส่ัปุ่ด์าห์

ขายด่-เงินเยอะ-แต่�ไห็งกำาไรห็ด
 จะทำาอะไร์ต้ิองรู้์จริ์ง ศึกษาจริ์ง ม่หลายคนิคิด์ว่าการ์ขายท่เร่์ยนิ
น่ิ�นิง่าย แต่ิในิความเป็ุ่นิจริ์งแล้วไม่ใช่ั่เลย เพัร์าะผลไม้ชั่นิิด์น่ิ�ม่ร์าคาสูัง 
ภาพัภายนิอกอาจดู์สัวย แต่ิภายในิเจอปัุ่ญหาชั่วนิปุ่วด์ห่ว เช่ั่นิ นิำ�าหน่ิก
ท่เร่์ยนิหด์หาย ยิ�งท่เร่์ยนิส่ักนิำ�าหน่ิกยิ�งลด์ลง ทำาให้ขาด์ท่นิ ท่เร่์ยนิอ่อนิ
ท่เร่์ยนิม่หนิอนิเจาะ ท่เร่์ยนิเป็ุ่นิท็อปุ่ (ร์อยชั่ำ�า) หร้์อเน้ิ�อสัอง ไม่เหล้อง
ปัุ่ญหาเหล่าน่ิ�เขาเคยเจอมาท่�งหมด์ เคลมได้์บ้าง-ไม่ได้์บ้าง ให้ถ้ัอเป็ุ่นิ
บทเร่์ยนิ
 ยอด์ขายท่เร่์ยนิสัามาร์ถัหล่อเล่�ยงร้์านิอาหาร์ได้์ยามวิกฤติ แต่ิท่�งน่ิ�
จำาเป็ุ่นิต้ิองศึกษาหาความรู้์เก่�ยวก่บท่เร่์ยนิผ่านิโลกออนิไลน์ิ โด์ย
ช่ั่ด์ความรู้์เก่�ยวก่บท่เร่์ยนิน่ิ�นิม่อยู่อย่างไม่จบไม่สิั�นิ ร์วมถึังการ์     
เอาต่ิวเองเข้าไปุ่อยู่ในิกล่่มคนิขายท่เร่์ยนิ ม่การ์พูัด์ค่ย แลกเปุ่ล่�ยนิ
ความคิด์เห็นิ ปุ่รึ์กษาหาร้์อถึังปัุ่ญหาท่�พับเจอ แถัมการ์รู้์จ่กคนิ     
ในิกล่่มท่เร่์ยนิช่ั่วยให้ได้์แหล่งซ้ึ�อท่เร่์ยนิค่ณิภาพัด่์เพิั�มเติิมด้์วย

ห็มดห็น้าทุั่่เร่ยน เอาไงต่�อ?
 ฤดู์กาลท่เร่์ยนิน่ิ�นิกินิร์ะยะเวลายาวนิานิ ต่ิ�งแต่ิเด้์อนิก่มภาพ่ันิธ์ิ
ถึังเด้์อนิก่นิยายนิของท่กปีุ่ ร์วมถึังท่เร่์ยนินิอกฤดู์ เก็บเก่�ยวมาต่ิ�งแต่ิ
ภาคติะว่นิออก ภาคเหน้ิอติอนิล่าง และภาคใต้ิ 
 แต่ิท่เร่์ยนิด่์ ท่เร่์ยนิอร่์อยม่อ่นิต้ิองจบฤดู์กาลเหม้อนิดู์หน่ิง       
ดู์ละคร์ย่อมต้ิองม่ติอนิจบ แล้วท่น่ิ�จะทำาอย่างไร์ เม้�อความต้ิองการ์ซ้ึ�อ
สัวนิทางก่บความต้ิองการ์ขาย แต่ิเช้ั่�อเถัอะว่า ท่กปัุ่ญหาม่ทางออกเสัมอ 
 เขาห่นิมาจ่บผลไม้ติามฤดู์กาลอย่างม่งค่ด์ เงาะ ลองกอง ลำาไย
มะม่วง และอ้�นิๆ เน้ินิผลไม้ไทยติามฤดู์กาล แต่ิปัุ่ญหาท่�พับค้อ    
ผลไม้ไทยม่ร์ะยะเวลาส่ั�นิในิการ์เก็บร่์กษา หากขายไม่ท่นิก็จะเกิด์
ความเส่ัยหาย ผลไม้เน่ิาเส่ัย ต้ิองโละทิ�งเก้อบท่�งหมด์ ยิ�งการ์วาง
และให้มาติร์ฐานิต่ิวเองเป็ุ่นิร้์านิขายผลไม้ด่์ ค่ด์เกร์ด์พัร่์เม่�ยม       
จึงต้ิองมองหาผลไม้อ้�นิท่�ม่ร์ะยะเวลาการ์เก็บร่์กษานิานิ

ผ่ลไม้นอกช�วิยได้
 ธ่ิร์กิจร้์านิอาหาร์จำาเป็ุ่นิต้ิองม่ตู้ิแช่ั่ จะตู้ิแช่ั่หนึิ�งปุ่ร์ะตูิ สัองหร้์อ
สัามปุ่ร์ะตูิก็แล้วแต่ิ เม้�อสัถัานิการ์ณ์ิบ่บจนิไม่สัามาร์ถัทำายอด์จาก
การ์ขายอาหาร์ได้์ ตู้ิแช่ั่ท่�เห็นิหน้ิาค่าติาอยู่ท่กว่นิจึงแปุ่ร์สัภาพั
เปุ่ล่�ยนิเป็ุ่นิตู้ิแช่ั่ผลไม้ฤดู์หนิาว โด์ยถูักยกออกมาวางต่ิ�งหน้ิาร้์านิ
เพ้ั�อโชั่ว์ต่ิว
 เขาต่ิด์สิันิใจผล่กต่ิวเองเข้าไปุ่ศึกษาหาข้อมูลเพ้ั�อขายผลไม้    
ฤดู์หนิาว ส่ั�งติร์งจากปุ่ร์ะเทศแถับย่โร์ปุ่ อเมริ์กา และเม้องจ่นิ     
โด์ยเฉพัาะเชั่อร์์ร่์� แอปุ่เปิุ่�ล ก่ว่ อง่่นิ ท่�แต่ิละปุ่ร์ะเภทผลไม้ในิ      
ต่ิางฤดู์กาล ม่สัายพ่ันิธ์่ิและร์สัชั่าติิไม่เหม้อนิก่นิ จำาเป็ุ่นิต้ิองลองถูัก-
ลองผิด์อ่กส่ักต่ิ�ง
 เช่ั่นิ หมด์ฤดู์กาลเชั่อร์์ร่์�อเมริ์กา จะเข้าสู่ัฤดู์กาลเชั่อร์์ร่์�แคนิาด์า
ซึึ�งย่งม่ร์าคาแพัง แต่ิจำาเป็ุ่นิต้ิองร่์บมาขาย เพัร์าะเชั่อร์์ร่์�อเมริ์กาท้าย
ฤดู์ผิวค่อนิข้างไม่สัวย ผลเล็ก ม่ร์อยบ่บจากข่�นิติอนิการ์เก็บและขนิส่ัง
ในิการ์ขายผลไม้แต่ิละชั่นิิด์บางคร่์�งจำาเป็ุ่นิต้ิองอธิิบายก่บลูกค้า  
อย่างคนิม่ความรู้์ ชั่นิิด์ สัายพ่ันิธ์่ิ ปุ่ร์ะเทศท่�นิำาเข้า เลยเร้์�อยไปุ่ถึัง
ย่�ห้อผลไม้แต่ิละชั่นิิด์ท่�กินิอร่์อย การ่์นิต่ิได้์ว่าซ้ึ�อไปุ่แล้วไม่ผิด์หว่ง 
 ข้อด่์ของผลไม้ฤดู์หนิาวค้อย้ด์ร์ะยะเวลาการ์เก็บร่์กษาและ    
การ์ขายได้์นิานิกว่าผลไม้ไทย แต่ิคร่์�นิจะไม่ขายผลไม้ไทยเลยก็ไม่ได้์ 
ท่�ยำาต่ิอฯ ผลไม้ จำาเป็ุ่นิต้ิองม่ผลไม้หลากหลายชั่นิิด์ ถูักและด่์ แพัง
แต่ิหายาก มาสัล่บส่ับเปุ่ล่�ยนิ โด์ยทำาการ์ติลาด์ท่�งหน้ิาร้์านิและ
ออนิไลน์ิควบคู่ก่นิ

กลยุทั่่ธ์ ใจัเขา-ใจัเรา 
 ท่�ร้์านิยำาต่ิอฯ ผลไม้ เน้ินิการ์เล้อกสัร์ร์บร์ร์จ่ภ่ณิฑ์์ ให้ผลไม้
บอบชั่ำ�าน้ิอยท่�ส่ัด์ เช่ั่นิ การ์ใส่ัผลไม้แต่ิละลูกในิโฟมติาข่าย หร้์อ
ห่บห่อท่�แข็งแร์ง ก่นิกร์ะแทก ร์วมถึังความร์ะม่ด์ร์ะว่งในิการ์ส่ังผลไม้
ถึังม้อลูกค้า เหล่าน่ิ�เป็ุ่นิร์ายละเอ่ยด์ปุ่ล่กย่อยท่�ต้ิองให้ความสัำาค่ญ 
ร์วมถึังการ์การ่์นิต่ิค่ณิภาพัผลไม้หากไม่เป็ุ่นิท่�น่ิาพึังพัอใจ
 เพัร์าะหลายคร่์�งแม่ค้าท่�ส่ังผลไม้ให้ก็ติกแต่ิงของสัวยไว้ด้์านิหน้ิา
แต่ิซ่ึกซ่ึอนิผลไม้ติำาหนิิไว้ด้์านิในิ หากไม่ได้์ค่ด์ออกหร้์อไม่คิวซ่ึให้ด่์ๆ 
เผลอส่ังให้ลูกค้าไปุ่ละก็...จำาเป็ุ่นิต้ิองร่์บผิด์ชั่อบด้์วยการ์ชั่ด์ใช้ั่ค้นิ 
หร้์อสัมนิาค่ณิให้เป็ุ่นิพิัเศษกร์ณ่ิส่ั�งซ้ึ�อในิคร่์�งต่ิอไปุ่
 กลย่ทธ์ิท่�ใช้ั่ค้อ ใจเขา-ใจเร์า การ์ซ้ึ�อ-ขายผลไม้ผ่านิโลกออนิไลน์ิ
ลูกค้าไม่ม่สิัทธิิเล้อก อาศ่ยเห็นิภาพัผลไม้ท่�ส่ังให้ในิไลน์ิกล่่ม หร้์อ
เฟซึบ่�ก ค่ณิต่ิ�มจึงต้ิองพิัถ่ัพิัถ่ันิในิการ์ค่ด์เล้อกผลไม้ติามออเด์อร์์ 
โด์ยคิด์เหม้อนิก่บตินิกำาล่งเล้อกซ้ึ�อผลไม้ไปุ่ร่์บปุ่ร์ะทานิท่�บ้านิเอง
 นิอกจากน่ิ�ย่งให้ความสัำาค่ญก่บห่บห่อ ล่าส่ัด์เม้�อสัาร์ทจ่นิท่�ผ่านิมา 
ท่�ร้์านิม่การ์จ่ด์เซึติผลไม้มงคล 9 อย่าง พัร้์อมทำาคอนิเทนิต์ิ       
บอกท่�มาท่�ไปุ่ อำานิวยความสัะด์วกให้ก่บลูกค้าท่�ช่ั่วงน่ิ�ไม่ค่อย    
อยากออกจากบ้านิไปุ่จ่บจ่ายซ้ึ�อหาของไหว้ด้์วยตินิเอง ปุ่ร์ากฏว่า
ผลติอบร่์บด่์มาก ม่ยอด์การ์ส่ั�งซ้ึ�อถัล่มทลาย 

ทุี่ก็วิก็ฤตเป็็นโอก็าส ให้ได้้เปิ็ด้แนวรบที่างธุิรกิ็จ๊ใหม่ืๆ เมืื�อ    
ร้านอาหารไม่ืสามืารถด้ำาเนินก็ารได้้ตามืป็ก็ติ ก็็ต้องคิด้หา     
ที่างหน่ท่ี่ไล่้ ที่ำาอย่่างไรจึ๊งอย่้่รอด้ ทัี่�งตนเองแล้ะล้้ก็น้อง         
เพราะธุิรกิ็จ๊เล็้ก็ๆ น่�ยั่งต้องต่อล้มืหาย่ใจ๊ให้กั็บหล้าย่ช่่วิต

***ตามไปอุุดหนุน ‘ยำาต่อุไม่รอุแล�วินะ’ และ ‘ยำาต่อุฯ ผู้ลไม�’ ได�ที� 

@yumtor และแฟ่นเพูจั: ยำาต่อุไม่รอุแล�วินะ
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1 1OFFICE OF SMALL AND  MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION (OSMEP) 

ในการท่ำาธุรกิจั แน่นอุนว่่าต�อุงม่ค่้แข่งขันมากมาย จึังไม่ใช่เรื�อุงง่ายท่่�ธุรกิจัขอุงคุณจัะประสบคว่ามสำาเร็จั จัำาเปนต�อุงใช�คว่ามร้�
คว่ามสามารถ ประสบการณ ทั่กษะ คว่ามต้ังใจัจัริง และกุญแจัดอุกสำาคัญมาช่ว่ยไขสลักเปดประต้คว่ามสำาเร็จั หนึ�งในกุญแจั
ดอุกท่่�ว่่าคือุกลยุท่ธ Collaborative Marketing 
	 ท่�ผ่านมาม่คืวิามร่วิมมือก้นระหว่ิางแบรนด์สิันค้ืาก้บบุคืคืล	หรือองค์ืกรด้งระด้บโลกจ้บมือก้นสัร้างสัรรค์ืและทำาการตลาด
ร่วิม	ไม่เว้ินแม้แต่	SME	เพราะการอยุ่้คืนเด่ยุวิม้นโดดเด่�ยุวิ	แต่รวิมต้วิก้นเมื�อไร	‘เรา’	น่�ละคืือ	‘ผ้้อยุ่้รอด’

3 มุมมองเก่�ยวิกับ Collaborative Marketing ท่ั่่�ควิรรู้
ก�อนสร้างควิามร�วิมมือ
หนึ�ง: กุ็ญแจ๊สำาคัญในก็ารหาล้้ก็ค้าใหม่ืภาย่ใต้งบป็ระมืาณท่ี่�
จ๊ำากั็ด้
 ข้อจำาก่ด์ของธ่ิร์กิจท่�เพิั�งก่อต่ิ�งจำานิวนิมาก ค้อการ์ท่�กล่่ม
ลูกค้าเปุ้่าหมายย่งไม่รู้์จ่กสิันิค้าของตินิเอง ในิขณิะธ่ิร์กิจท่�
เติิบโติแล้วอาจม่ข้อจำาก่ด์ท่�ม่จำานิวนิจำาก่ด์ของลูกค้าเดิ์ม การ์
เข้าถึังลูกค้ากล่่มเปุ้่าหมายใหม่จึงเป็ุ่นิความท้าทายท่�สัำาค่ญอ่ก
ปุ่ร์ะการ์หนึิ�งสัำาหร่์บธ่ิร์กิจหลายๆ แห่ง 
 ท่�งน่ิ�การ์โฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิอาจเป็ุ่นิหนึิ�งทางเล้อกท่�เป็ุ่นิ
คำาติอบสัำาหร่์บธ่ิร์กิจบางร์าย แต่ิไม่ใช่ั่ว่าธ่ิร์กิจท่กร์ายจะม่งบ
ปุ่ร์ะมาณิในิการ์โฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิท่�เพ่ัยงพัอหร้์อไม่จำาก่ด์
สัำาหร่์บการ์แสัวงหาลูกค้ากล่่มใหม่ๆ 
 กลย่ทธ์ิทางการ์ติลาด์ในิการ์สัร้์างความร่์วมม้อเชิั่งกลย่ทธ์ิ
ก่บพ่ันิธิมิติร์อ้�นิ จึงอาจเป็ุ่นิก่ญแจสัำาค่ญในิการ์ไขปุ่ร์ะตูิสู่ัความ
สัำาเร็์จในิการ์ข่บเคล้�อนิธ่ิร์กิจให้เติิบโติอย่างก้าวกร์ะโด์ด์ ภาย
ใต้ิข้อจำาก่ด์ของงบปุ่ร์ะมาณิท่�จำาก่ด์ในิการ์แสัวงหาโอกาสัจาก
ลูกค้ากล่่มใหม่ๆ 
สอง: Collaborative Marketing หรือ X-Strategy ก็ล้ยุ่ที่ธ์ิ
ท่ี่�ไม่ืได้้จ๊ำากั็ด้แค่ความืร่วมืมืือที่างก็ารตล้าด้
 กลย่ทธ์ิทางการ์ติลาด์ในิการ์สัร้์างความร่์วมม้อเป็ุ่นิพ่ันิธิมิติร์
ร์ะหว่างธ่ิร์กิจต่ิางๆ ท่�เร่์ยกว่า Collaborative Marketing      
หร้์อ X-Strategy อาจเป็ุ่นิการ์สัร้์างพ่ันิธิมิติร์ทางการ์ติลาด์
เชิั่งกลย่ทธ์ิก่บธ่ิร์กิจอ้�นิๆ ท่�อยู่ในิอ่ติสัาหกร์ร์มเด่์ยวก่นิหร้์อ    
ต่ิางอ่ติสัาหกร์ร์มก่นิ 
 นิอกจากน่ิ�นิรู์ปุ่แบบของความร่์วมม้ออาจม่ต่ิ�งแต่ิการ์จ่บม้อก่นิ
แบบหลวมๆ เช่ั่นิ การ์แบ่งปัุ่นิสิันิค้า/บริ์การ์ของแต่ิละธ่ิร์กิจ 
การ์แลกเปุ่ล่�ยนิโฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิบนิบร์ร์จ่ภ่ณิฑ์์ของแต่ิละธ่ิร์กิจ
การ์ร่์วมก่นิทำาแผนิการ์โฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิสิันิค้าในิช่ั่วง
ร์ะยะเวลาหนึิ�ง โด์ยอาจจะเป็ุ่นิการ์แลกเปุ่ล่�ยนิการ์โฆษณิา
ปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิในิส้ั�อของแต่ิละธ่ิร์กิจ 
 การ์พ่ัฒนิาแผนิการ์ติลาด์ท่�ม่การ์ออกแคมเปุ่ญโปุ่ร์โมช่ั่�นิต่ิางๆ
ร่์วมก่นิเพ้ั�อกร์ะต้่ินิยอด์ขายหร้์อขอบค่ณิลูกค้าในิวาร์ะพิัเศษ 
ไปุ่จนิกร์ะท่�งการ์ร่์วมม้อก่นิในิการ์วิจ่ยและพ่ัฒนิาสิันิค้า/บริ์การ์
ใหม่เป็ุ่นิการ์เฉพัาะเจาะจง ท่�งแบบท่�เป็ุ่นิ Limited Edition หร้์อ
เป็ุ่นิ Line สิันิค้าใหม่ในิร์ะยะยาว 

 Collaborative Marketing หร้์อ X-Strategy จึงเป็ุ่นิการ์
สัร้์างความร่์วมม้อร์ะหว่างพ่ันิธิมิติร์ท่�อาจม่ความร่์วมม้อก่นิ
นิอกเหน้ิอจากกลย่ทธ์ิทางการ์ติลาด์ เพ้ั�อโฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิ
สิันิค้า/บริ์การ์ท่�งทางออนิไลน์ิและออฟไลน์ิ 
 ท่�งน่ิ�เพ้ั�อสัร้์างกร์ะแสัการ์ร่์บรู้์ของติร์าสิันิค้า/บริ์การ์ในิวงกว้าง
แต่ิย่งอาจร์วมไปุ่ถึังการ์สัร้์างความร่์วมม้อในิการ์ลด์ต้ินิท่นิ    
การ์ผลิติสิันิค้า/บริ์การ์ การ์เพิั�มยอด์ขายสิันิค้า/บริ์การ์ของธ่ิร์กิจ
ท่�ร่์วมม้อก่นิเป็ุ่นิพ่ันิธิมิติร์ การ์ขยายฐานิต่ิอยอด์ลูกค้าใหม่ และ
การ์ปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิภาพัล่กษณ์ิของติร์าสิันิค้า/บริ์การ์ และ/หร้์อ
องค์กร์อ่กด้์วย
สามื: ความืร่วมืมืือท่ี่�หล้าก็หล้าย่ จ๊าก็กิ็�งที่องใบหย่ก็ ถึงก็าร
จั๊บมืือกั็นระหว่างแจ๊๊คกั็บยั่ก็ษ์์
 หล่กการ์ติลาด์ท่�น่ิกการ์ติลาด์ถูักปุ่ลูกฝัีงมาต่ิ�งแต่ิอด่์ติและ
ย่งใช้ั่ได้์จนิปัุ่จจ่บ่นิ เน้ินิยำ�าความสัำาค่ญของกร์ะบวนิการ์ในิการ์สัร้์าง
ส้ั�อสัาร์ ส่ังมอบ และแลกเปุ่ล่�ยนิข้อเสันิอท่�ม่ค่ณิค่าต่ิอลูกค้า คู่ค้า 
และส่ังคมโด์ยร์วม ซึึ�งย่อมต้ิองอาศ่ยความร่์วมม้อร์ะหว่าง
องค์กร์ธ่ิร์กิจหร้์อหน่ิวยงานิต่ิางๆ 
 ซึึ�งในิปัุ่จจ่บ่นิอาจไม่ได้์จำาก่ด์แค่คู่ค้าหร้์อหน่ิวยงานิภาคร่์ฐ 
แต่ิย่งขยายขอบเขติความร่์วมม้อไปุ่ย่งธ่ิร์กิจต่ิางๆ ท่�งท่�อยู่ในิ
อ่ติสัาหกร์ร์มเด่์ยวก่นิหร้์ออ่ติสัาหกร์ร์มท่�แติกต่ิางก่นิ แต่ิม่จ่ด์แข็ง
ท่�สัามาร์ถัมาร่์วมม้อก่นิแล้วส่ังผลทำาให้สัามาร์ถัสัร้์างค่ณิค่าเพิั�ม
ขึ�นิให้ก่บลูกค้า คู่ค้า และส่ังคมโด์ยร์วม 
 โด์ยเฉพัาะอย่างยิ�งหากค่ณิค่าท่�เพิั�มขึ�นิน่ิ�นิม่ความแปุ่ลกใหม่
ไม่ซึำ�าใคร์ ย่อมสัามาร์ถัสัร้์างการ์ร่์บรู้์และเข้าถึังลูกค้ากล่่มเปุ้่าหมาย
ใหม่ๆ ได้์มากขึ�นิ ความแปุ่ลกใหม่ของความร่์วมม้อจึงอาจออก
นิอกกร์อบของความร่์วมม้อท่�หลายคนิอาจนึิกถึังความร่์วมม้อ
ร์ะหว่างธ่ิร์กิจท่�ม่ขนิาด์ใกล้เค่ยงก่นิ ท่�หากเปุ่ร่์ยบเท่ยบก่บคนิร่์ก
แล้วอาจม่คนินึิกถึังความเหมาะสัมร์าวก่บกิ�งทองใบหยก  
  หากแต่ิความร่์วมม้อน่ิ�นิอาจเกิด์ขึ�นิจากจ่ด์แข็งของธ่ิร์กิจท่�
ม่ขนิาด์ท่�แติกต่ิางก่นิแต่ิสัามาร์ถัสัร้์างค่ณิค่าใหม่ๆ ท่�หลายคนิ
อาจมองข้าม อาจเปุ่ร่์ยบเท่ยบได้์ว่าเป็ุ่นิความร่์วมม้อของแจ็ค 
(ท่�แต่ิเดิ์มม่กกล่าวต่ิอว่าเป็ุ่นิ แจ�คผู้ฆ่าย่กษ์) ก่บย่กษ์ก็ได้์
 ทว่าความล่บของความสัำาเร็์จท่�จะเกิด์ขึ�นิจากการ์จ่บคู่      
ร์ะหว่างแจ�คก่บย่กษ์ท่�หลายคนิคาด์ไม่ถึัง ต้ิองอาศ่ยกลย่ทธ์ิการ์
สัร้์างความร่์วมม้อท่�ม่การ์วิเคร์าะห์และวางแผนิ ซึึ�งจะนิำามา
อธิิบายก่นิอย่างเป็ุ่นิข่�นิเป็ุ่นิติอนิต่ิอไปุ่
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How-to ร�วิมมืออย�างไรให้็ปัีง...ไม�แปีก
7 เป็�าหมืาย่ท่ี่�ต้องก็ำาหนด้ให้ชั่ด้เจ๊นก่็อนสร้างความืร่วมืมืือ
 จ่ด์เริ์�มต้ินิความสัำาเร็์จของกลย่ทธ์ิในิการ์สัร้์างความร่์วมม้อร์ะหว่างพ่ันิธิมิติร์ของธ่ิร์กิจต่ิางๆ น่ิ�นิจะต้ิองเกิด์ขึ�นิจากการ์กำาหนิด์
เปุ้่าหมายของความร่์วมม้อให้ช่ั่ด์เจนิว่า กลย่ทธ์ิความร่์วมม้อท่�จะเกิด์ขึ�นิทำาไปุ่เพ้ั�ออะไร์ ม่ผลล่พัธ์ิท่�ช่ั่ด์เจนิอะไร์บ้างท่�ต้ิองการ์ให้
เกิด์ขึ�นิภายในิร์ะยะเวลาท่�กำาหนิด์ภายใต้ิความร่์วมม้อด่์งกล่าว 
 การ์ร์ะบ่เปุ้่าหมายความร่์วมม้ออย่างช่ั่ด์เจนิจะส่ังผลทำาให้สัามาร์ถักำาหนิด์พ่ันิธิมิติร์ท่�จะสัร้์างความร่์วมม้อต่ิอไปุ่ได้์อย่างเหมาะสัม
และส่ังผลทำาให้กิจกร์ร์มต่ิางๆ ท่�จะเกิด์ขึ�นิเป็ุ่นิไปุ่อย่างร์าบร้์�นิ โด์ยท่�วไปุ่แล้วเปุ้่าหมายของการ์สัร้์างความร่์วมม้ออาจม่ด่์งน่ิ�
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 การ์สัร้์างการ์ร่์บรู้์ในิติร์าสิันิค้า/บริ์การ์ และ/หร้์อองค์กร์ เพ้ั�อให้เกิด์กร์ะแสัการ์ร่์บรู้์หร้์อไวร่์ลเก่�ยวก่บ
สิันิค้า/บริ์การ์ หร้์อองค์กร์ธ่ิร์กิจในิติลาด์ ท่�งลูกค้าปัุ่จจ่บ่นิและบ่คคลอ้�นิๆ เป็ุ่นิวงกว้างมากขึ�นิ 

 การ์เพิั�มผลกำาไร์ ท่�งน่ิ�ธ่ิร์กิจอาจสัร้์างความร่์วมม้อก่นิเพ้ั�อให้เกิด์การ์ปุ่ร์ะหย่ด์ของขนิาด์ (Economy of 
Scale) ในิการ์ผลิติ ส่ังผลทำาให้สิันิค้า/บริ์การ์ของธ่ิร์กิจท่�เป็ุ่นิพ่ันิธิมิติร์ม่ต้ินิท่นิท่�ถูักลง ซึึ�งอาจทำาให้ม่กำาไร์
เพิั�มขึ�นิจากการ์ขายในิจำานิวนิเท่าเดิ์ม ในิร์าคาขายเดิ์ม หร้์ออาจทำาให้ม่กำาไร์เพิั�มขึ�นิจากการ์ขายเพิั�มขึ�นิ    
จากการ์ต่ิ�งร์าคาขายท่�ลด์ลงจากต้ินิท่นิท่�ลด์ลง หร้์ออาจร่์วมม้อก่นิเป็ุ่นิพ่ันิธิมิติร์เพ้ั�อลด์การ์แข่งข่นิ ทำาให้   
ไม่จำาเป็ุ่นิต้ิองทำาสังคร์ามร์าคาหร้์อใช้ั่งบโฆษณิาปุ่ร์ะชั่าส่ัมพ่ันิธ์ิและกิจกร์ร์มส่ังเสัริ์มการ์ขายท่�สิั�นิเปุ่ล้อง    
งบปุ่ร์ะมาณิเป็ุ่นิจำานิวนิมาก

 การ์เพิั�มจ่ด์แข็งและกำาจ่ด์จ่ด์อ่อนิ พ่ันิธิมิติร์ทางธ่ิร์กิจท่�ต่ิางก็ม่จ่ด์แข็งซึึ�งเป็ุ่นิจ่ด์อ่อนิของก่นิและก่นิ      
เม้�อมาสัร้์างความร่์วมม้อก่นิย่อมส่ังผลทำาให้ม่การ์ใช้ั่จ่ด์แข็งของอ่กแห่งในิการ์กำาจ่ด์จ่ด์อ่อนิท่�ม่อยู่เดิ์ม        
เช่ั่นิ ความชั่ำานิาญธ่ิร์กิจในิภูมิภาคท่�แติกต่ิางก่นิ เป็ุ่นิต้ินิ

 การ์ร่์กษาฐานิลูกค้าเดิ์มและสัร้์างความภ่กด่์ในิติร์าสิันิค้า/บริ์การ์ ท่�งน่ิ�ธ่ิร์กิจอาจม่เปุ้่าหมายในิการ์สัร้์าง
ความร่์วมม้อก่บพ่ันิธิมิติร์เพ้ั�อเป็ุ่นิการ์ติอบแทนิลูกค้าในิวาร์ะพิัเศษเป็ุ่นิการ์เฉพัาะเจาะจงก็ได้์

 การ์ขยายฐานิลูกค้าเปุ้่าหมายใหม่ ท่�งน่ิ�ธ่ิร์กิจท่�มาสัร้์างความร่์วมม้อก่นิอาจม่กล่่มลูกค้าของตินิเอง ด่์งน่ิ�นิ 
กลย่ทธ์ิการ์สัร้์างความร่์วมม้อด่์งกล่าวจึงอาจทำาให้ม่การ์ขยายฐานิและแลกเปุ่ล่�ยนิลูกค้าของพ่ันิธิมิติร์ธ่ิร์กิจ
ท่�มาร่์วมม้อก่นิ ทำาให้ธ่ิร์กิจม่กล่่มลูกค้าท่�กว้างขึ�นิ และอาจส่ังผลทำาให้ม่ยอด์ขายเพิั�มขึ�นิด้์วยเช่ั่นิก่นิ 
 อย่างไร์ก็ติามธ่ิร์กิจอาจต้ิองกำาหนิด์ให้ช่ั่ด์เจนิว่ากล่่มลูกค้าเปุ้่าหมายท่�ต้ิองการ์ขยายฐานิม่ล่กษณิะอย่างไร์
เป็ุ่นิการ์ขยายฐานิลูกค้าให้กว้างมากขึ�นิ หร้์อต้ิองการ์ขยายฐานิลูกค้าไปุ่ย่งติลาด์เฉพัาะกล่่มโด์ยเฉพัาะเจาะจง 

 การ์ปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิภาพัล่กษณ์ิของติร์าสิันิค้า/บริ์การ์ และ/หร้์อองค์กร์ธ่ิร์กิจ การ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บ
พ่ันิธิมิติร์ธ่ิร์กิจอาจทำาให้ลูกค้าเดิ์ม และ/หร้์อลูกค้ากล่่มเปุ้่าหมายใหม่รู้์สึักถึังความแติกต่ิางจากการ์ปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิ
กลย่ทธ์ิทางการ์ติลาด์จากการ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บพ่ันิธิมิติร์ใหม่ๆ ท่�งน่ิ�อาจต้ิองร์ะบ่เปุ้่าหมายให้ช่ั่ด์เจนิว่า
ภาพัล่กษณ์ิท่�ต้ิองการ์เปุ่ล่�ยนิแปุ่ลงเป็ุ่นิอย่างไร์ เช่ั่นิ ม่ความท่นิสัม่ยมากขึ�นิ ม่ความร่์บผิด์ชั่อบต่ิอส่ังคมมากขึ�นิ
เป็ุ่นิต้ินิ

  การ์สัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิใหม่ให้ลูกค้า ท่�งน่ิ�การ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บพ่ันิธิมิติร์ธ่ิร์กิจท่�ม่การ์วิจ่ยและ    
พ่ัฒนิาสิันิค้า/บริ์การ์ใหม่จะทำาให้ลูกค้าได้์ร่์บปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิใหม่ท่�แติกต่ิางไปุ่จากเดิ์มซึึ�งย่งไม่เคยได้์ร่์บบริ์การ์
จากธ่ิร์กิจเองหร้์อคู่แข่ง ส่ังผลทำาให้ลูกค้าเดิ์มอาจม่การ์ส่ั�งซ้ึ�อสิันิค้า/บริ์การ์เพิั�มเติิม ร์วมท่�งธ่ิร์กิจอาจได้์ร่์บ
ยอด์ขายเพิั�มเติิมจากลูกค้าใหม่ท่�ให้ความสันิใจสิันิค้า/บริ์การ์ท่�ม่การ์พ่ัฒนิาขึ�นิมาใหม่
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3 ปัีจัจััยสำาคัญสำาห็รับคัดเลือกพั้นธมิต่ร
 การ์ค่ด์เล้อกพ่ันิธิมิติร์ท่�จะสัร้์างความร่์วมม้อก่นิในิอนิาคติต้ิองม่ล่กษณิะท่�สัอด์คล้องก่บเปุ้่าหมาย เข้าก่นิได้์เป็ุ่นิอย่างด่์ก่บธ่ิร์กิจ
และลูกค้า จึงจะสัามาร์ถัสัร้์างการ์ยอมร่์บของลูกค้าในิอนิาคติ 

 • หล่งจากธ่ิร์กิจกำาหนิด์เปุ้่าหมาย
ท่�ต้ิองการ์ในิการ์สัร้์างความร่์วมม้อ
ธ่ิร์กิจจะต้ิองพิัจาร์ณิาค่ด์เล้อก
พ่ันิธิมิติร์จากเปุ้่าหมายท่�เป็ุ่นิไปุ่
ในิทิศทางเด่์ยวก่นิ 

 • นิอกจากน่ิ�นิย่งต้ิองเป็ุ่นิธ่ิร์กิจท่�   
เข้าก่นิได้์ก่บตินิเอง ไม่เล้อกพ่ันิธิมิติร์
ท่�ม่ความข่ด์แย้งก่บธ่ิร์กิจในิปัุ่จจ่บ่นิ 
เช่ั่นิ ธ่ิร์กิจการ์ศึกษาอาจเข้าก่นิไม่ได้์
ก่บธ่ิร์กิจสัถัานิบ่นิเทิงยามร์าติร่์ ธ่ิร์กิจ
อาหาร์ส่ัขภาพัอาจเข้าก่นิไม่ได้์ก่บ  
ธ่ิร์กิจนิำ�าหวานิ ส่ัร์า ยาสูับ เป็ุ่นิต้ินิ 

 • อ่กท่�งการ์ค่ด์เล้อกพ่ันิธิมิติร์ต้ิองเป็ุ่นิธ่ิร์กิจ
ท่�ลูกค้าปัุ่จจ่บ่นิร์วมท่�งลูกค้าใหม่ท่�ต้ิองการ์
ขยายฐานิม่ความช้ั่�นิชั่อบจึงจะส่ังผลทำาให้     
การ์กำาหนิด์แผนิการ์ติลาด์และแผนิการ์ด์ำาเนิินิงานิ
ม่ความสัอด์คล้องก่นิ และปุ่ร์ะสับผลสัำาเร็์จ
อย่างร์าบร้์�นิติามเปุ้่าหมายท่�กำาหนิด์ 

 ท่�งน่ิ�ธ่ิร์กิจอาจต้ิองทำาการ์ศึกษาและวิจ่ยติลาด์ว่าลูกค้าในิปัุ่จจ่บ่นิและกล่่มลูกค้าเปุ้่าหมายท่�ต้ิองการ์ขยายฐานิใหม่ม่ความช้ั่�นิชั่อบ
สิันิค้า/บริ์การ์ใด์เป็ุ่นิพิัเศษ ท่�งท่�อยู่ในิอ่ติสัาหกร์ร์มเด่์ยวก่นิหร้์ออยู่ในิอ่ติสัาหกร์ร์มท่�แติกต่ิางก่นิ การ์ค่ด์เล้อกและติร์วจสัอบดู์ว่า
เป็ุ่นิธ่ิร์กิจท่�ม่เปุ้่าหมายเป็ุ่นิไปุ่ในิทิศทางเด่์ยวก่นิ

1
2 3
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2 เคล็ดลับสร้างควิามร�วิมมือในระยะยาวิ 
 การ์สัร้์างความร่์วมม้อร์ะหว่างพ่ันิธิมิติร์อาจไม่ได้์อาศ่ย
ร์ะยะเวลาในิการ์ปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จเป็ุ่นิเวลาอ่นิส่ั�นิ อาจต้ิอง
ม่กิจกร์ร์มร่์วมก่นิเป็ุ่นิร์ะยะยาว ธ่ิร์กิจจึงควร์ให้ความสัำาค่ญก่บ
การ์สัร้์างความร่์วมม้อในิร์ะยะยาวก่บพ่ันิธิมิติร์ด่์งน่ิ�
 •  เปิุ่ด์เผยข้อมูลท่�จำาเป็ุ่นิสัำาหร่์บสัร้์างความร่์วมม้อท่�จะ   
เป็ุ่นิปุ่ร์ะโยชั่น์ิก่บพ่ันิธิมิติร์ท่กฝี�ายอย่างติร์งไปุ่ติร์งมา เพ้ั�อให้
แต่ิละฝี�ายเข้าใจเปุ้่าหมายของความร่์วมม้อติร์งก่นิ และสัามาร์ถั
วางแผนิการ์ติลาด์และการ์ด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจท่�สัอด์คล้องก่นิ
 • สัร้์างความม่ส่ัวนิร่์วมในิแผนิการ์ติลาด์และแผนิการ์ด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจ
พ่ันิธิมิติร์ทางธ่ิร์กิจควร์ต้ิองม่การ์กำาหนิด์แผนิการ์ติลาด์และ
แผนิธ่ิร์กิจร่์วมก่นิต่ิ�งแต่ิต้ินิ เพ้ั�อไม่ให้ม่การ์กำาหนิด์เปุ้่าหมายท่�
ข่ด์แย้งก่นิ หร้์อส่ังผลทำาให้ผลล่พัธ์ิท่�เกิด์ขึ�นิไม่เป็ุ่นิไปุ่ในิทิศทาง
เด่์ยวก่นิ ซึึ�งอาจส่ังผลทำาให้เกิด์ความล้มเหลวของความร่์วมม้อ
ท่�สัร้์างขึ�นิมา ร์วมท่�งสัำาร์วจดู์ว่าจะสัามาร์ถัใช้ั่จ่ด์แข็งของแต่ิละฝี�าย
เพ้ั�อแก้ไขจ่ด์อ่อนิท่�ม่อยู่ในิปัุ่จจ่บ่นิได้์อย่างไร์ และกำาหนิด์
แผนิการ์ปุ่ฏิบ่ติิท่�ม่การ์กำาหนิด์หน้ิาท่�และความร่์บผิด์ชั่อบอย่างช่ั่ด์เจนิ
เพ้ั�อไม่ให้เกิด์การ์เก่�ยงงานิหร้์อค่าใช้ั่จ่ายต่ิางๆ ในิอนิาคติ ร์วมท่�ง
ต้ิองม่การ์กำาหนิด์มาติร์การ์ในิการ์ติิด์ติามและแก้ไขแผนิการ์ติลาด์
และแผนิธ่ิร์กิจท่�ได้์กำาหนิด์ขึ�นิเพ้ั�อให้บร์ร์ล่เปุ้่าหมายในิร์ะยะยาว

กรณ่ศ้กษาการทั่่ำา Collaborative Marketing ท่ั่่�น�าสนใจั
ทัั่่�งเทั่่ศและไทั่่ย
Success Story ติด้เที่รนด์้โล้ก็
 Collaborative Marketing หร้์อ X Strategy เป็ุ่นิกลย่ทธ์ิ
ท่�ได้์ร่์บความนิิยมท่�วโลกในิปัุ่จจ่บ่นิ ส่ังผลทำาให้ม่กร์ณ่ิศึกษาท่�
ปุ่ร์ะสับผลสัำาเร็์จเป็ุ่นิ Success Story ติิด์เทร์นิด์์โลกจากการ์
ไขว้ธ่ิร์กิจก่นิเพ้ั�อสัร้์างผลต่ิอยอด์ ทว่คูณิความสัำาเร็์จให้ก่บธ่ิร์กิจ
มากมาย เช่ั่นิ 
 •  Louis Vuitton OFF–WHITE x Nike Air Jordan 1s     
ซึึ�งม่การ์สัร้์างความร่์วมม้อของ 3 พ่ันิธิมิติร์ท่�เพิั�มมูลค่าให้ก่บ
ร์องเท้าได้์อย่างไม่น่ิาเช้ั่�อ โด์ยการ์นิำาร์องเท้าของ Nike ร่่์นิยอด์นิิยม   
Nike Air jordan 1 มาผนิวกก่บส้ันิร์องเท้าส่ัขาวท่�เป็ุ่นิเอกล่กษณ์ิ
ของแบร์นิด์์ Off-White ท่�สัล่กคำาว่า LOUIS VUITTON ท่�มา  
พัร้์อมก่บหน่ิงร์องเท้าลวด์ลายโมโนิแกร์มท่�เป็ุ่นิเอกล่กษณ์ิ 
 • Adidas Collaboration Campaign ท่� Adidas ใช้ั่กลย่ทธ์ิ                 
Collaborative Marketing ก่บพ่ันิธิมิติร์ต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็ุ่นิบ่คคล
ท่�ม่ช้ั่�อเส่ัยง ท่�งน่ิกออกแบบช้ั่�อด่์งและศิลปิุ่นิร์ะด่์บโลก เช่ั่นิ 
Pharrell Williams, Yohji Yamamoto, Stella McCartney, 
Kanye West และ Beyonce 
 ซึึ�งนิอกจากจะทำาให้สิันิค้าได้์ร่์บความนิิยมอย่างมากมาย 

C O N N E X T 	 M A G A Z I N E
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โอนิิซึึกะ ไทเกอร์์ (Onitsuka Tiger) แบร์นิด์์ร์องเท้าแฟช่ั่�นิ
ส่ัญชั่าติิญ่�ปุ่่�นิก่บโคร์งการ์พ่ัฒนิาด์อยต่ิง (พ้ั�นิท่�ทร์งงานิ)       
อ่นิเน้ิ�องมาจากพัร์ะร์าชั่ด์ำาริ์ ภายใต้ิการ์ด์ำาเนิินิงานิของ มูลนิิธิิ
แม่ฟ้าหลวง ในิพัร์ะบร์มร์าชูั่ปุ่ถ่ัมภ์ ผลิติร์องเท้าคอลเล็กช่ั่�นิพิัเศษ
โด์ยม่เปุ้่าหมายร่์วมก่นิเพ้ั�อสัน่ิบสัน่ินิงานิฝีีม้อท้องถิั�นิและสัร้์าง
ความย่�งย้นิในิส่ังคม
 •  บาร์์บ่คิว พัลาซ่ึา Collaborative Marketing ท่� Bar BQ Plaza 
ม่การ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บพ่ันิธิมิติร์ต่ิางๆ ในิหลากหลาย
อ่ติสัาหกร์ร์มอย่างต่ิอเน้ิ�อง เช่ั่นิ ธินิาคาร์พัาณิิชั่ย์, สัายการ์บินิ  
Air Asia, แอปุ่พัลเิคช่ั่�นิ Grab, เคร้์�องด้์�ม Coke, เคร้์�องใช้ั่ไฟฟ้า
แบร์นิด์์ Anitech, สัาหร์า่ยมาชั่ติิะ และ ร้์านิพิัซึซ่ึา ‘Pizza Hut’ 
เป็ุ่นิต้ินิ ซึึ�งอาจม่เปุ้่าหมายต่ิ�งแต่ิการ์สัร้์างกร์ะแสัการ์ร่์บรู้์    
การ์แลกเปุ่ล่�ยนิฐานิลูกค้า การ์ขยายฐานิลูกค้ากล่่มใหม่ ร์วมไปุ่ถึัง
การ์สัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิแปุ่ลกใหม่ก่บเมนูิอาหาร์ใหม่ๆ
 •  MK x Fire Tiger ความร่์วมม้อร์ะหว่าง MK Restaurants 
ร้์านิส่ัก่�ช้ั่�อด่์งของคนิไทย และ Fire Tiger ด้์วยการ์นิำาเคร้์�องด้์�ม
ชั่านิมเส้ัอพ่ันิไฟเจ้าด่์งไปุ่จำาหน่ิายในิร้์านิส่ัก่� MK ด้์วยส่ัวนิลด์ 
ซึึ�งนิอกจากจะเป็ุ่นิการ์สัร้์างกร์ะแสัการ์ร่์บรู้์ ย่งช่ั่วยขยายฐานิลูกค้า
ของท่�งสัองฝี�ายอ่กด้์วย
 • KFC x ROV ไก่ทอด์ KFC ออกโปุ่ร์โมช่ั่�นิซ้ึ�อสิันิค้าแถัม
โค้ด์ร์างว่ลในิเกม ROV นิอกจากจะช่ั่วยเพิั�มยอด์ขายแล้วย่งอาจ
ปุ่ร่์บภาพัล่กษณ์ิของติร์าสิันิค้าให้ดู์ท่นิสัม่ยมากขึ�นิอ่กด้์วย 
 • เวเฟอร์์ช็ั่อกโกแลติคิทแคท x ไอศกร่์มเนิสัท์เล่ ร่์วมก่นิพ่ัฒนิา
ไอศกร่์มแท่ง ‘คิทแคท ไอศคร่์ม สัติิ�ก’ ร์วมจ่ด์เด่์นิความอร่์อย
ของเวเฟอร์์ช็ั่อกโกแลติและไอศกร่์มวนิิลาจากเนิสัท์เล่ไว้ด้์วยก่นิ 
 •  After You Collaborative Marketing การ์สัร้์างความ
ร่์วมม้อก่บร้์านิกาแฟช้ั่�อด่์งอย่าง Starbucks เพ้ั�อเพิั�มช่ั่องทางในิ
การ์จำาหน่ิายสิันิค้า และการ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บร้์านิไก่ทอด์ 
Bonchon ช้ั่�อด่์งจากเกาหล่ สัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิแปุ่ลกใหม่ก่บ
เมนูิใหม่ ไก่ทอด์เสิัร์์ฟบนิโทสัต์ิ ร์าด์ด้์วยซึอสัสูัติร์พิัเศษท่�นิำา
จ่ด์แข็งของท่�งสัองร้์านิมาร์วมก่นิ 
 Collaborative Marketing ท่�ม่การ์กำาหนิด์เปุ้่าหมายร่์วมก่นิ
อย่างช่ั่ด์เจนิ โด์ยไม่ได้์ใช้ั่เงินิเป็ุ่นิต่ิวต่ิ�ง แต่ิม่การ์ใช้ั่จ่ด์แข็งของ
แต่ิละฝี�ายมาชั่ว่ยปิุ่ด์จ่ด์อ่อนิ จะเปุ่น็ิกลย่ทธ์ิท่�สัร้์างความสัำาเร์จ็
ได้์อย่างไม่น่ิาเช้ั่�อ 
 ไม่ว่าจะเป็ุ่นิการ์สัร้์างกร์ะแสัให้ก่บส่ังคมในิวงกว้าง การ์ขยาย
ฐานิลูกค้า และการ์สัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิท่�แปุ่ลกใหม่ ซึึ�งส่ัด์ท้าย
จะส่ังผลทำาให้ธ่ิร์กิจม่ยอด์ขายและผลกำาไร์เพิั�มขึ�นิ 
 รู้์อย่างน่ิ�แล้วอย่าล้มลองนิำากลย่ทธ์ิ Collaborative Marketing 
ไปุ่ปุ่ร่์บใช้ั่ก่บองค์กร์ของค่ณิ ด้์วยการ์คิด์นิอกกร์อบ สัร้์างความร่์วมม้อ
อย่างสัร้์างสัร์ร์ค์ก่บพ่ันิธิมิติร์ท่�อาจไม่ได้์จำาก่ด์อยู่ในิอ่ติสัาหกร์ร์ม
เด่์ยวก่นิหร้์อต่ิางอ่ติสัาหกร์ร์มก่นิ เปิุ่ด์เผยข้อมูลอย่างติร์งไปุ่ติร์งมา 
วางแผนิการ์ติลาด์และแผนิธ่ิร์กิจร่์วมก่นิในิท่กข่�นิติอนิ 
 แจ๊๊คอย่่างคุณก็็อาจ๊จั๊บมืือกั็บยั่ก็ษ์์ แล้้วก็ล้าย่เป็็นยั่ก็ษ์์ท่ี่�
ที่รงอิที่ธิิพล้ไป็ด้้วย่กั็นก็็เป็็นไป็ได้้นะครับ

สิันิค้าม่ร์าคาขายเพิั�มขึ�นิ ย่งทำาให้สัามาร์ถัขยายฐานิลูกค้ากล่่มใหม่
และปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิภาพัล่กษณ์ิจากการ์เป็ุ่นิร์องเท้าและเส้ั�อผ้า
สัไติล์ก่ฬาให้ม่ความร่์วมสัม่ยมากขึ�นิ 
 นิอกจากน่ิ�นิ Adidas ย่งม่การ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บ
พ่ันิธิมิติร์ พ่ัฒนิาร์องเท้าร่่์นิ Adidas GMR ภายใต้ิแคมเปุ่ญ 
Google x Adidas x EA Sports ท่�เป็ุ่นิความร่์วมม้อในิ
อ่ติสัาหกร์ร์มท่�แติกต่ิางก่นิร์ะหว่างอ่ติสัาหกร์ร์มเทคโนิโลย่   
ก่ฬาและเกมท่�ใกล้เค่ยงก่บ Nike+ ท่�สัามาร์ถัเช้ั่�อมข้อมูลก่บ iPods 
และอ่ปุ่กร์ณ์ิ iOS
Marketing Collaboration ความืร่วมืมืือท่ี่�ก็ลั้บมืาฮิิตใหม่ือ่ก็ครั�ง
ในป็ระเที่ศไที่ย่
 •  ร์วมด์าว Featuring วงการ์เพัลงไทย ในิช่ั่วง 2-3 ปีุ่ท่�ผ่านิมาน่ิ� 
หลายคนิอาจได้์เห็นิกลย่ทธ์ิการ์สัร้์างความร่์วมม้อเป็ุ่นิพ่ันิธิมิติร์
ของหลากหลายธ่ิร์กิจในิปุ่ร์ะเทศไทยท่�สัามาร์ถัสัร์้างกร์ะแสั
ความสันิใจจนินิำาไปุ่สู่ัความสัำาเร์จ็ของสันิิค้า/บร์กิาร์หลายกร์ณ่ิ
  อย่างไร์ก็ติามกลย่ทธ์ิการ์สัร์้างความร์่วมม้อจนิสัามาร์ถั
สัร้์างกร์ะแสัความสันิใจอยา่งปัุ่งโด์นิใจผู้บริ์โภค อาจกลา่วได้์ว่า
ม่การ์นิำามาใช้ั่ก่บวงการ์เพัลงเม้องไทยในิอด่์ติมาแล้วอย่างยาวนิานิ
  ย้อนิหล่งไปุ่ในิปีุ่ พั.ศ. 2527 ท่�ม่การ์นิำาศิลปิุ่นิน่ิกร้์องว่ยร่่์นิ     
ช้ั่�อด่์งของค่าย RS Sounds มาออกอ่ลบ่�มพิัเศษ ‘ร์วมด์าว’ ร่์วมก่นิ
ทำาให้เกิด์ปุ่ร์ากฏการ์ณิ์ในิวงการ์เพัลงท่�สัามาร์ถัสัร์้างยอด์ขาย
ได้์เกินิ 1 ล้านิติล่บ ทำาให้ค่ายนิิธิิท่ศน์ิโปุ่ร์โมช่ั่�นิม่การ์ออกอ่ลบ่�มพิัเศษ
‘18 กะร่์ติ’ ท่�ม่การ์ร์วมศิลปิุ่นิน่ิกร้์องช้ั่�อด่์งไว้เช่ั่นิเด่์ยวก่นิ 
 หล่งจากน่ิ�นิก็ม่กม่การ์ร์วมศิลปิุ่นิมาออกอ่ลบ่�มร่์วมก่นิ   
เพ้ั�อเพิั�มฐานิแฟนิคล่บของน่ิกร้์องแต่ิละคนิ ไม่ว่าจะเป็ุ่นิ อ่ลบ่�ม
‘6.2.12’ (หกสัองสิับสัอง) ซึึ�งเป็ุ่นิการ์ร์วมต่ิวของศิลปิุ่นิค่ายแกร์มม่� 
ได้์แก่ คริ์สัติิน่ิา อาก่ล่าร์์, เจติริ์นิ วร์ร์ธินิะสิันิ, ปุ่ฏิภาณิ ปุ่ฐว่กานิต์ิ, 
ทาทา ย่ง และวงยูเอชั่ท่ ซึึ�งก็สัามาร์ถัสัร้์างยอด์ขายได้์มากกว่า                 
1 ล้านิติล่บอ่กเช่ั่นิก่นิ 
 ร์วมท่�งกลย่ทธ์ิการ์ Featuring ของน่ิกร้์องด่์งท่�อาจมาจาก
คนิละแนิวทางเพ้ั�อสัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิแปุ่ลกใหม่ในิวงการ์ด์นิติร่์
เช่ั่นิ เบิร์์ด์-ธิงไชั่ย แมคอินิไติย์ และ เสัก โลโซึ ท่�สัามาร์ถั  
สัร้์างยอด์ขายได้์มากกว่า 2 ล้านิติล่บ ร์วมท่�งการ์ Featuring Klear 
และไผ่ พังศธิร์ ท่�เป็ุ่นิการ์ผสัมผสัานิร์ะหว่างเพัลงไทยสัากลและ
เพัลงลูกท่่งท่�สัามาร์ถัสัร้์างยอด์วิวผ่านิยูทู้บมากกว่า 100 ล้านิวิว 
 •  Kbank x Blackpink ธินิาคาร์กสิักร์ไทยขยายฐานิลูกค้า
กล่่มคนิร่่์นิใหม่ โด์ยการ์ออกผลติิภ่ณิฑ์์บ่ติร์เด์บิติด้์วยการ์สัร้์าง
ความร่์วมม้อก่บน่ิกร้์อง KPOP ร์ะด่์บโลกอย่าง Blackpink ซึึ�ง
สัามาร์ถัสัร้์างกร์ะแสันิิยมอ่นิด่์บหนึิ�งในิ Twitter ในิช่ั่วงเวลา
ด่์งกล่าว
  • Moo x Nanyang Sneakers การ์ปุ่ร่์บภาพัล่กษณ์ิของ
ร์องเทา้น่ินิยางให้ม่ความท่นิสัม่ยมากขึ�นิและเปุ่น็ิการ์ขยายฐานิ
ลูกค้าใหม่ใหก้ว้างขึ�นิด้์วยการ์สัร้์างความร่์วมม้อก่บ ‘Moo’ ของ
น่ิกออกแบบช้ั่�อด่์งของไทย
 •  DoiTung x Onitsuka Tiger ความร่์วมม้อก่นิร์ะหว่าง   
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 SME’S TACTIC เรื�อง:	โปรดปราน

ส�อง 8 นวิัต่กรรม
นำาสินค้าและบริการทั่่ะยานสู�ควิามสำาเร็จั
การดำาเนินธุุรกิจต้องอาศ้ยุปัจจ้ยุหลายุอยุ่างรวิมก้น	จ้งจะเกิดกิจกรรมในการประกอบธุุรกิจ	
จะขาดปัจจ้ยุใดปัจจ้ยุหน้�งไม่ได้	โดยุท้�วิไปปัจจ้ยุพื�นฐานในการดำาเนินธุุรกิจม่	4	ประการ	(4M)	ได้แก่

ปัีจัจััยพื้�นฐาน
ในการดำาเนินธุรกิจั

เงิน 
(Money) 

คน
 (Man)

วัิสดุห็รือวัิต่ถุดิบ 
(Material) 

วิิธ่ปีฏิิบัติ่งาน 
(Method)
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 ล่าส่ัด์ย่งม่พ้ั�นิฐานิสัำาค่ญอ้�นิท่�ม่ความสัำาค่ญอย่างยิ�งในิการ์
ผล่กด่์นิธ่ิร์กิจ SME ไปุ่สู่ัการ์สัร้์าง ‘นิว่ติกร์ร์มท่�แติกต่ิางและ
ติอบโจทย์’ อ่นิปุ่ร์ะกอบด้์วย องค์ก็ร (Organization) เปุ่ร่์ยบเสัม้อนิ
ผู้ส่ังสัาร์ ค้อส่ัวนิหล่กของธ่ิร์กิจในิการ์นิำาเสันิอหร้์อส่ังมอบค่ณิค่า
ผ่านิสิันิค้าและบริ์การ์ไปุ่สู่ัผู้บริ์โภค ซึึ�งการ์สัร้์างนิว่ติกร์ร์มในิองค์กร์
ถ้ัอเป็ุ่นิร์ากฐานิสัำาค่ญ ท่�จะช่ั่วยส่ังมอบค่ณิค่าให้ไปุ่ถึังลูกค้าได้์สัำาเร็์จ 
 การ์สัร้์างนิว่ติกร์ร์มในิองค์กร์ ปุ่ร์ะกอบด้์วยพ้ั�นิฐานิสัำาค่ญ 3 ส่ัวนิ
ค้อ ‘ร้ป็แบบก็ารสร้างราย่ได้้แล้ะก็ำาไร’ (Revenue & Profit), 
‘ก็ารสร้างพันธิมิืตรแล้ะเครือข่าย่ธุิรกิ็จ๊’ (Partnership) แล้ะ          
‘ก็ารจั๊ด้ก็ารภาย่ในองค์ก็ร’ (Internal Management)
 ก่อนิท่�ธ่ิร์กิจ SME จะสัร้์างนิว่ติกร์ร์ม เพ้ั�อพ่ัฒนิาสิันิค้า
และบริ์การ์ให้แติกต่ิางและติอบโจทย์ผู้บริ์โภคได้์น่ิ�นิ สิั�งสัำาค่ญ
ต้ิองเริ์�มจากต่ิวองค์กร์เป็ุ่นิอ่นิด่์บแร์ก โด์ยในิส่ัวนิของรู์ปุ่แบบ
การ์สัร้์างร์ายได้์น่ิ�นิ ธ่ิร์กิจต้ิองปุ่ร่์บต่ิวให้ท่นิโมเด์ลธ่ิร์กิจท่�เปุ่ล่�ยนิไปุ่ 
เช่ั่นิ วงการ์ส้ั�อสิั�งพิัมพ์ัท่�ท่กว่นิน่ิ�ไม่สัามาร์ถัทำากำาไร์ได้์จาก     
การ์ขายหน่ิงส้ัอ จึงเปุ่ล่�ยนิรู์ปุ่แบบไปุ่สู่ัการ์ขายโฆษณิา และ   
ทำาแคมเปุ่ญร่์วมก่บแบร์นิด์์สิันิค้า ขณิะท่�การ์สัร้์างพ่ันิธิมิติร์   
จะช่ั่วยสัร้์างความเช้ั่�อม่�นิก่บผู้บริ์โภคให้ธ่ิร์กิจขนิาด์เล็กได้์ เช่ั่นิ
การ์จ่บม้อก่นิร์ะหว่างธ่ิร์กิจสัร้์างบ้านิร์ายเล็กก่บธ่ิร์กิจว่สัด่์ก่อสัร้์าง
ขนิาด์ใหญ่เพ้ั�อสัร้์างความเช้ั่�อม่�นิในิค่ณิภาพัของบ้านิ ส่ัวนิ    
ด้์านิการ์จ่ด์การ์ภายในิน่ิ�นิ สัำาหร่์บธ่ิร์กิจท่�ม่อ่ติร์าพัน่ิกงานิ    
การ์ลาออกของพัน่ิกงานิสูัง อาจต้ิองปุ่ร่์บรู์ปุ่แบบผลติอบแทนิ
ให้จูงใจมากขึ�นิ เช่ั่นิ กำาหนิด์ให้ม่การ์ขึ�นิเงินิเด้์อนิปีุ่ละ 2 คร่์�ง 
  องค์ปุ่ร์ะกอบพ้ั�นิฐานิถ่ัด์มา ค้อ สินค้าแล้ะบริก็าร (Product 
& Service) เปุ่ร่์ยบเสัม้อนิข้อมูลในิกร์ะบวนิการ์ส้ั�อสัาร์
ท่�ต้ิองติร์งใจผู้ร่์บสัาร์ ซึึ�งในิทางธ่ิร์กิจก็ค้อการ์นิำาเสันิอสิันิค้า
และบริ์การ์ให้ติร์งใจลูกค้า
 ธ่ิร์กิจจะสัร้์างนิว่ติกร์ร์มได้์ในิ 2 ส่ัวนิสัำาค่ญ ค้อ ‘ค่ณิสัมบ่ติิ
ของสิันิค้าและบริ์การ์’ (Function) เช่ั่นิ ธ่ิร์กิจท่�พ่ัฒนิาลูกบอล
ด่์บเพัลิงออกแทนิท่�ถ่ังด่์บเพัลิงมาขาย เพ้ั�อให้ใช้ั่งานิได้์ง่ายและ
ไม่ซ่ึบซ้ึอนิ ซึึ�งเป็ุ่นิปัุ่ญหาสัำาค่ญของการ์ใช้ั่ถ่ังด่์บเพัลิง และ      
‘การ์สัร้์างร์ะบบนิิเวศทางธ่ิร์กิจ’ (Ecosystem) หร้์อเร่์ยกง่ายๆ
ว่าการ์ขายอย่างคร์อบคล่มในิสิันิค้าและบริ์การ์ท่�เก่�ยวข้อง เช่ั่นิ
โมเด์ลธ่ิร์กิจของ Google ท่�ปัุ่จจ่บ่นิไม่เพ่ัยงม่เฉพัาะบริ์การ์
อ่เมลฟร่์ แต่ิใคร์ท่�ต้ิองการ์พ้ั�นิท่�จ่ด์เก็บท่�มากขึ�นิ ต้ิองซ้ึ�อพ้ั�นิท่�เพิั�ม
หร้์อแม้กร์ะท่�งการ์เช้ั่�อมอ่เมลก่บบ่ญช่ั่ยูทู้บ และการ์ขายบริ์การ์
ยูทู้บพัร่์เม่ยม
 องค์ปุ่ร์ะกอบส่ัด์ท้าย ค้อ ล้้ก็ค้า (Customer) เปุ่ร่์ยบเสัม้อนิ
ผู้ร่์บสัาร์ ซึึ�งในิทางธ่ิร์กิจลูกค้าค้อผู้ร่์บมอบค่ณิค่าในิสิันิค้าและ

บริ์การ์ท่�ธ่ิร์กิจสัร้์าง การ์ทำาธ่ิร์กิจให้ปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จน่ิ�นิ 
จำาเป็ุ่นิต้ิองม่วิธ่ิการ์ในิการ์บริ์หาร์จ่ด์การ์ความต้ิองการ์ ความคิด์
และความรู้์สึักของลูกค้า เพ้ั�อสัร้์างปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิท่�ด่์ท่�ส่ัด์ ซึึ�ง
การ์สัร้์างนิว่ติกร์ร์มในิส่ัวนิน่ิ� ปุ่ร์ะกอบด้์วย ‘ก็ารสร้างภาพลั้ก็ษ์ณ์’ 
(Branding)
 จ่ด์สัำาค่ญค้อผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ต้ิองเข้าใจความต้ิองการ์ของลูกค้า
นิำาไปุ่สู่ัการ์ผลิติสิันิค้าหร้์อรู์ปุ่แบบบริ์การ์ท่�แติกต่ิางจากคู่แข่ง
แต่ิง่ายต่ิอการ์จด์จำา เพ้ั�อสัร้์างมูลค่าเพิั�มให้ก่บธ่ิร์กิจ เช่ั่นิ      
ร้์านิอาหาร์ Penguin Eat Shabu ท่�สัร้์างแบร์นิด์์บ่ฟเฟต์ิชั่าบู 
ให้แติกต่ิางจากร้์านิอ้�นิๆ เริ์�มจากการ์ต่ิ�งช้ั่�อแบร์นิด์์ท่�ส้ั�อสัาร์ให้
ผู้บริ์โภคเข้าใจง่าย และการ์นิำาต่ิ�กติาเพันิกวินิมาวางติกแต่ิงในิร้์านิ
เป็ุ่นิม่มให้ลูกค้าได้์ถ่ัายภาพัและโพัสัต์ิรู์ปุ่เช็ั่กอินิ สัร้์างแบร์นิด์์
ของร้์านิให้เป็ุ่นิท่�รู้์จ่กได้์อ่กทางหนึิ�ง
 ปุ่ร์ะเด็์นิต่ิอมาค้อ ‘ช่่องที่างก็ารเข้าถึงล้้ก็ค้า’ (Access) 
ปัุ่จจ่บ่นิโลกออนิไลน์ิค้อช่ั่องทางเข้าถึังลูกค้าท่�ทร์งพัล่ง การ์เข้า
ถึังลูกค้าได้์มากเท่าไหร่์ย่อมหมายถึังโอกาสัในิการ์ขายสิันิค้า
และบริ์การ์ได้์มากเท่าน่ิ�นิ เร์าจึงเห็นิธ่ิร์กิจจำานิวนิมากห่นิมา
ไลฟ์ขายสิันิค้าผ่านิโลกออนิไลน์ิหร้์อในิโซึเช่ั่ยลม่เด่์ยมากขึ�นิ 
เพ้ั�อติอบโจทย์ผู้บริ์โภคท่�ต้ิองการ์ความสัะด์วกในิการ์ซ้ึ�อสิันิค้า
ต้ิองการ์ข้อมูลร์ายละเอ่ยด์ท่�ร์วด์เร็์ว เม้�อถัามปุ่่บต้ิองการ์       
ได้์ร่์บคำาติอบในิท่นิท่
 และท้ายส่ัด์ค้อ ‘บริก็ารเสริมื’ (Support) ถ้ัอเป็ุ่นิปัุ่จจ่ยสัำาค่ญ
ไม่แพ้ัก่นิสัำาหร่์บการ์ด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจสัม่ยใหม่ ท่�จำาเป็ุ่นิต้ิองสัร้์าง
ความแติกต่ิางและติอบโจทย์ เน้ิ�องจากบริ์การ์เสัริ์มถ้ัอว่าม่
บทบาทสัำาค่ญอย่างยิ�ง ในิการ์อำานิวยความสัะด์วกให้ก่บลูกค้า
ได้์พิัจาร์ณิาต่ิด์สิันิใจซ้ึ�อสิันิค้าหร้์อใช้ั่บริ์การ์ เช่ั่นิ การ์ท่�ร้์านิ
อาหาร์นิำาร์ะบบแอปุ่พัลิเคช่ั่�นิ คิวคิว (QueQ) มาใช้ั่ เพ้ั�อให้
ลูกค้าสัามาร์ถัจองคิวล่วงหน้ิา และสัามาร์ถัไปุ่เดิ์นิซ้ึ�อของหร้์อ
ทำาธ่ิร์ะร์ะหว่างร์อคิว
 ปัุ่ญหาใหญ่ของผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ไทย และผู้บริ์หาร์หน่ิวยงานิไทย
จำานิวนิมาก ย่งขาด์ความเข้าใจพ้ั�นิฐานิในิการ์ทำาธ่ิร์กิจให้
ปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จ หลายคร่์�งพับว่าผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ต่ิด์สิันิใจ
ทางธ่ิร์กิจโด์ยอาศ่ยความเช้ั่�อของต่ิวเองว่า แนิวคิด์น่ิ�นิจะ
ปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จ อ่กท่�งธ่ิร์กิจไทยจำานิวนิมากเล้อกท่�จะทำา
ติามก่นิ ในิสิั�งท่�เห็นิว่าคู่แข่งทำาแล้วปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จ 
 ธุิรกิ็จ๊บางราย่ม่ืความืเชื่�อว่าสิ�งท่ี่�ที่ำาแตก็ต่างจ๊าก็ค่้แข่ง    
ก็็เพ่ย่งพอแล้้ว แต่ก็ลั้บลื้มืคิด้ไป็ว่าแตก็ต่างแต่ไม่ืตอบโจ๊ที่ย์่
ความืต้องก็ารจ๊ริงของล้้ก็ค้า ย่่อมืไม่ืสามืารถที่ำาให้ธุิรกิ็จ๊
ป็ระสบความืสำาเร็จ๊ได้้

ขอบคุณข้อม้ืล้ ผูู้�จััดกิารอุอุนไลน์



1 8 S M E C O N N E X T 	 M A G A Z I N E

 EXECUTIVE TALK

ดร.ณัฐกิต่ติ่� ตั่�งพู้ลสินธนา
บ้านห็ลังให็ญ�แห็�งวิงการศูนย์การค้าไทั่่ย

เรารู้จัักและผู่กพั้นกับ Central Pattana ห็รือ เซ็นทั่่รัลพั้ฒนา ในฐานะ Big Brother ห็รือพ่้�ให็ญ�แห็�งวิงการค้าปีล่ก 
	 ตามนามบ้ตรท่�ยืุ�นให้	 ดร.ณ้์ฐกิตต์ิ	 ต้�งพ้ลสิันธุนา	 ระบุตำาแหน่งว่ิา	 ‘ผ้้ช่่วิยุกรรมการผ้้จ้ดการใหญ่	 ฝ่ายุการตลาด																								
บริษ้ท	เซ็ื้นทร้ลพ้ฒนา	จำาก้ด	(มหาช่น)’	
	 เขาคืือผ้้อยุ่้เบื�องหล้งหลากหลายุกลยุุทธ์ุการตลาด	 และคือนเซ็ื้ปต์ของศ้นย์ุการค้ืาใหญ่อยุ่างเซ็ื้นทร้ล	 ท่�ซ้ื้มล้กและ																		
คืรอบคืรองท้�งเนื�อ/	ต้วิ/	ห้วิใจ	รวิมถ้งไลฟ์ิสัไตล์คืนไทยุแบบท่�เราไม่ร้้เนื�อ-ร้้ต้วิ	(แต่ร้้ใจ)
	 “ธุุรกิจศ้นย์ุการค้ืาและร่เทลไม่ใช่่แค่ืการค้ืาขายุ	แต่เป็นอะไรท่�มากกว่ิา”	
	 ประโยุคืหน้�งในระหว่ิางการสันทนา	กระตุ้นให้ใคืร่ร้้และอยุากค้ืนหาคืำาตอบจากปากของบุรุษผ้้ตอกยุำ�าคืวิามเป็น	‘Big	Brother’						
ท่�ต้องด้แลร้านค้ืาและผ้้เช่่ารายุยุ่อยุ	แห่ง		‘วิงการค้ืาปล่ก’	ของสัยุามประเทศ

นิย่ามืบ๊ิก็บราเธิอร์ท่ี่�ว่า ‘ถ้าก็ลุ่้มืเซ็นที่รัล้เป็็นเสมืือนผู้้้นำาแห่ง
วงก็ารค้าป็ล่้ก็ เซ็นที่รัล้พัฒนาก็็คือผู้้้นำาแห่งวงก็ารศ้นย์่ก็ารค้า
แล้ะอสังหาริมืที่รัพย์่’ คืออะไร
 ม่นิเป็ุ่นิแพัลติฟอร์์มของร่์เทลคร่์บ เร์าเป็ุ่นิแพัลติฟอร์์ม
ร่์เทลท่�ใหญ่ ม่ต่ิ�งแต่ิร์ายเล็กถึังร์ายใหญ่ และถ้ัอเป็ุ่นิแพัลติฟอร์์ม
ท่�ให้ SME สัามาร์ถัมาเช้ั่�อมต่ิอก่บเร์าได้์ 
 ปุ่ร์ะเด็์นิท่�เร์ามองค้อ ร่์เทลม่นิต้ิองม่ร์ายใหม่ๆ เข้ามาเติิม 
ในิล่กษณิะท่�เร์าเป็ุ่นิแพัลติฟอร์์ม หน้ิาท่�ค้อต้ิองไปุ่ค้นิหาร่์เทล
ด์าวร่่์งในิแต่ิละภูมิภาค แต่ิละจ่งหว่ด์ เร์าไม่ได้์เป็ุ่นิพ้ั�นิท่�ท่�ให้คนิมา
ซ้ึ�อของเพ่ัยงอย่างเด่์ยว ศูนิย์การ์ค้าเซ็ึนิทร่์ลท่�ไปุ่เปิุ่ด์ในิท่กจ่งหว่ด์
ว่ติถ่ัปุ่ร์ะสังค์หล่กเร์าต้ิองปุ่ร่์บต่ิวเองให้เป็ุ่นิ Centre of Life 
ศูนิย์กลางการ์ใช้ั่ช่ั่วิติ 
 ศูนิย์กลางการ์ใช้ั่ช่ั่วิติน่ิ�นิม่หลายมิติิมาก เช่ั่นิ มิติิท่�เร์าต้ิอง
เข้าไปุ่ซ่ึพัพัอร์์ติช่ั่มชั่นิในิละแวกน่ิ�นิให้เจริ์ญขึ�นิ ถ้ัาช่ั่มชั่นิเจริ์ญขึ�นิ
ศูนิย์การ์ค้าก็จะค้าขายได้์ด่์ขึ�นิ ในิแง่ของการ์ซ่ึพัพัอร์์ติช่ั่มชั่นิ  
ก็หมายความว่า เวลาเร์าไปุ่ท่�ไหนิ เร์าม่หน้ิาท่�ทำาให้จ่งหว่ด์น่ิ�นิ
เจริ์ญขึ�นิ ท่�งในิแง่ของการ์ท่องเท่�ยว ในิเร้์�องการ์ลงท่นิ การ์จ้างงานิ
จำานิวนิของการ์จ่บจ่ายใช้ั่สัอยในิจ่งหว่ด์น่ิ�นิ ร์วมถึังการ์พ่ัฒนิา SME 
 ด่์งน่ิ�นิ การ์หา SME ด์าวร่่์งจึงเป็ุ่นิหนึิ�งในินิโยบายของเร์า 
ท่�ผ่านิมาเร์าปุ่ร์ะสัานิงานิก่บ สัสัว. ก็เน้ิ�องจากเหต่ิผลน่ิ� เวลา
เซ็ึนิทร่์ลไปุ่เปิุ่ด์ท่�ไหนิ เร์าสัามาร์ถัค่ด์สัร์ร์ SME ด์าวร่่์งบางส่ัวนิ
เข้ามาค้าขาย หร้์อลองขายในิศูนิย์การ์ค้าได้์ โด์ยจะม่พ้ั�นิท่�     
ท่�เป็ุ่นิค่ออสั ถ้ัาไม่เป็ุ่นิร้์านิใหญ่ ก็จะม่พ้ั�นิท่�ท่�เร์าทำาติลาด์จริ์งใจ     
หร้์อทำาติลาด์ช่ั่�วคร์าว หลายๆ ท่�เป็ุ่นิติลาด์กลางค้นิ เหล่าน่ิ� SME    
สัามาร์ถัมาขายของได้์ 

เรื�อง:	เอกช่ยุา		ภาพ:	เติมสิัทธ์ิุ	ศิริพานิช่

 ซึึ�งม่ข้อด่์ค้อ เร์าสัามาร์ถัเอาของด่์จากภาคอ่สัานิไปุ่ขายท่�
ภาคใต้ิ หร้์อขายข้ามภูมิภาค และเอาของด่์ของท่กท่�มาขายท่�
กร่์งเทพัฯ น่ิ�เป็ุ่นิคอนิเซ็ึปุ่ต์ิท่�ทำาอยู่ท่�สัาขาเวสัต์ิเกติ นิอกจากน่ิ�  
SME ย่งสัามาร์ถัเข้าถึังลูกค้าใหม่ๆ ได้์ เวลาท่�เขามาแสัด์งสิันิค้า
ได้์ขายของ ม่การ์ซ้ึ�อการ์ขายเกิด์ขึ�นิอย่างต่ิอเน้ิ�อง
นั�นถือเป็็นเสน่ห์ของเซ็นที่รัล้ท่ี่�ทุี่ก็คนที่ราบด่้   
 เป็ุ่นินิโยบายของเร์าท่�พัยายามจะเช้ั่�อมโยงช่ั่มชั่นิ พัยายาม
ค่ด์เล้อกสิันิค้าเด่์นิ สิันิค้าด่์ของแต่ิละจ่งหว่ด์เข้ามาขายในิ
เซ็ึนิทร่์ล เร่์ยก A Win-Win Situation สัถัานิการ์ณ์ิท่�ได้์
ปุ่ร์ะโยชั่น์ิท่�งสัองฝี�าย ศูนิย์การ์ค้าก็ม่ของใหม่ๆ เข้ามา ผู้ขาย
เองก็สัามาร์ถัจะก้าวขึ�นิจากการ์ทำาธ่ิร์กิจเล็กๆ ได้์ 
 น่ิ�เป็ุ่นิสัาเหต่ิท่�เร์าทำาโปุ่ร์แกร์มเร่์ยกว่า CPNlead ขึ�นิมา 
เป็ุ่นิโปุ่ร์แกร์มท่�เอาผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ร์ายย่อยท่�เป็ุ่นิคนิร่่์นิใหม่ อาย่
ไม่เกินิ 40 และม่ความเป็ุ่นิ Entrepreneur Spirit ม่สิันิค้า     
ท่�ต้ิองการ์ต่ิอยอด์การ์ทำาธ่ิร์กิจ ส่ัวนิใหญ่จะมาจากการ์         
ขายสิันิค้าออนิไลน์ิ หร้์อเคยเปิุ่ด์ต่ิวขายสิันิค้าอะไร์บางอย่าง 
เร์าเอาเขามาเร่์ยนิ จ่ด์เป็ุ่นิคอร์์สัอบร์ม โด์ยร่์วมก่บคณิะพัาณิิชั่ย- 
ศาสัติร์์และการ์บ่ญช่ั่ มหาวิทยาล่ยธิร์ร์มศาสัติร์์
 เร์าต่ิ�งเปุ้่าเลยว่าต้ิองพ่ัฒนิาเขาขึ�นิมาจากการ์เป็ุ่นิผู้ปุ่ร์ะกอบ
การ์ เพ้ั�อเข้าไปุ่อยู่ในิ Value Chain (ห่วงโซ่ึแห่งค่ณิค่า) ของ
ค้าปุ่ล่ก หร้์ออาจจะของใคร์ก็ได้์ ไม่จำาก่ด์ว่าต้ิองเป็ุ่นิเร์า จะไปุ่
เข้าก่บคนิอ้�นิก็ได้์ แต่ิเร์าต้ิองเทร์นิเขา 
 วิธ่ิการ์อบร์มจะม่ท่�งภาคทฤษฎ่และภาคปุ่ฏิบ่ติิ ม่การ์เวิร์์กช็ั่อปุ่
จ่ด์เด่์นิของโคร์งการ์น่ิ� ค้อเร์าพัยายามจะให้คนิท่�มาเร่์ยนิ     
ออกมาขายสิันิค้า ม่การ์เปิุ่ด์บูธิให้ขายของในิศูนิย์การ์ค้าของเร์า
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ทำาเป็ุ่นิติลาด์ เร่์ยกว่า Younique Market เพ้ั�อให้เขาได้์ลองขาย
เอาคอนิเซ็ึปุ่ต์ิสิันิค้าท่�เขาทำา หร้์อสิันิค้าท่�เขา Collaboration 
ออกมาวางจำาหน่ิาย
 หน่ิวยหนึิ�งก่บหน่ิวยหนึิ�งมาทำาด้์วยก่นิ แล้วออกสิันิค้าใหม่
ออกมา เช่ั่นิ ธ่ิร์กิจของเขาขายอาหาร์ ส่ัวนิอ่กคนิหนึิ�งทำาเส้ั�อผ้า
เอามาแมติช์ั่ก่นิอย่างไร์ ก็ต้ิองไปุ่หาหนิทางในิการ์ทำาคอนิเซ็ึปุ่ต์ิใหม่
ขึ�นิมา ข้อด่์ก็ค้อเกิด์การ์ผสัมผสัานิร์ะหว่างคนิท่�เข้ามาเร่์ยนิ   
ซึึ�งเร์าเปิุ่ด์อบร์มมา 3 ร่่์นิ และเอาแบร์นิด์์เข้ามาขายในิเซ็ึนิทร่์ลแล้ว  
45 แบร์นิด์์ ร์วม 153 โลเคช่ั่�นิ ซึึ�งถ้ัอว่าเยอะมาก 
ป็ระสบความืสำาเร็จ๊ทุี่ก็คนไหมื
 ส่ัวนิใหญ่สัำาเร็์จนิะ อย่าง Wakingbee ท่�เป็ุ่นิเคร้์�องออกกำาล่งกาย
สัำาหร่์บผู้หญิง เขามาเปิุ่ด์ท่�เซ็ึนิทร่์ลเวิล์ด์ และทำาเร้์�องส่ังออกได้์ 
แบร์นิด์์ Vintel ท่�ทำาช่ั่ด์นิอนิ Kiss Me Doll ทำาผ้าพ่ันิคอ 
 Divana จากท่�ทำาสัปุ่าและธ่ิร์กิจความงาม ก็มาทำาคาเฟ� ซึึ�ง
ทำาออกมาได้์ด่์ หร้์อ ChouNan ท่�ทำาร้์านิอาหาร์ญ่�ปุ่่�นิก็มาแติกยอด์
ก่บเร์า สัร้์างสัร์ร์ค์เมนูิใหม่ๆ เกิด์ขึ�นิ Yellow Spoon ร้์านิเบเกอร่์� 
 และอ่นิหนึิ�งท่�เร์าเอาเข้าติลาด์ไปุ่ขยายต่ิอในินิามของเซ็ึนิทร่์ล
ค้อร้์านิม่ลติิแบร์นิด์์สัโติร์์ Beautrium เขามาเร่์ยนิก่บเร์าร่่์นิสัองและ
เซ็ึนิทร่์ลเข้าไปุ่ลงท่นิด้์วย ธ่ิร์กิจอ่นิไหนิท่�ม่ศ่กยภาพัด่์ เซ็ึนิทร่์ลกร่์�ปุ่  
ก็มาลงท่นิเหม้อนิเป็ุ่นิการ์จ่บคู่แมติชิั่�ง 

สถานก็ารณ์โรคระบาด้ใหม่ืโควิด้-19 ที่ำาให้ CPNlead จ๊ำาต้อง
พัก็ไว้ก่็อนใช่่หรือไม่ื
 ต้ิองพ่ักคร่์บ เพัร์าะไปุ่ต่ิอไม่ได้์ คนิมาเร่์ยนิไม่ได้์ น่ิ�เร์าพ่ัก
ไปุ่ปีุ่กว่า ถึัง 2 ปีุ่แล้ว สัถัานิการ์ณ์ิติอนิน่ิ�สัำาหร่์บ SME ถ้ัอเป็ุ่นิ
ช่ั่วงหน่ิกหนิาสัาห่สั ท่�งท่�กำาล่งโติ กำาล่งจะไปุ่ได้์ด่์ แต่ิก็ต้ิองมาสัะด่์ด์
เพัร์าะวิกฤติโร์คร์ะบาด์
คุณมืองว่า X Strategy หรือ Collaboration Marketing  
ม่ืความืสำาคัญอย่่างไร
 ม่นิเป็ุ่นิเทร์นิด์์ย่คใหม่ท่�เอา DNA ของอ่นิหนึิ�งและอ่กอ่นิหนึิ�ง
มาผูกก่นิ และทำาให้เกิด์โปุ่ร์ด่์กต์ิใหม่ เป็ุ่นิการ์เอาข้อด่์ของ
แต่ิละหน่ิวย ซึึ�งม่คนิทำาก่นิเยอะแยะ อยา่ง Nike x Off-White™ 
หร้์อ Louis Vuitton x Supreme เพ้ั�อทำาให้สัปุ่อร์์ติคาแร็์กเติอร์์
ช่ั่ด์เจนิขึ�นิ 
 หล่ยส์ัวิติติองเขาอยากได้์แบร์นิด์์สัติร่์ติแฟช่ั่�นิ แต่ิเขาทำา
แบร์นิด์์เป็ุ่นิล่กช่ั่วร่์�ออกมาโด์ยติลอด์ แต่ิภาพัเปุ่ล่�ยนิเป็ุ่นิสัติร่์ติ
ได้์ก็จากการ์คร์อสัก่บซูึพัร่์ม ซูึพัร่์มเขาทำาให้หล่ยส์ัวิติติองเป็ุ่นิ
สัติร่์ติขึ�นิ หล่ยส์ัวิติติองก็ทำาให้ซูึพัร่์มดู์พัร่์เม่�ยมขึ�นิ วินิวินิท่�งคู่
ร์วมถึังแบร์นิด์์ไทยอย่างด์อยต่ิงก็ม่ DoiTung x Onitsuka Tiger 
เอาด่์ไซึน์ิมาคร์อสัก่นิ ก็ได้์ไอเด์นิดิ์ต่ิ�ของคนิท้องถิั�นิซึึ�งม่ความ
แปุ่ลกใหม่



2 1OFFICE OF SMALL AND  MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION (OSMEP) 

 ผมว่าอ่นิน่ิ�เป็ุ่นิเทร์นิด์์ท่�วโลก ในิฐานิะเป็ุ่นิพ่ั�ใหญ่ เร์าม่ 
หน้ิาท่�จ่บแมติชิั่�งก่นิ ฉะน่ิ�นิสิันิค้าหลายสิันิค้าไม่ว่าจะเป็ุ่นิ 
UNIQLO x Marimekko ก็มาเปิุ่ด์ต่ิวท่�เร์า เร์ายินิด่์ท่�จะ
สัน่ิบสัน่ินิให้คนิมาคร์อสัก่นิ
 ม่นิได้์ DNA ใหม่ขึ�นิมา และ DNA ใหม่ในิแง่ของการ์ติลาด์
ก็ค้อ New Concept, New Identity และพัอได้์ New Iden-
tity ก็เป็ุ่นิคาแร์กเติอร์์ท่�ขายได์้ สัามาร์ถัจะเพิั�มบ่คลิกของ
แบร์นิด์์ให้ก่บอ่กคนิหนึิ�ง
ออนไล้น์คงย่าก็มืาก็ท่ี่�จ๊ะที่ำาให้เกิ็ด้ Experience 
 ปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิเป็ุ่นิต่ิวหนึิ�งท่�ต่ิว Digital ไม่สัามาร์ถัจะ       
ติอบโจทย์ได้์ เช่ั่นิ การ์ท่�เร์ามาเล่นิก่ฬา มาวิ�ง แล้วได้์เพ้ั�อนิ   
ได้์ค่ยก่นิ ไปุ่ทำากิจกร์ร์มอ้�นิต่ิอ หร้์อการ์ม่ส่ัวนิร่์วมก่บส่ัน่ิข    
เร์าสัามาร์ถัเอาส่ัน่ิขมาโชั่ว์ต่ิว แล้วคนิเดิ์นิเข้ามาชั่มส่ัน่ิขเร์า          
ว่าน่ิาร่์กนิะ ทำาไมส่ัน่ิขสัวยอย่างน่ิ�ล่ะ ฟังเขาชั่มส่ัน่ิขก็เหม้อนิ
ฟังเขาชั่มต่ิวเอง ซึึ�งติร์งน่ิ�ในิออนิไลนิท์ำาไม่ได้์ ผมว่าน่ิ�เป็ุ่นิโจทย์
ท่�เร์ามองว่า ในิอนิาคติต้ิองม่การ์ปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิให้เซ็ึนิทร่์ล       
เป็ุ่นิท่�ท่�คนิมาใช้ั่ช่ั่วิติในิหลากหลายรู์ปุ่แบบติามไลฟ์สัไติล์         
ท่�เขาต้ิองการ์ 
 แต่ิละคนิม่ความต้ิองการ์ท่�ไม่เหม้อนิก่นิ ซึึ�งเร์ามองว่า     
ไม่จำาเป็ุ่นิต้ิองม่ฟอร์์แมติเด่์ยวก่นิ อย่างฟอร์์แมติเซิึร์์ฟสัเก็ติ       
ท่�เซ็ึนิทร่์ลเวิล์ด์ก่บท่�เซ็ึนิทร่์ล เช่ั่ยงใหม่ อาจจะไม่เหม้อนิก่นิ 
เพัร์าะเซึ็นิทร่์ลเวิล์ด์จะแฟช่ั่�นิเยอะหนิ่อย แติ่เช่ั่ยงใหม่อาจจะ
ทำาเป็ุ่นิการ์แข่งข่นิเซิึร์์ฟสัเก็ติไปุ่เลย
ก็ารให้ความืสำาคัญกั็บเซก็เมืนต์ย่่อย่ นั�นแป็ล้ว่า Central 
Pattana ตั�งใจ๊เจ๊าะลึ้ก็พฤติก็รรมืผู้้้บริโภคใช่่หรือไม่ื  
 ม่ความจำาเป็ุ่นิคร่์บ อย่างท่�บอก เน้ิ�องจากเร์าเป็ุ่นิกร่์�ปุ่ท่�ม่
ข้อมูลของ The One เป็ุ่นิ Big Data เร์าม่ข้อมูลท่�สัามาร์ถัแท็ก
ก่บพัฤติิกร์ร์มของเขาในิเร้์�องการ์จ่บจ่ายใช้ั่สัอย ใช้ั่อะไร์ กินิอะไร์
ท่�งซูึเปุ่อร์์มาร์์เก็ติและด่์พัาร์์ติเมนิติ์สัโติร์์ อนิาคติเร์าจะเอา
เด์อะว่นิมาใช้ั่ในิศูนิย์การ์ค้า เร่์ยก The One Biz ถ้ัาซ้ึ�อของ   
ในิศูนิย์การ์ค้าค่ณิสัามาร์ถัจะได์้แต้ิมเพ้ั�อเร์าจะสัามาร์ถัผูก     
จิ�กซึอว์ได้์ก่บลูกค้าท่�ซ้ึ�อในิท่ก Business Unit  
 ด์าต้ิาค่อนิข้างม่ความสัำาค่ญในิอนิาคติ ช่ั่วยในิการ์ทำาเร้์�อง 
Personalization เช่ั่นิ ผมรู้์ว่าค่ณิชั่อบกินิอะไร์ ทำาอะไร์ ในิอนิาคติ
ผมก็จะเช้ั่�อมต่ิอก่บค่ณิทางไลนิ์ หร้์อทางแอปุ่พัลิเคช่ั่�นิ เช่ั่นิ 
ติอนิน่ิ�เร์าม่การ์เช้ั่�อมเป็ุ่นิเซึกเม้นิต์ิผ่านิไลน์ิกร่์�ปุ่ เช่ั่นิ กล่่มคนิ
ชั่อบสัปุ่อร์์ติ ชั่อบกินิอาหาร์ ชั่อบแฟช่ั่�นิ กล่่มคนิชั่อบส่ัน่ิขเร์า
ก็ม่กร่์�ปุ่ไลน์ิพัวกน่ิ�อยู่
นั�นยิ่�งย่ำ�าชั่ด้ว่าธุิรกิ็จ๊ศ้นย์่ก็ารค้าแล้ะร่เที่ล้ไม่ืได้้หมืาย่ถึง    
ก็ารค้าขาย่เพ่ย่งอย่่างเด่้ย่ว
 ไม่ใช่ั่ (ยำ�า) ธ่ิร์กิจศูนิย์การ์ค้าและร่์เทลในิอนิาคติติ้อง    
ปุ่ร่์บต่ิวเองให้เป็ุ่นิท่�ท่�ใช้ั่ช่ั่วิติ คนิท่�จะมาต้ิองมากกว่าการ์ซ้ึ�อของ
อาจจะมาทำากิจกร์ร์ม และการ์ซ้ึ�อของอาจเป็ุ่นิบายโปุ่ร์ด่์กต์ิก็ได้์
ม่นิต้ิองเช้ั่�อมโยงร์ะหว่าง Reference ความชั่อบ เช้ั่�อมโยง 
Purpose ในิการ์มา 
 เร์าติ้องด่์ไซึน์ิสัถัานิท่�ให้เขาสัามาร์ถัมาใช้ั่ช่ั่วิติติร์งน่ิ�ได้์      

ด่์งน่ิ�นิ ธ่ิร์กิจของ Central Pattana ต่ิอจากน่ิ�จึงเป็ุ่นิมิกซ์ึยูสั    
ม่ศูนิย์การ์ค้า ม่คอนิโด์ฯ อย่างท่�จ่นิทบ่ร่์เร์าสัร้์างสันิามก่ฬา   
เป็ุ่นิสัปุ่อร์์ติสัเติเด่์ยมอยู่ในิน่ิ�นิ หร้์อศร่์ร์าชั่าก็จะทำาเป็ุ่นิเร้์�อง
เวิร์์กไลฟ์บาลานิซ์ึ ม่โค-เวิร์์กกิ�งสัเปุ่ซึอยู่ในิน่ิ�นิ คนิมาน่ิ�งทำางานิ
ติร์งน่ิ�ได้์ม่เร้์�องเทคโนิโลย่สัม่ยใหม่ ม่โร์งแร์ม ม่คอนิเวนิช่ั่�นิฮอลล์
ม่ท่�งท่�พ่ักอาศ่ยและโร์งแร์ม 
สุด้ท้ี่าย่อย่าก็ให้ฝาก็ก็ำาลั้งใจ๊ถึงธุิรกิ็จ๊ SME ในสถานก็ารณ์
ท่ี่�ยั่งไม่ืร้้ว่าจ๊ะขยั่บขย่าย่ไป็อย่่างไร ม่ืล้้มืหาย่ล้าจ๊าก็ไป็ก็็เย่อะ 
 ผมย่งเช้ั่�อว่าท่กคนิต้ิองร่์สัติาร์์ติปุ่ร์ะเทศไทย CPN พัยายาม
ผล่กด่์นิติร์งน่ิ�มากๆ ถึังแม้เศร์ษฐกิจไม่ด่์เร์าก็ย่งย้นิย่นิจะเปิุ่ด์ศูนิย์ฯ
เหม้อนิเดิ์ม ปุ่ร์ะเทศไทยจะต้ิองด์ำาเนิินิและเดิ์นิหน้ิาต่ิอไปุ่ 
เพัร์าะเร์าอยู่ก่บท่�ไม่ได้์ การ์เดิ์นิหน้ิาต่ิอน่ิ�นิขึ�นิอยู่ก่บกำาล่งและ
จ่งหวะของแต่ิละคนิ 
 แต่ิท่�อยากแนิะนิำาค้อ SME ท่กคนิในิช่ั่วงน่ิ�ควร์เข้าไปุ่ค่ย
ก่บเจ้าหน่ิ� ธินิาคาร์เองก็ต้ิองคิด์ถึังเร้์�องการ์ค่ยก่นิเร้์�องหน่ิ� 
ความสัามาร์ถัในิการ์ผ่อนิชั่ำาร์ะหน่ิ�ของแต่ิละคนิ ท่กฝี�ายต้ิอง
ค่ยก่นิ คำาว่าไม่จ่ายน่ิ�นิเป็ุ่นิไปุ่ไม่ได้์อยู่แล้ว SME น่ิาจะหา   
แหล่งเงินิท่นิท่�เหมาะสัมก่บต่ิวเองในิการ์จ่ายชั่ำาร์ะหน่ิ�ในิช่ั่วงต้ินิก่อนิ 
ต้ิองแก้ปัุ่ญหาติร์งน่ิ� เร์าไม่พูัด์ถึังคนิม่สัติางค์นิะ แต่ิสัำาหร่์บ 
คนิท่�ช็ั่อติเงินิก็ต้ิองหาวิธ่ิการ์ค่ยก่บเจ้าหน่ิ�เพ้ั�อทำาการ์ปุ่ร์ะนิอมหน่ิ�
หร้์อจ่ายหน่ิ�เท่าท่�ต่ิวเองจ่ายได้์ 
 ผมคิด์ว่าธินิาคาร์เองก็ต้ิองยอมร่์บหล่กการ์น่ิ�ด้์วย จะไปุ่  
เก็บหน่ิ�เท่าเดิ์มม่นิเป็ุ่นิไปุ่ไม่ได้์ ธินิาคาร์ต้ิองพัยายามผ่อนิปุ่ร์นิ
ลงมาเพ้ั�อให้เจ้าหน่ิ�ก่บลูกหน่ิ�ม่นิไปุ่ด้์วยก่นิได้์ น่ิ�ค้อสิั�งสัำาค่ญ 
 ป็ระเด้็นท่ี่�สอง บริษั์ที่ใหญ่ๆ ต้องคงก็ารจ๊้างงานไว้       
ก็ารจ้๊างงานหมืาย่ถึงก็ำาลั้งซื�อ ฉะนั�นบริษั์ที่ใหญ่ทุี่ก็บริษั์ที่  
ต้องพย่าย่ามืไม่ืล้ด้เงินเดื้อน แล้ะไม่ืย่ก็เลิ้ก็ก็ารจ้๊างงาน น่�ล้ะครับ
ท่ี่�ช่่วย่ที่ำาให้ป็ระเที่ศไที่ย่เราเดิ้นหน้า
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10 กลยุทั่่ธ์เอาชนะคู�แข�งแบบขาดลอย

เรื�อง:	นิรช่า

การม่คู�แข�งขันทั่่างธุรกิจัเปีร่ยบเสมือนม่ยาชูกำาลังทั่่ำาให้็กิจัการและพ้นักงานขายม่ควิามเข้มแข็งและอดทั่่นท่ั่่�จัะดำาเนินการ
ต่�อไปีอย�างม่ปีระสิทั่่ธิภูาพ้ ม่ควิามกระตื่อรือร้น สร้างสรรค์ และพั้ฒนาต่นเองให้็ม่คุณภูาพ้อย�างต่�อเนื�อง
	 หากพน้กงานขายุม่ข้อม้ลเก่�ยุวิก้บค่้ืแข่งข้นมากเท่าใด	คืวิามได้เปร่ยุบในการขายุสิันค้ืาก็ยิุ�งม่มากข้�นเท่าน้�น	การมุ่งม้�น									
แต่จะขายุสิันค้ืาของตนเองเพ่ยุงอยุ่างเด่ยุวิโดยุไม่พิจารณ์าสัภาพตลาดและการขายุของค่้ืแข่งข้นจะทำาให้เกิดปัญหาก้บการขายุ
ของตนเองในท่�สุัด	ก้บถ้าอยุากเอาช่นะค่้ืแข่งข้น	คืวิรตระหน้กถ้ง	10	ข้อน่�ให้ม้�น

สร้างจุัดเด�นและควิามแต่กต่�างให้็กับธุรกิจั
 สิั�งหนึิ�งท่�ทำาให้ธ่ิร์กิจของเร์าเหน้ิอกว่าคู่แข่ง ค้อการ์ม่จ่ด์เด่์นิ ม่ความแติกต่ิาง ม่เอกล่กษณ์ิเฉพัาะท่�ติอบโจทย์        
กล่่มเปุ้่าหมายได้์ ไม่ว่าจะเป็ุ่นิด้์านิใด์ด้์านิหนึิ�ง ซึึ�งเม้�อกล่าวถึังจ่ด์เด่์นิหร้์อเอกล่กษณ์ิน่ิ�นิๆ แล้ว กล่่มเปุ้่าหมายจะต้ิองนึิกถึัง
แบร์นิด์์ของเร์าได้์เป็ุ่นิอ่นิด่์บแร์กๆ อ่กท่�งย่งต้ิองสัามาร์ถันึิกถึังได้์ติลอด์ไปุ่ด้์วย
 อย่างไร์ก็ติาม การ์วางแผนิเพ้ั�อสัร้์างความโด์ด์เด่์นิให้ก่บแบร์นิด์์น่ิ�นิเป็ุ่นิสิั�งแร์กของการ์เริ์�มต้ินิธ่ิร์กิจเลยท่เด่์ยว ผู้ทำาธ่ิร์กิจ
ต้ิองวิเคร์าะห์ ศึกษาติลาด์ เพ้ั�อท่�จะสัร้์างความโด์ด์เด่์นิน่ิ�นิให้เกิด์ขึ�นิให้ได้์

คุณภูาพ้ เป็ีนหั็วิใจัห็ลักของการทั่่ำาธุรกิจัให้็ปีระสบควิามสำาเร็จั
 หากศึกษาสิันิค้าและบริ์การ์ของแบร์นิด์์ท่�ม่ช้ั่�อเส่ัยงร์ะด่์บโลก สิั�งหนึิ�งท่�เหม้อนิก่นิและเห็นิได้์ช่ั่ด์เจนิค้อ ค่ณิภาพัต้ิอง
มาเป็ุ่นิอ่นิด่์บหนึิ�ง เพัร์าะน่ิ�ค้อห่วใจหล่กของการ์ทำาธ่ิร์กิจให้ปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จและอยู่ได้์อย่างย่�งย้นิ แม้ในิติลาด์น่ิ�นิๆ  
จะม่คู่แข่งด่์เด้์อด์แค่ไหนิก็ติาม 
 ด้์วยเหต่ิน่ิ�แบร์นิด์์ร์ะด่์บโลกท่�ว่าจึงไม่เกร์งกล่วหร้์อหว่�นิไหวคู่แข่ง แต่ิขณิะเด่์ยวก่นิก็พัร้์อมท่�จะร่์บม้ออย่างชั่าญฉลาด์
และมองคู่แข่งในิม่มบวกเพ้ั�อเป็ุ่นิแร์งข่บเคล้�อนิ ทำาให้สิันิค้าและบริ์การ์ของต่ิวเองได้์ร่์บการ์พ่ัฒนิามากยิ�งขึ�นิ

วิิเคราะห์็คู�แข�ง พ้ร้อมห็ล่กเห็ล่�ยงการเล่ยนแบบในสิ�งท่ั่่�คู�แข�งเคยทั่่ำา
 ร์บร้์อยคร่์�ง ชั่นิะร้์อยคร่์�ง เม้�อม่คู่แข่งก็จำาเป็ุ่นิท่�จะต้ิองศึกษาคู่แข่ง เพ้ั�อให้เกิด์การ์รู้์เขารู้์เร์า และถึังแม้ว่ากลย่ทธ์ิต่ิางๆ
ท่�คู่แข่งง่ด์ออกมาใช้ั่น่ิ�นิจะปุ่ร์ะสับความสัำาเร็์จ หร้์อสัามาร์ถัสัร้์างยอด์ขายได้์อย่างถัล่มทลายส่ักแค่ไหนิ เร์าก็ไม่ควร์อย่างยิ�ง
ท่�จะเล่ยนิแบบ หร้์อนิำามาใช้ั่ติาม เพัร์าะถึังอย่างไร์ แบร์นิด์์ท่�กล่่มเปุ้่าหมายได้์จด์จำาและเช้ั่�อม่�นิไปุ่ก่อนิแล้วก็ค้อแบร์นิด์์
ของคู่แข่ง ไม่ใช่ั่แบร์นิด์์เร์า ฉะน่ิ�นิจึงควร์เป็ุ่นิต่ิวของต่ิวเอง กำาหนิด์กลย่ทธ์ิท่�แติกต่ิางและน่ิาสันิใจออกมาต่ิอสู้ั เพ้ั�อให้
กล่่มเปุ้่าหมายจำาท่�เร์าเป็ุ่นิเร์า และเช้ั่�อม่�นิในิแบร์นิด์์ของเร์าจะด่์เส่ัยยิ�งกว่า
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ต้่องคิดบวิกกับคู�แข�ง 
 ก่อนิอ้�นิคงต้ิองอธิิบายว่าการ์คิด์บวกจะทำาให้เกิด์สิั�งท่�ด่์ๆ ปุ่ร์ะการ์แร์ก ค้อทำาให้ไม่เคร่์ยด์ และจะเกิด์สัติิปัุ่ญญา     
เพ้ั�อมองเร้์�องร์าวท่�เกิด์ขึ�นิอย่างร์อบด้์านิและหาทางแก้ไข ปุ้่องก่นิ ร์วมท่�งเกิด์ความคิด์สัร้์างสัร์ร์ค์ใหม่ๆ แทนิท่�จะไปุ่หมกหม่่นิ   
อยู่ก่บการ์แข่งข่นิเพ้ั�อเอาชั่นิะเพ่ัยงอย่างเด่์ยว…อ่นิน่ิ�เป็ุ่นิเร้์�องของจิติวิทยา
 อย่างไร์ก็ติามในิการ์ทำาธ่ิร์กิจจะต้ิองศึกษาข้อมูลของสิันิค้าและบริ์การ์ของคู่แข่ง เพ้ั�อนิำามาเปุ่ร่์ยบเท่ยบก่บของเร์า   
ว่าม่จ่ด์อ่อนิ-จ่ด์แข็ง อะไร์บ้าง ต่ิ�งแต่ิต้ินินิำ�าถึังปุ่ลายนิำ�า แล้วค่อยๆ แก้ท่ละจ่ด์

ต่่โจัทั่่ย์คู�แข�งให้็แต่ก
 นิอกจากน่ิ�ย่งต้ิองอยู่ในิสัภาพัท่�พัร้์อมท่�งต่ิ�งร่์กและต่ิ�งร่์บในิเวลาเด่์ยวก่นิ ยกต่ิวอย่างเร้์�องว่ติถ่ัดิ์บ หากคู่แข่งซ้ึ�อได้์    
ในิร์าคาท่�ติำ�ากว่า เร์าควร์ต้ิองแก้จ่ด์น่ิ�ก่อนิ ซึึ�งไม่ใช่ั่เร้์�องยาก เช่ั่นิ อาจจะต่ิอร์องร์าคาใหม่ก่บเจ้าท่�ซ้ึ�ออยู่เดิ์ม เปุ่ล่�ยนิเจ้าใหม่ 
หร้์อปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิวิธ่ิการ์จ่ายเงินิให้เร็์วขึ�นิเพ้ั�อจะได้์ร์าคาท่�ติำ�ากว่าเดิ์ม หร้์อคิด์ค้นิว่ติถ่ัดิ์บใหม่ท่�เป็ุ่นิมิติร์ก่บสิั�งแวด์ล้อม    
อ่นิเป็ุ่นิการ์สัร้์างนิว่ติกร์ร์ม ซึึ�งอาจทำาให้ต้ินิท่นิการ์ผลิติติำ�ากว่าเดิ์มก็ได้์

ใช้การต่ลาดออนไลน์ให้็เกิดปีระโยชน์
 ในิย่คท่�ผู้คนิจำานิวนิมากต่ิางใช้ั่งานิอินิเติอร์์เน็ิติและพึั�งพัาเทคโนิโลย่ การ์ทำาการ์ติลาด์ออนิไลน์ิ หร้์อ Digital Marketing 
น่ิ�นิเป็ุ่นิอะไร์ท่�ก่อปุ่ร์ะโยชั่น์ิและม่ความจำาเป็ุ่นิไม่น้ิอยเลยท่เด่์ยว ซึึ�งหากเร์าเห็นิความสัำาค่ญและเริ์�มต้ินิท่�จะใช้ั่ม่นิเส่ัยแต่ิเนิิ�นิๆ
โอกาสัท่�ธ่ิร์กิจของเร์าจะเป็ุ่นิต่ิอคู่แข่งก็ย่อมม่มาก เพัร์าะไม่เพ่ัยงแต่ิการ์ติลาด์ออนิไลน์ิจะเป็ุ่นิช่ั่องทางกร์ะจายการ์ร่์บรู้์
เก่�ยวก่บธ่ิร์กิจเร์าไปุ่สู่ักล่่มเปุ้่าหมายได้์ในิวงกว้าง และเข้าถึังได้์ง่ายขึ�นิเท่าน่ิ�นิ แต่ิย่งสัามาร์ถักำาหนิด์กล่่มเปุ้่าหมายเฉพัาะ
และว่ด์ผลได้์อย่างช่ั่ด์เจนิอ่กด้์วย

ไม�ห็ยุดยั�งท่ั่่�จัะพั้ฒนาสินค้าให้็ต่อบโจัทั่่ย์ควิามต้่องการของกลุ�มเปีาห็มายในปัีจัจุับัน
 เม้�อว่นิเวลาผ่านิไปุ่ ความต้ิองการ์ของกล่่มเปุ้่าหมายย่อมม่โอกาสัท่�จะเปุ่ล่�ยนิแปุ่ลงได้์เสัมอ ซึึ�งหากเร์าหย่ด์อยู่ก่บท่� 
ไม่ทำาอะไร์เพ้ั�อติอบโจทย์ความต้ิองการ์เหล่าน่ิ�นิเลย กล่่มเปุ้่าหมายก็อาจจะเบนิเข็มไปุ่หาคู่แข่งได้์ง่ายๆ
 ฉะน่ิ�นิแล้ว สิั�งท่�ต้ิองทำาอยู่เสัมอก็ค้อการ์ไม่หย่ด์ย่�งท่�จะคิด์ วางแผนิ เพ้ั�อพ่ัฒนิาสิันิค้าหร้์อบริ์การ์ของเร์าให้สัามาร์ถั
ติอบโจทย์ความต้ิองการ์ของกล่่มเปุ้่าหมายให้ได้์ โด์ยท่�งน่ิ�อาจจะเป็ุ่นิการ์เพิั�มไลน์ิสิันิค้าหร้์อบริ์การ์ต่ิวใหม่ การ์ปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิ
และพ่ัฒนิาสิันิค้าหร้์อบริ์การ์ต่ิวเดิ์มท่�ม่อยู่ให้ด่์ และโด์นิใจกล่่มเปุ้่าหมายยิ�งขึ�นิ เป็ุ่นิต้ินิ

สร้างควิามสะดวิกให้็กลุ�มเปีาห็มาย ด้วิยช�องทั่่างการจััดจัำาห็น�ายท่ั่่�ห็ลากห็ลาย
 การ์ให้ความสัำาค่ญก่บช่ั่องทางการ์จ่ด์จำาหน่ิายก็เป็ุ่นิอ่กหนึิ�งเร้์�องท่�สัำาค่ญ ซึึ�งจะส่ังผลต่ิอยอด์ขายและการ์แซึงหน้ิาคู่แข่ง
ได้์ไม่น้ิอย ด่์งน่ิ�นิ หากเร์าม่สิันิค้าท่�ด่์อยู่ในิม้อแล้ว ก็ควร์ทำาให้กล่่มเปุ้่าหมายเข้าถึังสิันิค้าของเร์าได้์ง่ายขึ�นิ หร้์อทำาให้พัวกเขา
รู้์สึักสัะด์วกสับายท่�จะหาซ้ึ�อสิันิค้าของเร์าด้์วย เช่ั่นิ การ์เพิั�มช่ั่องทางการ์ส่ั�งซ้ึ�อจากช่ั่องทางออนิไลน์ิ หร้์อเพิั�มช่ั่องทางโด์ย
การ์คำานึิงถึังความเหมาะสัมและงบปุ่ร์ะมาณิท่�ม่อยู่ เป็ุ่นิต้ินิ

ให้็ควิามสำาคัญกับงานบริการอย�างเทั่่�าเท่ั่่ยมกับการพั้ฒนาสินค้า
 การ์ให้บริ์การ์ท่�ม่ปุ่ร์ะสิัทธิิภาพั และทำาให้กล่่มเปุ้่าหมายส่ัมผ่สัได้์ถึังความจริ์งใจน่ิ�นิเป็ุ่นิสิั�งสัำาค่ญ หากสัามาร์ถัทำาได้์ด่์   
ไม่แพ้ัค่ณิภาพัของสิันิค้า ก็ย่อมร่์กษากล่่มเปุ้่าหมายเอาไว้ได้์

รู้จัักใช้กิจักรรมทั่่างการต่ลาด และสร้างควิามรู้ส้กด่ๆ ให้็เกิดกับกลุ�มเปีาห็มาย
 นิอกไปุ่จากการ์พ่ัฒนิาสิันิค้าและให้ความสัำาค่ญก่บงานิบริ์การ์แล้ว เร์าก็ย่งสัามาร์ถัสัร้์างความสันิใจให้ก่บธ่ิร์กิจของเร์า
ได้์ด้์วยการ์จ่ด์กิจกร์ร์มร่์วมสัน่ิก เพ้ั�อมอบของร์างว่ลและสัร้์างความใกล้ชิั่ด์ จ่ด์โปุ่ร์โมช่ั่�นิลด์แลกแจกแถัม ร์วมถึังย่ง
แสัด์งออกถึังความจริ์งใจและใส่ัใจในิกล่่มเปุ้่าหมายท่�ภ่กด่์ต่ิอแบร์นิด์์ ด้์วยการ์มอบสิั�งติอบแทนิเล็กๆ น้ิอยๆ ในิโอกาสัสัำาค่ญๆ
แก่พัวกเขา เพ้ั�อให้พัวกเขาเต็ิมใจท่�จะเป็ุ่นิลูกค้าของเร์าต่ิอไปุ่น่ิ�นิเอง

ขอบคุณข้อม้ืล้ digitalmarketingwow.com และ www.krungsri.com
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 DATABASE

อุต่สาห็กรรมอาห็ารและโรงแรมกำาลังจัะเปีล่ �ยนไปี
ห็ลังวิิกฤต่ COVID-19

เรื�อง:	สิัโรร้กษ์
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งานวิิจััยทัั่่��วิโลกต่�างเห็็นพ้้องกันวิ�า วิิกฤต่ COVID-19 แต่กต่�างจัากวิิกฤต่ท่ั่่�ผ่�านมาในรอบ 30 ปีี แม้โดยธรรมชาติ่เป็ีนวิิกฤต่ทั่่างด้าน  
สาธารณสุข แต่�ส�งผ่ลกระทั่่บทั่่างเศรษฐกิจัอย�างรุนแรงท่ั่่��สุด และสร้างควิามเส่ยห็ายกับแทั่่บทุั่่กปีระเทั่่ศในโลก
	 นอกจากน้�นมาตรการการจ้ดการวิิกฤต	COVID-19	คืือต้องหยุุดการแพร่ระบาดด้วิยุการเว้ินระยุะห่างทางส้ังคืม	ท้�งภายุในประเทศและ
ระหว่ิางประเทศ	ผลท่�่ตามมาอยุ่างหล่กเล่�่ยุงไม่ได้คืือ	ภาวิะถดถอยุทางเศรษฐกิจอยุ่างรุ�นแรง	และเกิดผลกระทบก้บผ้้ประกอบการทุ�กกลุ่ม	
โดยุเฉพาะอุตสัาหกรรมอาหารและโรงแรม
	 แม้ในภาพรวิมอุ�ตสัาหกรรมอาหารจะได้ร้บผลกระทบจากวิิกฤต	COVID-19	น้อยุกว่ิาอุ�ตสัาหกรรมอื�่นๆ	แต่ม่บางภาคืส่ัวินยุ่อยุท่�่ได้ร้บ
ผลกระทบอยุ่างรุ�นแรง	 โดยุเฉพาะภาคืส่ัวินท่�่เก่�่ยุวิเนื�่องก้บการท่องเท่�่ยุวิ	 โรงแรม	และสัายุการบิน	 ด้งน้�น	 ในระยุะส้ั�นผ้้ประกอบการเหล่าน่�้			
ยุ้งคืงต้องการได้ร้บการช่่วิยุเหลือจากร้ฐบาลอยุ่างต่อเนื�่อง	
	 ท่�ผ่านมา	คืวิามไม่แน่นอนของสัถานการณ์์การระบาดระลอกใหม่ทำาให้คืนไทยุท้�วิประเทศระม้ดระว้ิงเรื�องการใช้่จ่ายุมากข้�น	ผลสัำารวิจ		
เผยุว่ิาผ้้บริโภคืช่าวิไทยุกว่ิาคืร้�ง	(57%)	ม่แนวิโน้มท่�จะลดค่ืาใช้่จ่ายุในการร้บประทานอาหารท่�ร้านในช่่วิง	6	เดือนข้างหน้า	
	 ในขณ์ะท่�เกือบ	1	ใน	2	ของผ้้บริโภคื	(47%)	ม่แนวิโน้มท่�จะซืื้�ออาหารแบบกล้บบ้าน	(Takeaway	Food)	เพิ�มข้�น	เพราะยุ้งก้งวิลเรื�องของ
สุัขภาพและคืวิามปลอดภ้ยุ

ดัชน่การผ่ลิต่ของอุต่สาห็กรรมอาห็ารและการผ่ลิต่รวิมปีี พ้.ศ. 2559 - สิงห็าคม 2563

ท่ี่�มืา ผูู้�วิิจััยคำำานวิณัจัากิดัชนีอุุตสิาหกิรรม (e-index) กิระทรวิงอุุตสิาหกิรรม



2 6 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

	 ขณ์ะเด่ยุวิก้น	ธุุรกิจโรงแรมเป็นธุุ�รกิจท่�ไ่ด้ร้บผลกระทบโดยุตรงและรุ�นแรงอ้นด้บต้นๆ	จากวิิกฤต	COVID-19	เนื�อ่งจากร้ฐบาลปิดประเทศ
ไม่ร้บน้กท่องเท่�ยุ่วิต่างช่าติ		ทำาให้กิจการโรงแรมต้องหยุุดช่ะง้ก		ในขณ์ะท่�ผ้้ประกอบการต้องเผชิ่ญต้นทุนจมจากการท่�ต้่องด้แลร้กษาสิั�ง่ปล้กสัร้าง
ส่ังผลให้จำานวินน้กท่องเท่�ยุวิท้�วิโลกหดต้วิเป็นประว้ิติการณ์์	โดยุเฉพาะในช่่วิง	10	เดือนแรกของปี	2563
	 แม้ภาคืร้ฐส่ังเสัริมให้คืนไทยุเท่�่ยุวิภายุในประเทศและม่การจ้ดประชุ่มส้ัมมนาต่างๆ	แต่ก็ไม่เพ่ยุงพอท่�่จะช่ดเช่ยุรายุได้ของกลุ่มโรงแรม				
ท่�่หายุไปจากมาตรการปิดประเทศ	
	 จำานวินน้กท่องเท่�ยุวิท้�วิโลกลดลง 72%	โดยุเฉพาะภ้มิภาคืเอเช่่ยุแปซิื้ฟิิก (-82%)	ปัจจุบ้นสัถานการณ์์การแพร่ระบาดท้�วิโลกยุ้งอยุ่้ใน
ภาวิะค้ืบข้น	หลายุประเทศรวิมท้�งไทยุเผชิ่ญก้บการระบาดระลอกใหม่	ส่ังผลให้จำานวินผ้้ป่วิยุใหม่ยุ้งคืงเพิ�มข้�นต่อเนื�อง

ค�าห้็องพั้กท่ั่่�ขายได้ (เฉล่�ย) ของสถานพั้กแรม ตั่�งแต่�ปีี พ้.ศ. 2559 - 2563

อัต่ราการเข้าพั้กของสถานพั้กแรม ตั่�งแต่�ปีี พ้.ศ. 2559 - 2563

ท่ี่�มืา นักิวิิจััยคำำานวิณัจัากิฐานข้�อุมูลข้อุงกิารท่อุงเที�ยวิแห่งประเทศไทย
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สัดส�วินรายได้จัากการจััดปีระชุมห็รือสัมมนาของสถานพั้กแรมตั่�งแต่�ปีี พ้.ศ. 2559 - 2563

สัดส�วินนักทั่่�องเท่ั่่�ยวิท่ั่่�เป็ีนชาวิต่�างปีระเทั่่ศท่ั่่�เข้าพั้กในสถานพั้กแรม (ร้อยละ)
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การประกาศใช้่ 	 พ.ร .ก.	
สัถานการณ์์ฉุกเฉิน	 (25	 ม่นาคืม	2563)	และ

มาตรการห้ามอากาศยุานทำาการบินเข้าส่้ัประเทศไทยุ
เป็นการช้่�วิคืราวิ	(3	เมษายุน	2563	-	30	ก้นยุายุน	2563)	ทำาให้ใน

ช่่วิงเมษายุน-ก้นยุายุน	2563	ไม่ม่น้กท่องเท่�ยุวิต่างช่าติเดินทางมาไทยุ	
อยุ่างไรก็ตาม	 ต้�งแต่ตุลาคืม	 2563	 น้กท่องเท่�ยุวิต่างช่าติเริ�มกล้บมาได้

										จำานวินจำาก้ด	ตามมาตรการ	SPECIAL	TOURIST	VISA	(STV)	ภายุใต้ข้อจำาก้ด										
ท่�เข้มงวิด	อาทิ	การก้กต้วิ	14	ว้ิน		การตรวิจสุัขภาพก่อน/หล้งเดินทาง	การทำาประก้นช่่วิิต
ส่ังผลให้ในช่่วิง	 11	 เดือนแรกของปี	 2563	 จำานวินน้กท่องเท่�ยุวิต่างช่าติหดต้วิ	
81.4% นำาโดยุช่าวิจ่น (-87.7%)	และอินเด่ยุ (-85.5%)

ประเมินว่ิาไทยุจะส้ัญเส่ัยุรายุได้จากน้กท่องเท่�ยุวิต่างช่าติราวิ	1.5	 ล้านล้านบาท	
ในปี	2563	จากท่�เคืยุได้ร้บจำานวิน 1.9	ล้านล้านบาทในปี	2562	

	 ธุุรกิจโรงแรมของไทยุได้ร้บผลกระทบรุนแรงเป็นประว้ิติการณ์์	
อ้ตราการเข้าพ้กเฉล่�ยุท้�วิประเทศในช่่วิง	11	เดือนแรกอยุ่้ท่�	29.3%

เท่ยุบก้บช่่วิงเด่ยุวิก้นของปีก่อนท่� 69.7%
ขณ์ะท่�รายุได้เฉล่�ยุต่อห้องพ้กท้�วิประเทศหดต้วิ

73.6%
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ขอบคุณข้อม้ืล้

- Global Consumer InsIGhts survey, PwC

- ศููนย์์วิิจััย์กรุุงศูรีุ

- สำำ�นักง�นคณะกรุรุมก�รุส่ำงเสำริุมวิิทย์�ศู�สำตร์ุ วิิจััย์ และนวัิตกรุรุม

	 การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ไม่เพ่ยุงส่ังผลกระทบต่อธุุรกิจท่องเท่�ยุวิและโรงแรมในระยุะส้ั�น	 หากยุ้งส่ังผลระยุะยุาวิผ่าน																																	
การเปล่�ยุนแปลงของ	Megatrend	ซ้ื้�งก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่�ยุวิท่�เปล่�ยุนแปลงไป	
	 การท่องเท่�ยุวิท่�ตอบโจทย์ุรายุบุคืคืลมากข้�น	การเปล่�ยุนแปลงร้ปแบบการดำาเนินธุุรกิจท่�เน้นการนำาเทคืโนโลยุ่สัม้ยุใหม่มาใช้่	 รวิมถ้ง		
คืวิามใส่ัใจในสุัขภาพและอนาม้ยุ	 ภ้มิท้ศน์ของการท่องเท่�ยุวิท่�เปล่�ยุนแปลงไป	 ส่ังผลต่อร้ปแบบคืวิามต้องการของน้กท่องเท่�ยุวิและร้ปแบบ
ทางธุุรกิจของผ้้ประกอบการโรงแรม	
	 ด้งน้�น	 ผ้้ประกอบการจ้งต้องเร่งปร้บต้วิเพื�อร้กษาระด้บรายุได้	 รวิมถ้งมองหาโอกาสัทางธุุรกิจใหม่ๆ	 ท่�เก่�ยุวิเนื�องก้บการท่องเท่�ยุวิ					
ตลอดจนการสัร้างคืวิามเชื่�อมโยุงก้บภาคืส่ัวินอื�นในห่วิงโซ่ื้คุืณ์ค่ืาการท่องเท่�ยุวิ	ไม่ว่ิาจะเป็นชุ่มช่นท้องถิ�น	หรือกระท้�งธุุรกิจอื�นๆ
	 ในระยุะข้างหน้า	ปัจจ้ยุกำาหนดคืวิามสัำาเร็จของธุุรกิจโรงแรมไม่เพ่ยุงมาจากสัถานท่�ต้�ง	ห้องพ้ก	ราคืา	และสิั�งอำานวิยุคืวิามสัะดวิกเท่าน้�น
	หากยุ้งมาจากคืวิามร่วิมมือก้บชุ่มช่นและธุุรกิจอื�นๆ	ท่�เก่�ยุวิเนื�อง	คืวิามสัามารถในการปร้บต้วิ	และการบริหารจ้ดการคืวิามเส่ั�ยุง	
	 ด้งน้�น	ผ้้ประกอบการจ้งคืวิรเร่งปร้บกลยุุทธ์ุทางธุุรกิจก่อนท่�การเดินทางระหว่ิางประเทศจะกล้บส่้ัสัภาพปกติเพื�อกอบก้้ธุุรกิจท่องเท่�ยุวิ
และโรงแรมให้กล้บมาเติบโตแข็งแกร่งเหมือนเช่่นเคืยุ	ท้�งยุ้งสัร้างคืวิามยุ้�งยืุนให้แก่อุตสัาหกรรมการท่องเท่�ยุวิของไทยุในระยุะยุาวิ
	 อุตสัาหกรรมอาหารและโรงแรมของไทยุม่การเติบโตอยุ่างรวิดเร็วิและสัร้างรายุได้ให้ก้บประเทศในแต่ละปีเป็นจำานวินมาก	แต่เมื�อต้อง
เผชิ่ญก้บภาวิะวิิกฤตอยุ่างท่�ไม่เคืยุเกิดข้�นมาก่อนจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ผลกระทบในคืร้�งน่�รุนแรงและม่แนวิโน้มจะยุาวินาน	
ด้งน้�น	การให้คืวิามช่่วิยุเหลืออุ�ตสัาหกรรมอาหารและโรงแรมจ้งม่ประโยุช่น์ส่ัวินเพิ�่ม	(Positive	Externality)	ก้บระบบเศรษฐกิจไทยุ	
	 ในทั่่างกลับกัน ห็ากไม�ให้็ควิามช�วิยเห็ลืออุต่สาห็กรรมอาห็ารและโรงแรมจัะกลายเป็ีนปัีญห็าห็น่�สิ้นท่ั่่��ไม�ก�อให้็เกิดรายได้แก�สถาบันการเงิน 
และอาจัทั่่ำาให้็เกิดปัีญห็าแก�ระบบสถาบันการเงินได้ในอนาคต่
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 IDOL SUCCESS

‘ชนะใจั’ เพ้ราะ ‘จัริงใจั’ 
วิรรษา แพ้รักขกิจั	ผ้้จ้ดการท้�วิไป	บริษ้ท	อ้ญมณ่์สุัภาโน่	จำาก้ด

 “จริ์งๆ แล้วส่ัภาโน่ิเป็ุ่นิแบร์นิด์์ของสัาม่ ต่ิอยอด์มาจากธ่ิร์กิจ
ขายทองของคร์อบคร่์วเม้�อส่ักสัามสิับปีุ่ท่�แล้ว ค่อยๆ เขยิบมาเป็ุ่นิ
จิวเวลร่์�ท่�เข้าถึังได้์ก่บคนิท่กร์ะด่์บ 
 “ฝีนิเริ์�มมาช่ั่วยได้์สัอง-สัามปีุ่แล้ว ร์ะหว่างทางเร์าพับว่า จริ์งๆ
ต่ิวเองไม่สัามาร์ถัทำาจิวเวลร่์�ท่กรู์ปุ่แบบได้์ ห่นิกล่บมามองว่า    
งานิท่�เร์าถัน่ิด์และเก่งท่�ส่ัด์ค้องานิเพัชั่ร์แท้ พัลอยแท้เท่าน่ิ�นิ    
ท่�อยู่ในิต่ิวเร้์อนิทอง 18K พัอโฟก่สัก็มาดู์ว่าจะจ่บกล่่มเปุ้่าหมายไหนิ 
เร์าเล้อกติลาด์เวด์ดิ์�ง”  
 แต่ิการ์จะเข้าไปุ่อยู่ในิติลาด์น่ิ�ก็ไม่ใช่ั่เร้์�องง่าย ปัุ่ญหาม่ท่�ง    
การ์แข่งข่นิสูัง ลูกค้าม่ความซ่ึบซ้ึอนิ แต่ิทางแบร์นิด์์ส่ัภาโน่ิก็
สัามาร์ถัเอาชั่นิะอ่ปุ่สัร์ร์คเหล่าน่ิ�นิได้์ 
 “พัอเร์าเข้ามาในิติลาด์น่ิ� เจอปัุ่ญหาเร์าก็ค่อยๆ แก้ไข ดู์ว่า
เร์าจะทำาอะไร์ให้งานิออกมาด่์ขึ�นิ พัอทำาไปุ่ได้์ส่ักพ่ัก ก็ได้์รู้์ว่าลูกค้า
อยากได้์อะไร์ ม่ข้อจำาก่ด์อะไร์ เร์าก็ค่อยๆ ปุ่ร่์บ โชั่คด่์ท่�เร์าม่  
พ้ั�นิฐานิการ์ทำาโปุ่ร์ด่์กช่ั่�นิมา แล้วเร์ายอมลงท่นิก่บเคร้์�องจ่กร์      
ท่�จะมาช่ั่วยติอบโจทย์ ทำาให้ได้์งานิอย่างท่�เร์าต้ิองการ์” 
 ธ่ิร์กิจน่ิ�ม่ต่ิวสิันิค้าช่ั่ด์เจนิ แต่ิจริ์งๆ แล้วน่ิบเป็ุ่นิงานิละเอ่ยด์อ่อนิ
เพัร์าะต้ิองทำางานิก่บอาร์มณ์ิความรู้์สึัก การ์เอาชั่นิะใจลูกค้าและ
ทำาให้เกิด์การ์บอกต่ิอ น่ิ�เป็ุ่นิร์างว่ลความสัำาเร็์จท่�เห็นิเป็ุ่นิรู์ปุ่ธิร์ร์มท่�ส่ัด์

 “เคล็ด์ล่บท่�ทำาให้ลูกค้าปุ่ร์ะท่บใจ หนึิ�ง เร้์�องร์าคา ลูกค้าสันิใจ
เร้์�องร์าคา เพัร์าะเขาเองก็เข้าถึังร์าคาต้ินิท่นิได้์ แสัด์งให้เขาเห็นิว่า
เร์าไม่ได้์โขกส่ับ ร์าคาสัมเหต่ิสัมผล ซึึ�งติร์งน่ิ�ฝีนิคิด์ว่าสัำาค่ญ 
เพัร์าะแสัด์งถึังความจริ์งใจก่บลูกค้า 
 “ข้อสัอง อะไร์ท่�เร์าบอกว่าเร์าทำาได้์ เร์าทำาให้ อะไร์ท่�เร์าทำาไม่ได้์ 
เร์าก็แจ้งว่าทำาไม่ได้์ ข้อส่ัด์ท้าย ค้อความร์วด์เร็์ว เร์าได้์เปุ่ร่์ยบ
แบร์นิด์์อ้�นิติร์งน่ิ� เช่ั่นิ ถ้ัาลูกค้าขอต่ิวชิั่�นิงานิภายในิ 7-10 ว่นิ    
เร์าทำาให้ได้์ หร้์อในิบางคร่์�งหากติร์งร์อบผลิติพัอด่์ ส่ั�งว่นิอ่งคาร์ 
ว่นิศ่กร์์ได้์ของแล้ว ม่นิก็เป็ุ่นิไปุ่ได้์ ซึึ�งเป็ุ่นิบริ์การ์ท่�ลูกค้าไม่สัามาร์ถั
หาเจอจากท่�อ้�นิง่ายๆ”  
 ไม่ว่าสัถัานิการ์ณ์ิร์อบข้างจะเป็ุ่นิอย่างไร์ จะเกิด์วิกฤติแค่ไหนิ
สัำาหร่์บวร์ร์ษาเธิอไม่ได้์มองเป็ุ่นิข้ออ้างท่�จะทำาให้หย่ด์ลงม้อทำา     
“สัำาหร่์บต่ิวเอง ฝีนิคิด์ว่าม่นิอยู่ท่�การ์ลงม้อทำา ถ้ัาเร์าไม่ลงม้อ    
ทำาอะไร์เลยม่นิก็ไม่เกิด์อะไร์เลย ถ้ัาเร์าได้์ลงม้อทำาแล้ว แม้ม่นิ
ไม่เกิด์อะไร์เลย แต่ิก็ย่งได้์เห็นิว่าอะไร์ท่�ม่นิไม่เวิร์์ก อะไร์ท่�ม่นิ
ใช้ั่ได้์-ใช้ั่ไม่ได้์ เอามาปุ่ร่์บปุ่ร่์ง 
 “ไม่เก่�ยวข้องก่บช่ั่วงวิกฤติหร์อกนิะคะ ว่าม่นิเป็ุ่นิย่งไง        
ม่นิก็เป็ุ่นิปุ่กติิท่�เร์าต้ิองลงม้อทำา ต่ิอให้ท่กอย่างด่์หมด์ แต่ิเร์า   
ไม่ทำาอะไร์เลย ก็ไม่ม่ทางท่�เร์าจะได้์ลูกค้ามา”

ไม่ม่อะไรท่�ได้มาง่ายุๆ	แม้แต่แบรนด์อ้ญมณ่์ในตลาด
เวิดดิ�งอยุ่างแบรนด์	 สุัภาโน่	 ท่�หลายุคืนอาจมองว่ิา
เป็นธุุรกิจท่�ด้หร้หราฟ่้ิฟ่ิา	แต่เบื�องหล้งก็เช่่นเด่ยุวิก้บ
ทุกธุุรกิจท่�ต้องไม่หยุุดคิืดเพื�อก้าวิให้ไกลกว่ิาค่้ืแข่ง	ท่�
สัำาค้ืญคืือการก้าวิเข้าไปอยุ่้ในใจล้กค้ืา		วิรรษาผ้้เป็น
ท้�งก้�งๆ	เจ้าของแบรนด์และผ้้ด้แลแบรนด์ไม่ได้ม่พล้ง
พิเศษกว่ิาใคืร	แต่เธุอเชื่�อในพล้งของการลงมือทำา

เรื�อง:	แอมม่�

วิรรษา แพูรักิข้กิิจั
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‘คุณภูาพ้’ มาก�อนเสมอ 
ณัฐชนก การุณงามพ้รรณ	ผ้้จ้ดการท้�วิไป	บริษ้ท	ดอนพรหมฟุิตแวิร์	จำาก้ด				

 “ติลอด์ร์ะยะเวลาท่�ผ่านิมาม่ออเด์อร์์ต่ิอเน้ิ�อง เน้ินิเป็ุ่นิ
ซ่ึพัพัลายเออร์์ผลิติให้ก่บแบร์นิด์์ลูกค้า สัม่ยก่อนิเน้ินิสิันิค้าแฟช่ั่�นิ
ปัุ่จจ่บ่นิน่ิ�เน้ินิสิันิค้าเฉพัาะทางมากขึ�นิ โด์ยเฉพัาะร์องเท้าแต่ิงงานิ
ซึึ�งบริ์ษ่ทเร์าผลิติให้ก่บแบร์นิด์์ส่ัญชั่าติิเม้องนิอก เช่ั่นิ Pink 
Paradox, Rainbow Club ซึึ�งเป็ุ่นิแบร์นิด์์ของปุ่ร์ะเทศอ่งกฤษ เป็ุ่นิต้ินิ” 
 ในิการ์เป็ุ่นิผู้ผลิติสิันิค้าให้แบร์นิด์์ ความท้าทายสูังส่ัด์ค้อ   
การ์บริ์หาร์ต้ินิท่นิ ด้์วยม่คู่แข่งจำานิวนิมาก แต่ิด์อนิพัร์หมฟ่ติแวร์์
ก็สัามาร์ถัต่ิอสู้ัมาได้์ด้์วยคำาว่า ‘ค่ณิภาพั’ 
 “ปัุ่ญหาหล่กเลยอยู่ท่�การ์บริ์หาร์ต้ินิท่นิ ลูกค้าไม่ได้์ม่โร์งงานิ
เร์าเจ้าเด่์ยว แล้วเขาม่กเปุ่ร่์ยบเท่ยบร์าคาของเร์าก่บจ่นิและ
เว่ยด์นิาม ซึึ�งเร์าแพังกว่า แต่ิปัุ่ญหาการ์เคลมหร้์อสิันิค้าม่ติำาหนิิ
แทบไม่ม่ ลูกค้าจึงย่งไม่ย้ายฐานิผลิติ 
 “ท่�ผ่านิมาเร์าพัยายามเน้ินิความต้ิองการ์ของลูกค้า เน้ินิ
ค่ณิภาพัหร้์อพูัด์ภาษาบ้านิๆ ค้อ ไม่ม่�ว ลูกค้าต้ิองการ์อะไร์เร์าก็   
ติอบสันิองเขา พ่ัฒนิา เปุ่ล่�ยนิ ปุ่ร่์บให้สัอด์คล้องก่นิ 
 “อย่างในิช่ั่วงท่�ลูกค้าต้ิองการ์ให้เปุ่ล่�ยนิมาผลิติร์องเท้าแต่ิงงานิ 
ห้ามเลอะ ห้ามสักปุ่ร์ก ช่ั่วงแร์กท่�ต้ิองเปุ่ล่�ยนิก็เหน้ิ�อยพัอสัมควร์
พัอทำาไปุ่ก็ชิั่นิ เร์าปุ่ร่์บต่ิวปุ่ร่์บใจหาลูกค้าติลอด์ เน้ินิค่ณิภาพั 
จริ์งใจและซ้ึ�อส่ัติย์ก่บลูกค้าท่กอย่าง”
 ในิช่ั่วงสัองปีุ่ท่�ผ่านิมา ท่�งปัุ่ญหาเศร์ษฐกิจและวิกฤติจาก    
โร์คร์ะบาด์โควิด์-19 ทำาให้ออเด์อร์์การ์ผลิติของด์อนิพัร์หมฟ่ติแวร์์
หายไปุ่เก้าสิับเปุ่อร์์เซ็ึนิต์ิ สิั�งท่�ณ่ิฐชั่นิกพัยายามทำาค้อการ์    

ปุ่ร์ะค่บปุ่ร์ะคองลูกค้าและลูกน้ิองให้อยู่ร์อด์ 
 “หล่งจากวิกฤติโควิด์-19 เร์าดู์แลลูกน้ิองได้์แค่ปีุ่แร์กปีุ่เด่์ยว 
แล้วพัอดู์ว่�แววว่าลูกค้าย่งไม่ขย่บเร์าก็จำาเป็ุ่นิต้ิองปุ่ล่อยเขาไปุ่ 
ติอนิน่ิ�ออเด์อร์์ลูกค้าเพิั�งกล่บมา แต่ิเร์ากำาล่งจะติาย เพัร์าะ        
ม่ปัุ่ญหาแร์งงานิ ช่ั่วงโควิด์-19 เร์าพัยายามหาออเด์อร์์ในิปุ่ร์ะเทศ
ด้์วยส่ัวนิหนึิ�ง ม่แบร์นิด์์ของต่ิวเองช้ั่�อว่า โฟร์์ทออก่สั (Forth 
August) นิอกจากน่ิ�นิก็ย่งร่์บผลิติให้ก่บแบร์นิด์์ร์องเท้าของหลานิ
ซึึ�งจะไปุ่เปิุ่ด์ติลาด์ในิต่ิางปุ่ร์ะเทศช้ั่�อว่าแบร์นิด์์ Biscuit 
 “ก่บใช้ั่วิธ่ิย้อนิกล่บไปุ่ดู์ว่าสิันิค้าท่�ลูกค้าส่ั�งปุ่ร์ะจำาม่อะไร์     
แล้วมาคาด์คะเนิว่าลูกค้าจะส่ั�งซึำ�า ก็ผลิติเก็บไว้ ยอมลงท่นิเพ้ั�อให้
ลูกน้ิองม่งานิทำา พัอลูกค้าม่ออเด์อร์์ส่ั�งมาก็ติร์งก่บท่�เร์าเล้อกผลิติ
เป็ุ่นิสัติ�อกไว้”   
 ณิ ว่นิน่ิ�ลูกค้าค่อยๆ กล่บมาอย่างช้ั่าๆ แต่ิกว่าจะฟ้�นิต่ิวให้ 
ท่กอย่างกล่บมาอาจจะต้ิองใช้ั่เวลา สิั�งสัำาค่ญท่�ส่ัด์ค้อการ์มองท่�
ปัุ่จจ่บ่นิและวางแผนิอนิาคติ 
 “แนิวความคิด์ติอนิน่ิ�พัยายามสัร้์างให้ลูกน้ิองเป็ุ่นิกึ�ง    
ซ่ึพัพัลายเออร์์ให้เร์า โด์ยให้ลูกน้ิองท่�ม่ค่ณิภาพั รู้์เร้์�องค่ณิภาพั
คนิไหนิใจกล้า ท่�บ้านิม่กำาล่งการ์ผลิติ เร์าจะไปุ่สัร้์างคนิ ไปุ่สัร้์างท่ม 
ลงท่นิให้ ให้สัามาร์ถัสัร้์างงานิท่�บ้านิได้์ จะได้์ควบค่มต้ินิท่นิค่าแร์ง
ได้์ง่ายขึ�นิ เพัร์าะการ์บริ์หาร์ต้ินิท่นิสัำาค่ญมาก น่ิ�น่ิบเป็ุ่นิโมเด์ล  
ท่�กำาล่งค่อยๆ เริ์�มต้ินิ”

บริษ้ทท่�ยืุนหยุ้ดอยุ่้ได้อยุ่างยุาวินานถ้ง	 30	 ปี											
ยุ่อมไม่ธุรรมดา	แต่เคืล็ดล้บคืวิามสัำาเร็จม้กเป็นเรื�อง
ท่�แสันเร่ยุบง่ายุ	ธุรรมดา	อยุ่างเช่่นท่�ณ้์ฐช่นกพ้ดถ้ง
การดำาเนินธุุรกิจของคืรอบคืร้วิว่ิายุ้ดหล้กคุืณ์ภาพ
และการคืำาน้งถ้งคืวิามต้องการของล้กค้ืาเป็นสัำาค้ืญ	
บริษ้ทเปิดมาต้�งแต่ปี	2534	เป็นธุุรกิจท่�สัานต่อจาก
รุ่นพ่อแม่	 เราเริ�มต้นจากห้องแถวิ	 ขยุ้บมาเปิด												
เป็นโรงงานแล้วิก็เข้าระบบเป็นบริษ้ท	 ทำาธุุรกิจ			
เคืรื�องหน้งส่ังออกและรองเท้า

ณััฐชนกิ กิารุณังามพูรรณั
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สิ�งเล็กๆ ให้็ควิามสุขท่ั่่�ยิ�งให็ญ�
อัญมณ่ อภิูรัต่นพั้นธ์ุ	เจ้าของและผ้้จ้ดการร้านอะนะตะ	คืาเฟ่ิ

 ธ่ิร์กิจของเธิออยู่ท่�จ่งหว่ด์พัร์ะนิคร์ศร่์อย่ธิยาและเปิุ่ด์มา
เพ่ัยงปีุ่กว่าเท่าน่ิ�นิ “ร้์านิเปิุ่ด์เม้�อต้ินิปีุ่ 2563 เด้์อนิแร์กได้์ร่์บ
การ์ติอบร่์บด่์มากๆ แต่ิพัอโควิด์-19 ร์ะบาด์ จากท่�ลูกค้าคึกค่ก
กล่บเง่ยบไปุ่เลย เง่ยบแบบขายได้์น้ิอยท่�ส่ัด์เพ่ัยงแค่ 2 แก้ว 
หล่งจากน่ิ�นิก็ได้์ร่์บผลกร์ะทบโควิด์-19 มาเร้์�อยๆ ม่ด่์ขึ�นิบ้าง 
ติกเหวบ้างสัล่บก่นิ 
 “ติอนิน่ิ�ย่งพัอม่ลูกค้าปุ่ร์ะจำาคอยแวะเว่ยนิมาซ้ึ�อขนิมและ
เคร้์�องด้์�มบ้าง แต่ิน้ิอยลงมากเม้�อเท่ยบก่บก่อนิหน้ิาน่ิ�”
 โด์ยคาเฟ�แห่งน่ิ�เป็ุ่นิความฝัีนิในิว่นิท่�เธิอหมด์ไฟจากงานิปุ่ร์ะจำา
“เม้�อ 4 ปีุ่ก่อนิ จ่ด์เริ์�มต้ินิของคาเฟ�มาจากค่กก่�ชิั่�นิเล็กๆ แบร์นิด์์
อะนิะติะ ค่กก่� ด้์วยความเป็ุ่นิคนิช้ั่�นิชั่อบการ์ทำาขนิม ขายเป็ุ่นิ
อาช่ั่พัเสัริ์มอยู่ส่ักพ่ักใหญ่ๆ
 “แบ่งเวลาจากงานิธินิาคาร์ท่�เป็ุ่นิอาช่ั่พัหล่ก พัอถึังจ่ด์หนึิ�ง 
เริ์�มเคร่์ยด์ก่บงานิ ม่ภาวะ Burn out และเก้อบจะเป็ุ่นิโร์คซึึมเศร้์า
จึงต่ิด์สิันิใจลาออกแล้วมาล่ยก่บการ์เป็ุ่นิเจ้านิายต่ิวเองด้์วยการ์
เปิุ่ด์คาเฟ�เล็กๆ ซึึ�งช่ั่วยก่นิก่บแฟนิ ทำาเองท่�งหมด์ 
 “เร่์ยกว่าเริ์�มจากศูนิย์ก็ว่าได้์ เพัร์าะไม่เคยม่ปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิ
การ์เป็ุ่นิเจ้าของธ่ิร์กิจเลย บวกก่บใจร่์กท่�จะบริ์การ์อย่างจริ์งใจ
ไม่ได้์มองว่าเป็ุ่นิแค่หน้ิาท่�เท่าน่ิ�นิ 
 “โด์ยส่ัวนิต่ิวจะยึด์ม่�นิเสัมอ ว่าสิั�งท่�ทำาออกมาให้ก่บลูกค้า 
ต้ิองด่์ ต้ิองผิด์พัลาด์น้ิอยท่�ส่ัด์ และเร์าเช้ั่�อว่าการ์บริ์การ์จะเป็ุ่นิ

ต่ิวต่ิด์สิันิมากกว่าร์สัชั่าติิอาหาร์ ถึังแม้ร์สัชั่าติิอาหาร์ด่์มากแต่ิไหนิ
แต่ิถ้ัามาแล้วได้์ร่์บปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิการ์บริ์การ์ท่�ไม่ด่์ ลูกค้าก็อาจ
จะไม่กล่บมาอ่กเลย และท่�โหด์ร้์ายไปุ่กว่าน่ิ�นิ ค้อการ์บอกต่ิอ”
 ถ้ัาไม่น่ิบพิัษจากโร์คร์ะบาด์ สิั�งท่�ยากท่�ส่ัด์ในิการ์ทำาธ่ิร์กิจ
แม้จะเป็ุ่นิเพ่ัยงคาเฟ�เล็กๆ ก็ม่ปัุ่ญหาและความท้าทายไม่ต่ิางจาก
การ์เริ์�มต้ินิธ่ิร์กิจอ้�นิๆ 
 “ช่ั่วงเวลาท่�ยากท่�ส่ัด์ค้อจ่ด์เริ์�มต้ินิ เพัร์าะคาเฟ�ต้ิองม่กาแฟ
แต่ิเร์าไม่กินิกาแฟ ความรู้์ด้์านิกาแฟค้อน้ิอยมากๆ เอสัเพัร์สัโซ่ึ
ค้ออะไร์ คาปูุ่ชิั่โน่ิค้ออะไร์ แต่ิเม้�อเร์าจะต้ิองทำา ก็มองว่าไม่ใช่ั่
เร้์�องยากท่�จะเปิุ่ด์ใจเร่์ยนิรู้์ ศึกษาหาข้อมูล อ่านิเยอะๆ และ
ต้ิองลองด้์วยต่ิวเอง 
 “จนิติอนิน่ิ�ก็กินิกาแฟได้์ แยกแยะการ์ชั่งกาแฟได้์ว่าแต่ิละ
ปุ่ร์ะเภทต่ิางก่นิย่งไง ถ้ัาอยากรู้์ก็ต้ิองต่ิ�งใจศึกษาหาความรู้์”
 แร์งบ่นิด์าลใจและกำาล่งใจท่�ทำาให้อ่ญมณ่ิ-สัาวน่ิกสู้ัคนิน่ิ�ล่กขึ�นิ
มาทำางานิท่กว่นิค้อลูกค้าท่�เธิอไม่เคยเห็นิหน้ิาค่าติามาก่อนิ แต่ิ
เธิอรู้์ว่าม่อยู่ 
 “ลูกค้าค้อสิั�งท่�ทำาให้เร์าย่งคงม่่งม่�นิ อยากจะไปุ่ทำางานิ เป็ุ่นิ
กำาล่งใจท่�ทำาให้คิด์ค้นิอยากทำาขนิมเมนูิใหม่ๆ หร้์อคิด์สูัติร์ผสัม
เคร้์�องด้์�มใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้์ลองชิั่ม ซึึ�งเร์าจะไม่หย่ด์พ่ัฒนิา   
เพ้ั�อต่ิวเร์าเองและเพ้ั�อลูกค้าท่�น่ิาร่์กของเร์า”

ท่ามกลางวิิกฤต	 พิษของโรคืระบาดโคืวิิด-19	 ส่ัง	
ผลกระทบท้�วิทุกหยุ่อมหญ้า	โดยุเฉพาะธุุรกิจเล็กๆ	ท่�
เพิ�งเริ�มต้น	แต่สัำาหร้บผ้้หญิงคืนหน้�งท่�เพิ�งก่อสัร้าง
คืวิามฝันอยุ่างอ้ญมณ่์	เธุอส้้ัก้บปัญหา				ด้วิยุห้วิใจ
ดวิงเล็กๆ	แต่เปียุมไปด้วิยุคืวิามร้กท่�												ยิุ�งใหญ่	
เธุอม่ล้กค้ืาเป็นแรงบ้นดาลใจท่�ยุ้งทำาให้								ลุกข้�นมา
เปิดร้านและทำางานทุกว้ิน

อัุญมณีั อุภิรัตนพัูนธ์ุ
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และรู้์จ่กต่ิอยอด์จากสิั�งท่�เร์าทำาอยู่ คิด์ติลอด์เวลา เพัร์าะติำาร์า
ก็ใช่ั่ว่าจะม่ 
 “อย่างซึอฟต์ิแวร์์ต่ิวน่ิ�ท่�เป็ุ่นิผลิติภ่ณิฑ์์หล่กก็ม่ท่�มาจาก 
Mindset ของเร์า ค้อไม่ปุ่ฏิเสัธิลูกค้า เร์าทำาเพัร์าะมองเห็นิ
ปุ่ร์ะโยชั่น์ิในิสิั�งท่�ทำา แม้ปุ่ร์ะโยชั่น์ิน่ิ�นิจะไม่ใช่ั่กำาไร์ เร์าซ่ึพัพัอร์์ติ
ลูกค้าได้์ เร์าทำาให้ เพัร์าะไม่ได้์ต้ิองการ์ลูกค้ามาก แต่ิต้ิองร่์กษา
ลูกค้าท่�ม่อยู่ให้ได้์ เพัร์าะล้วนิแต่ิเป็ุ่นิลูกค้าท่�ม่ศ่กยภาพั 
 “ม่ลูกค้าหนึิ�งเจ้าแล้วม่สิับออเด์อร์์ก็ไม่ต่ิางจากม่ลูกค้าสิับเจ้า
สิับออเด์อร์์ ถ้ัาปุ่ฏิเสัธิซึอฟต์ิแวร์์ต่ิวน่ิ�นิไปุ่ก็ไม่ม่ว่นิน่ิ� เร์าต้ิอง
มองเห็นิความเป็ุ่นิไปุ่ได้์ แต่ิจะไม่ร่์บปุ่ากในิสิั�งท่�ทำาไม่ได้์” 
 จริ์งอยู่ท่�ว่าจะอยู่ร์อด์ได้์ต้ิองปุ่ร่์บต่ิว แต่ิสัำาหร่์บนิิธิิกานิต์ิ 
เธิอเติร่์ยมพัร้์อมมาต่ิ�งแต่ิเริ์�มต้ินิเพ้ั�อร่์บม้อก่บท่กสัถัานิการ์ณ์ิ 
“เร์าแทบไม่ต้ิองปุ่ร่์บต่ิวอะไร์มาก เพัร์าะ Business Model 
ของเร์าค้อ ม่พัน่ิกงานิน้ิอยแต่ิไม่ได้์ใช้ั่คนิน้ิอย ม่่งให้คนิท่�ทำางานิ
ก่บเร์าเป็ุ่นิพัาร์์ติเนิอร์์มากกว่า ซึึ�งค่อนิข้างจะเหมาะสัมก่บ
สัถัานิการ์ณ์ิปัุ่จจ่บ่นิท่�ต้ิองลด์ต้ินิท่นิเพ้ั�อสัร้์างกำาไร์ 
 “แต่ิท่�งน่ิ� เร์าต้ิองยอมม่อำานิาจต่ิอร์องท่�น้ิอยลง ยอมร่์บ
เง้�อนิไขลูกค้าให้มากขึ�นิ เพ้ั�อให้ย่งม่ออเด์อร์์เข้ามา แต่ิถ้ัอว่า
จ่งหวะน่ิ�เป็ุ่นิโอกาสัในิการ์เร่์ยนิรู้์ ได้์พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์ให้ได้์ติาม
ความต้ิองการ์ของลูกค้ามากท่�ส่ัด์ เกิด์เป็ุ่นิผลิติภ่ณิฑ์์รู์ปุ่แบบ
ใหม่ๆ เพิั�มมูลค่าได้์มากขึ�นิต่ิอไปุ่ในิอนิาคติ”

ต้่องมองเห็็นควิามเป็ีนไปีได้ในทุั่่กโอกาส
นิธิกานต์่ จัานสังคโลก	กรรมการผ้้จ้ดการ	บริษ้ท	มาจิสั	จำาก้ด		

 “บริ์ษ่ทของเร์าด์ำาเนิินิกิจการ์เก่�ยวก่บ Sourcing Services 
และ Instrumental Calibration Plan Software โด์ยม่
ผลิติภ่ณิฑ์์หล่กค้อซึอฟต์ิแวร์์ท่�ช้ั่�อ CALSOF  
 “บริ์ษ่ทก่อต่ิ�งมาเม้�อปีุ่ 2017 เดิ์มน่ิ�นิเร์าจ่ด์ซ้ึ�อจ่ด์หาผลิติภ่ณิฑ์์
ท่�เป็ุ่นิฮาร์์ด์แวร์์ต่ิางๆ ให้แก่โร์งงานิ บริ์ษ่ทต่ิางๆ ต่ิ�งแต่ิชิั่�นิเล็กๆ
อย่างปุ่ากกา เคร้์�องใช้ั่สัำาน่ิกงานิ เคร้์�องจ่กร์ขนิาด์ใหญ่ กร์ะท่�ง
การ์ก่อสัร้์าง ร์วมไปุ่ถึังบริ์การ์ขนิส่ังด้์วยร์ถับร์ร์ท่ก ซึึ�งปัุ่จจ่บ่นิ
ก็ย่งทำาอยู่ เพ่ัยงแต่ิไม่ได้์ม่ผลิติภ่ณิฑ์์หล่กเป็ุ่นิของต่ิวเอง 
 “ในิช่ั่วงท่�ผ่านิมา ลูกค้าร์ายใหญ่แห่งหนึิ�งม่ความต้ิองการ์
ให้เร์าจ่ด์หาซึอฟต์ิแวร์์ด้์านิควบค่มค่ณิภาพัต่ิวหนึิ�งให้ เร์าเองก็
ไม่ได้์ปุ่ฏิเสัธิเพัร์าะถ้ัอว่าเป็ุ่นิโอกาสัท่�ลูกค้าหยิบย้�นิให้ จึงจ่ด์หาให้
จนิสัำาเร็์จ ลูกค้าพึังพัอใจ แล้วเร์าก็ค้นิพับว่า ซึอฟต์ิแวร์์ต่ิวน่ิ�
สัามาร์ถัพ่ัฒนิาต่ิอยอด์และขยายไปุ่อ่กได้์ 
 “เม้�อสัถัานิการ์ณ์ิโควิด์-19 ด่์ขึ�นิ เศร์ษฐกิจเริ์�มฟ้�นิต่ิว ลูกค้า
ของเร์าท่�เก้อบท่�งหมด์เป็ุ่นิโร์งงานิภาคการ์ผลิติขนิาด์ใหญ่ก็น่ิาจะ
เริ์�มใช้ั่งบปุ่ร์ะมาณิก่นิอ่กคร่์�ง เช้ั่�อว่าจะม่ความต้ิองการ์ซึอฟต์ิแวร์์
ต่ิวน่ิ�ไปุ่ใช้ั่ ซึึ�งม่�นิใจท่�ส่ัด์ว่าซึอฟต์ิแวร์์ของเร์าก็จะยิ�งพัร้์อม
มากกว่าเดิ์ม เข้าไปุ่ดู์ได้์ท่� www.magisthailand.com และ 
www.calibrationplansoftware.com”
 ปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิม่ค่ณิค่ามากกว่าการ์อ่านิจากติำาร์าและสิั�งสัำาค่ญ
ค้อการ์คิด์และพ่ัฒนิาอยู่เสัมอ “ติลอด์ร์ะยะเวลาท่�ผ่านิมา สิั�ง
สัำาค่ญในิการ์ทำาธ่ิร์กิจค้อ เร์าต้ิองรู้์จ่กส่ังเกติ เร์าต้ิองมองเห็นิโอกาสั

‘ในวิิกฤตยุ่อมม่โอกาสั’	 ไม่ได้เป็นเพ่ยุงคืำาพ้ดสัวิยุๆ
แต่เป็นคืวิามจริงท่�หลายุคืนพิส้ัจน์ด้วิยุตนเอง								
มาแล้วิ	เช่่นเด่ยุวิก้บนิธิุกานต์	เจ้าของธุุรกิจสัตาร์ตอ้พ
เล็กๆ	ท่�ปร้บต้วิจากการม่ล้กค้ืาน้อยุลง	ม่เวิลาให้ล้กค้ืา
ท่�ม่อยุ่้มากข้�นและตอบสันองคืวิามต้องการล้กค้ืา
ได้มากข้�น	จนสัามารถพ้ฒนาผลิตภ้ณ์ฑ์ร้ปแบบใหม่
และเตร่ยุมพร้อมขยุายุสัำาหร้บอนาคืต

นิธิกิานต์ จัานสัิงคำโลกิ
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 SPECIAL SCOOP เรื�อง:	สิัริพงษ์		

PHUKET SANDBOX
บทั่่ทั่่ดสอบการทั่่�องเท่ั่่�ยวิกับควิามห็วัิงเปีดปีระเทั่่ศ

รัฐบาลไทั่่ยเปีดปีระเทั่่ศไทั่่ยอ่กครั�งโดยไม�ม่การกักตั่วิ ต่ามแผ่น ‘ภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)’ ซ้�งม่จัังห็วัิดภููเก็ต่
เมืองทั่่�องเท่ั่่�ยวิห็ลักของไทั่่ยเป็ีนพื้�นท่ั่่�นำาร�องแห็�งแรกในการต้่อนรับนักเดินทั่่างจัากต่�างปีระเทั่่ศท่ั่่�ฉ่ดวัิคซ่นปีองกัน            
COVID-19 ครบโดสแล้วิ และแสดงผ่ลต่รวิจัไม�พ้บเชื�อ COVID-19 เข้ามาทั่่�องเท่ั่่�ยวิ 

แซนด์บ็อกซ์ คืออะไร
 แซึนิด์์บ็อกซ์ึ (Sandbox) แปุ่ลว่า กร์ะบะทร์าย ซึึ�งเด็์กๆ 
สัามาร์ถัเล่นิในิพ้ั�นิท่�น่ิ�ได้์ปุ่ลอด์ภ่ย ไม่บาด์เจ็บ อ่กความหมายหนึิ�ง
ค้อการ์เปุ่ร่์ยบเท่ยบก่บพ้ั�นิท่�ซึึ�งใช้ั่ทด์สัอบร์ะบบ เพ้ั�อดู์ว่าจะได้์
ผลล่พัธ์ิด่์หร้์อร้์ายอย่างไร์ กร์ณ่ิเกิด์ความผิด์พัลาด์ ความเส่ัยหาย
ก็จะอยู่ในิพ้ั�นิท่�น่ิ� ไม่กร์ะจายไปุ่พ้ั�นิท่�อ้�นิ
 เพัจ ThaiArmedForce.com ให้ข้อมูลเพิั�มเติิมว่า ในิแวด์วง
เทคโนิโลย่สัาร์สันิเทศ (IT) แซึนิด์์บ็อกซ์ึ จะเป็ุ่นิสัภาพัแวด์ล้อม
ทด์สัอบท่�เอาไว้ลองฟีเจอร์์ใหม่ๆ ของแอปุ่ฯ หร้์อซึอฟต์ิแวร์์ 
โด์ยม่จ่ด์ปุ่ร์ะสังค์เพ้ั�อทด์ลองปุ่ร์ะเมินิค่าฟีเจอร์์ต่ิางๆ ส่ัวนิในิ
แวด์วงเทคโนิโลย่ทางด้์านิการ์เงินิ (Fintech) จะเป็ุ่นิกร์ณ่ิ

ด์ำาเนิินิธ่ิร์กร์ร์มบางอย่างท่�ม่การ์ผ่อนิปุ่ร์นิกฎร์ะเบ่ยบ ข้อกฎหมาย
เพ้ั�อหาผลล่พัธ์ิ หร้์อผลกร์ะทบท่�เกิด์จากกฎร์ะเบ่ยบ หร้์อ       
ข้อกฎหมายใหม่ 
 ด่์งน่ิ�นิ ใจความของ แซึนิด์์บ็อกซ์ึ ค้อ เอ้�อให้น่ิกพ่ัฒนิา    
ได้์ใช้ั่ความคิด์สัร้์างสัร์ร์ค์ ทด์ลองไอเด่์ยได้์อย่างเต็ิมท่�โด์ย
ปุ่ร์าศจากข้อจำาก่ด์ด้์านิกฎร์ะเบ่ยบ เพ้ั�อให้เห็นิว่าในิสัภาวะ    
การ์ใช้ั่งานิท่�เก้อบคล้ายจริ์งน่ิ�นิจะเกิด์ผลอย่างไร์

ภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) คืออะไร  
 แผนิภูเก็ติแซึนิด์์บ็อกซ์ึเป็ุ่นิโคร์งการ์ใหม่ท่�อน่ิญาติให้      
น่ิกท่องเท่�ยวท่�ได้์ร่์บว่คซ่ึนิคร์บโด์สัแล้วสัามาร์ถัเข้าปุ่ร์ะเทศไทย
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ได้์โด์ยไม่ต้ิองก่กต่ิว 14 ว่นิ โคร์งการ์น่ิ�เริ์�มในิว่นิท่� 1 กร์กฎาคม    
พั.ศ. 2564 ก่อนิท่�ปุ่ร์ะเทศไทยจะกล่บมาเปิุ่ด์ปุ่ร์ะเทศให้น่ิกท่องเท่�ยว
เข้ามาอย่างเต็ิมรู์ปุ่แบบ ภูเก็ติเป็ุ่นิจ่งหว่ด์แร์กของไทยท่�ม่    
การ์ด์ำาเนิินิการ์ติามแผนิของโคร์งการ์ ‘แซึนิด์์บ็อกซ์ึ’ น่ิ� และ   
น่ิกท่องเท่�ยวท่�มาเย้อนิเกาะภูเก็ติจะไม่ต้ิองก่กต่ิวในิห้องพ่ักอ่กต่ิอไปุ่

เงื�อนไข/กฎเกณฑ์์ของภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์
 ในิช่ั่วงเริ์�มต้ินิของแผนิการ์ Phuket Sandbox การ์ท่องเท่�ยว
แห่งปุ่ร์ะเทศไทย (ททท.) ได้์ม่การ์ย้นิย่นิแผนิเปิุ่ด์เม้องภูเก็ติ 
เพ้ั�อร่์บน่ิกท่องเท่�ยวท่�ฉ่ด์ว่คซ่ึนิคร์บ 2 เข็ม ในิว่นิท่� 1 ก.ค. 2564 
เป็ุ่นิต้ินิไปุ่ โด์ยไม่ม่การ์ก่กต่ิวและม่การ์ร์ะบ่ต้ิองอยู่ในิภูเก็ติ  
เป็ุ่นิเวลาเพ่ัยง 7 ว่นิ ก่อนิท่�จะเดิ์นิทางออกนิอกพ้ั�นิท่� แต่ิ     
ปุ่ร์ะกาศต่ิอๆ มาม่การ์ร์ะบ่ว่าน่ิกท่องเท่�ยวท่�ได้์ร่์บว่คซ่ึนิต้ิองอยู่บนิ
เกาะภูเก็ติไม่น้ิอยกว่า 14 ว่นิ ก่อนิเดิ์นิทางไปุ่ย่งพ้ั�นิท่�อ้�นิในิปุ่ร์ะเทศ 
 แผนิภูเก็ติแซึนิด์์บ็อกซ์ึได้์ร่์บการ์อน่ิม่ติิภายใติ้เง้�อนิไข      
ด่์งกล่าวเร่์ยบร้์อยแล้ว ด่์งน่ิ�นิ น่ิกท่องเท่�ยวจะต้ิองอยู่ในิพ้ั�นิท่�
จ่งหว่ด์ภูเก็ติ 14 ว่นิ และต้ิองแสัด์งผลการ์ติร์วจ COVID-19 เป็ุ่นิลบ
ก่อนิเดิ์นิทาง แม้ไปุ่ย่งสัถัานิท่�ท่องเท่�ยวยอด์นิิยมใกล้เค่ยงเช่ั่นิ
เกาะพ่ัพ่ั (จ่งหว่ด์กร์ะบ่�) หร้์อเกาะเจมส์ับอนิด์์ (จ่งหว่ด์พ่ังงา)

คนไทั่่ยเข้าร�วิมภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์ได้ห็รือไม�
 มาติร์การ์เข้าจ่งหว่ด์ภูเก็ติจากต่ิางปุ่ร์ะเทศม่การ์ร์ะบ่ว่าชั่าวไทย
และชั่าวติ่างชั่าติิท่�พัำาน่ิกในิปุ่ร์ะเทศไทยสัามาร์ถัเข้าร่์วม 
Phuket Sandbox ได้์ โด์ยจะต้ิองเดิ์นิทางกล่บจากปุ่ร์ะเทศท่�
ม่ความเส่ั�ยงติำ�าหร้์อปุ่านิกลาง

ใครบ้างท่ั่่�สามารถร�วิมภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์โดยไม�ต้่องกักตั่วิ
- ผู้เดิ์นิทางอาย่ 18 ปีุ่ขึ�นิไปุ่ จำาเป็ุ่นิต้ิองได้์ร่์บการ์ฉ่ด์ว่คซ่ึนิอย่างคร์บ
ถ้ัวนิติามเกณิฑ์์ของว่คซ่ึนิแต่ิละชั่นิิด์ ม่ร์ะยะเวลาการ์ฉ่ด์มากกว่า 
14 ว่นิ โด์ยเดิ์นิทางจากปุ่ร์ะเทศท่�ม่ความเส่ั�ยงปุ่านิกลาง/ติำ�า 
ติามหล่กเกณิฑ์์ของกร์ะทร์วงสัาธิาร์ณิส่ัข และททท.เล้อก    
บางปุ่ร์ะเทศ 
- เด็์กอาย่ติำ�ากว่า 18 ปีุ่ ท่�เดิ์นิทางก่บพ่ัอแม่หร้์อผู้ปุ่กคร์อง      
ต้ิองม่ใบร่์บร์องแพัทย์พัร้์อมผลการ์ติร์วจทางห้องปุ่ฏิบ่ติิการ์     
โด์ยวิธ่ิ RT-PRC ซึึ�งร์ะบ่ว่าติร์วจไม่พับ COVID-19 ไม่เกินิ 72 
ช่ั่�วโมงก่อนิว่นิเดิ์นิทาง
- คนิไทยและคนิต่ิางชั่าติิท่�ม่ถิั�นิพัำาน่ิกในิไทย ท่�เดิ์นิทางกล่บ
มาจากกล่่มปุ่ร์ะเทศความเส่ั�ยงและปุ่านิกลาง 
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เอกสารท่ั่่�ต้่องใช้สำาห็รับภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์
 สัำาหร่์บการ์เดิ์นิทางเข้าสู่ัปุ่ร์ะเทศไทยและเข้าร่์วม Phuket 
Sandbox ผู้เดิ์นิทางจะต้ิองย้�นิขอ Certificate of Entry (COE) 
หร้์อ ใบร่์บร์องในิการ์เดิ์นิทางเข้าปุ่ร์ะเทศไทยเช่ั่นิเด่์ยวก่บท่ก
คนิท่�เดิ์นิทางมาปุ่ร์ะเทศไทยในิช่ั่วงการ์ร์ะบาด์ของ COVID-19 
ผู้โด์ยสัาร์ต้ิองม่เอกสัาร์ร่์บร์องการ์ฉ่ด์ว่คซ่ึนิจากปุ่ร์ะเทศต้ินิทาง
(Certificate of Vaccination) โด์ยว่คซ่ึนิจะต้ิองขึ�นิทะเบ่ยนิ
ติามกฎหมายของปุ่ร์ะเทศไทย หร้์อได้์ร่์บการ์ร่์บร์องโด์ย
องคก์าร์อนิาม่ยโลก (WHO) และติอ้งส่ังหล่กฐานิการ์ฉ่ด์ว่คซ่ึนิ
เม้�อลงทะเบ่ยนิ COE 
 ค่ณิจะต้ิองแสัด์งหล่กฐานิการ์จองโร์งแร์ม SHA Plus และ
หล่กฐานิการ์ชั่ำาร์ะค่าโร์งแร์มล่วงหน้ิา โด์ยร์ะบ่ร์ะยะเวลาการ์เข้าพ่ัก
ไม่น้ิอยกว่า 14 ว่นิ
 หล่กฐานิการ์จองติร์วจหาเช้ั่�อโด์ยวิธ่ิ RT-PCR จำานิวนิ 3 คร่์�ง 
(ร์าคาปุ่ร์ะมาณิ 8,000 บาท) ซึึ�งต้ิองซ้ึ�อโด์ยติร์งจากโร์งแร์ม 
SHA Plus ท่�ค่ณิเล้อก
 ต่ิ�วเคร้์�องบินิสัำาหร่์บเท่�ยวบินิติร์งร์ะหว่างปุ่ร์ะเทศไปุ่ภูเก็ติ 
หากค่ณิวางแผนิท่�จะอยู่ในิภูเก็ติน้ิอยกว่า 14 ว่นิ 
 ในิการ์เดิ์นิทางเข้ามาในิจ่งหว่ด์ภูเก็ติ น่ิกท่องเท่�ยวย่งคงจะต้ิอง
แสัด์งหน่ิงส้ัอย้นิย่นิว่าไม่ม่เช้ั่�อโร์ค COVID-19 โด์ยวิธ่ิ RT-PCR 
หร้์อ  COVID-19 Free Certificate ท่�ออกให้ภายในิ 72 ช่ั่�วโมง

ก่อนิเดิ์นิทางถึังปุ่ร์ะเทศไทย
 สัำาหร่์บกร์ณ่ิท่�ท่องเท่�ยวในิภูเก็ติน้ิอยกว่า 14 ว่นิ ให้แสัด์ง
บ่ติร์โด์ยสัาร์ขาออกพัร้์อมท่�งหล่กฐานิการ์ชั่ำาร์ะเงินิค่าท่�พ่ัก 
และค่าติร์วจหาเช้ั่�อโด์ยวิธ่ิ RT-PCR ในิช่ั่วงเวลาด่์งกล่าว ท่กคนิ
ต้ิองเปิุ่ด์ใช้ั่งานิแอปุ่พัลิเคช่ั่�นิม้อถ้ัอ ThailandPlus

ปีระกัน COVID-19 สำาห็รับเดินทั่่างเข้าปีระเทั่่ศไทั่่ย
 ท่กคนิท่�เดิ์นิทางมาย่งภูเก็ติผ่านิโคร์งการ์ภูเก็ติแซึนิด์์บ็อกซ์ึ
ต้ิองม่กร์มธิร์ร์ม์ปุ่ร์ะก่นิส่ัขภาพั คร์อบคล่มค่าใช้ั่จ่ายในิการ์ดู์แล
ส่ัขภาพัและร่์กษาพัยาบาลหร้์อหล่กปุ่ร์ะก่นิอ้�นิใด์ซึึ�งร์วมถึังกร์ณ่ิ
โร์ค COVID-19 ในิจำานิวนิไม่น้ิอยกว่า 100,000 USD ติลอด์
ร์ะยะเวลาท่�อยู่ในิปุ่ร์ะเทศไทย

ปีระกัน COVID-19 สำาห็รับคนไทั่่ย 
 คนิไทยท่�ปุ่ร์ะสังค์เดิ์นิทางเข้าปุ่ร์ะเทศไทยภายใต้ิโคร์งการ์     
ภูเก็ติแซึนิด์์บ็อกซ์ึ จะต้ิองม่ปุ่ร์ะก่นิ COVID-19 ติามเง้�อนิไขท่�ว่า
ต้ิองค้่มคร์อง COVID-19 100,000 USD ค่ณิสัามาร์ถัเช็ั่ก          
ร์ายละเอ่ยด์แผนิและเบ่�ยปุ่ร์ะก่นิ และซึ้�อแผนิปุ่ร์ะก่นิเข้าไทย 
ได้์เพ่ัยงไม่ก่�คลิก และร่์บเอกสัาร์ทางอ่เมลเพ้ั�อใชั่้ย้�นิได้์ท่นิท่    
อย่าล้มติร์วจสัอบให้แน่ิใจว่าเล้อกส่ัญชั่าติิ ‘ไทย’ 
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 Thailand Pass Insurance - กร์มธิร์ร์ม์ยอด์ฮิติสัำาหร่์บ     
ชั่าวไทยและชั่าวต่ิางชั่าติิ สัามาร์ถัซ้ึ�อได้์ง่ายๆ ทางออนิไลน์ิ           
ม่ความค้่มคร์องวงเงินิ 3,500,000 บาท หร้์อเท่ยบเท่าอย่างน้ิอย 
100,000 เหร่์ยญสัหร่์ฐฯ 
 Tune Protect iPass - บริ์ษ่ทปุ่ร์ะก่นิของไทยท่�เสันิอ   
ปุ่ร์ะก่นิส่ัขภาพัสัำาหร่์บท่�งคนิไทยและคนิต่ิางชั่าติิท่�เดิ์นิทางเข้าไทย 
คร์อบคล่มค่าร่์กษาพัยาบาลการ์เจ็บปุ่�วยและการ์เส่ัยช่ั่วิติ
เน้ิ�องจากโร์คติิด์เช้ั่�อ COVID-19 

ปีระกัน COVID-19 สำาห็รับชาวิต่�างชาติ่
 แพ็ัคเกจปุ่ร์ะก่นิภ่ยพิัเศษของ AXA Thailand Insurance ท่�
ค้่มคร์องติร์งติามท่�สัถัานิทูติไทยกำาหนิด์ ชั่าวต่ิางชั่าติิหลายพ่ันิคนิ
เล้อกใช้ั่ปุ่ร์ะก่นิน่ิ�สัำาหร่์บเพ้ั�อเดิ์นิทางเข้าปุ่ร์ะเทศไทยในิช่ั่วงการ์
ร์ะบาด์ของ COVID-19  ท่�สัามาร์ถัซ้ึ�อออนิไลน์ิได้์อย่างง่ายด์าย
 
โรงแรมภููเก็ต่แซนด์บ็อกซ์: SHA+ Plus Hotels
 แม้ว่าจะไม่ม่ข้อกำาหนิด์ในิการ์ก่กต่ิว แต่ิน่ิกท่องเท่�ยวท่�เดิ์นิทาง
มาย่งภูเก็ติต้ิองพัำาน่ิกในิโร์งแร์มท่�ได้์ร่์บเคร้์�องหมายร่์บร์อง SHA+ 
(SHA Plus) เท่าน่ิ�นิ ซึึ�งเคร้์�องหมาย SHA+ ค้อ ส่ัญล่กษณ์ิ
มาติร์ฐานิท่องเท่�ยวปุ่ลอด์ภ่ยด้์านิส่ัขอนิาม่ย ออกโด์ย ททท. และ สัธิ. 
เพ้ั�อย้นิย่นิมาติร์การ์ด้์านิความปุ่ลอด์ภ่ยและส่ัขภาพัท่�ม่มาติร์ฐานิ
แก่ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ท่�ผ่านิเกณิฑ์์ หล่งการ์พัำาน่ิกติามร์ะยะเวลาท่�
กำาหนิด์ สัามาร์ถัเดิ์นิทางไปุ่ย่งจ่งหว่ด์อ้�นิในิปุ่ร์ะเทศไทยได้์ 
 ค่ณิต้ิองเข้าพ่ักท่�โร์งแร์ม SHA Plus เพ่ัยงโร์งแร์มเด่์ยวในิ
ช่ั่วง 7 ค้นิแร์ก จากน่ิ�นิค่ณิจะสัามาร์ถัย้ายไปุ่โร์งแร์มอ้�นิๆ ในิ 7 
ค้นิหล่งได้์ ในิกร์ณ่ิท่�เข้าพ่ักในิภูเก็ติน้ิอยกว่า 14 ค้นิ ค่ณิต้ิอง  
เดิ์นิทางกล่บปุ่ร์ะเทศโด์ยใช้ั่สันิามบินินิานิาชั่าติิภูเก็ติ
 โร์งแร์มภูเก็ติแซึนิด์์บ็อกซ์ึสัามาร์ถัจองผ่านิเว็บไซึต์ิจองท่�พ่ัก
ออนิไลน์ิต่ิางๆ เช่ั่นิ Booking.com, Agoda.com หร้์อโร์งแร์ม
โด์ยติร์ง และเม้�อทำาการ์จ่ายเงินิคร์บแล้ว เจ้าหน้ิาท่�ของโร์งแร์ม
จะทำาการ์ปุ้่อนิข้อมูลการ์จองของแขกเข้าไปุ่ย่งร์ะบบ SHA Plus 
Booking Authentication System (SHABA) เพ้ั�อจ่ด์ทำาใบย้นิย่นิ
การ์จองท่�ม่ QR Code อย่างเป็ุ่นิทางการ์ จากน่ิ�นิผู้เข้าพ่ักนิำา    
ใบย้นิย่นิการ์จองไปุ่อ่ปุ่โหลด์ในิเว็บไซึต์ิ COE เพ้ั�อเป็ุ่นิเอกสัาร์
ปุ่ร์ะกอบให้สัถัานิทูติอน่ิม่ติิในิการ์เดิ์นิทางเข้าปุ่ร์ะเทศ

การต่รวิจั COVID-19 ท่ั่่�ภููเก็ต่
 ร์ะหว่างการ์เข้าพ่ักในิจ่งหว่ด์ภูเก็ติ ผู้เดิ์นิทางท่กคนิต้ิองเข้า
ร่์บการ์ติร์วจ COVID-19 และออกค่าใช้ั่จ่ายเอง สัำาหร่์บจำานิวนิ
คร่์�งในิการ์ติร์วจ COVID-19 (วิธ่ิ RT-PCR) กำาหนิด์ไว้ด่์งน่ิ� 
 ตรวจ๊ครั�งแรก็เมืื�อเดิ้นที่างมืาถึงแล้ะรอผู้ล้ก็ารตรวจ๊ 
COVID-19 ในท่ี่�พัก็
- ติร์วจคร่์�งท่�สัองในิว่นิท่� 6 หร้์อ 7
- ติร์วจคร่์�งท่�สัามในิว่นิท่� 12 หร้์อ 13

 ในิการ์ติร์วจ COVID-19 แบบ RT-PCR  ท่�งหมด์ 3 คร่์�ง จะ
ต้ิองจองล่วงหน้ิาก่บโร์งแร์ม SHA Plus ก่อนิเดิ์นิทางมาถึังและ
ต้ิองส่ังหล่กฐานิการ์ชั่ำาร์ะเงินิเม้�อลงทะเบ่ยนิ COE
 ถ้ัาหากค่ณิต้ิองการ์ผลติร์วจ COVID-19 เพ้ั�อเดิ์นิทางกล่บ
ต่ิางปุ่ร์ะเทศหร้์อกล่บต่ิางจ่งหว่ด์ ค่ณิอาจต้ิองทด์สัอบ COVID-19 
เพิั�มเติิมก่อนิออกเดิ์นิทาง  โด์ยท่�วไปุ่โร์งพัยาบาลเก้อบท่กแห่ง
ให้บริ์การ์ติร์วจ COVID-19 และแพ็ัคเกจของการ์ติร์วจ COVID-19 
แติกต่ิางก่นิขึ�นิอยู่ก่บปุ่ร์ะเภทของการ์ทด์สัอบและสัถัานิท่�ติร์วจ 
ค่าใช้ั่จ่ายของการ์ทด์สัอบ COVID-19 แบบ RT-PCR อยู่ท่�
ปุ่ร์ะมาณิ 2,500-4,000 บาทต่ิอคนิ และการ์ทด์สัอบแบบ 
Rapid Antigen Test  อยู่ท่�ปุ่ร์ะมาณิ 500-1,000 บาทต่ิอคนิ  
 โร์งพัยาบาลกร่์งเทพัภูเก็ติ หนึิ�งในิโร์งพัยาบาลช่ั่�นินิำาบนิเกาะภูเก็ติ
เสันิอแพ็ักเกจติร์วจ COVID-19 RT-PCR, Fit-To-Fly Certificate, 
ร์ายงานิผลติร์วจ และค่าท่�ปุ่รึ์กษา พัร้์อมร่์บผลติร์วจภายในิ 24 ชั่ม. 
(ว่นิถ่ัด์ไปุ่) ในิร์าคา 3,500 บาท สัามาร์ถัจองแพ็ัคเกจออนิไลน์ิ
ได้์ในิร์าคาพิัเศษ 3,400 บาท 

จัะเกิดอะไรข้�นห็ากคุณต่รวิจัพ้บเชื�อ COVID-19
 ในิกร์ณ่ิท่�ค่ณิม่ผล COVID-19 เป็ุ่นิบวก ค่ณิจะถูักส่ังต่ิวไปุ่ย่ง
สัถัานิพัยาบาลเพ้ั�อร่์บการ์ร่์กษา ค่ณิจะต้ิองร่์บผิด์ชั่อบค่าร่์กษา
พัยาบาลซึึ�งคร์อบคล่มในิปุ่ร์ะก่นิ COVID-19 ท่�กำาหนิด์
 ผู้ท่�ม่อาการ์ใด์อาการ์หนึิ�งของโร์ค COVID-19 จะต้ิองเข้าร่์บ
การ์ติร์วจท่นิท่ หากเดิ์นิทางเป็ุ่นิหมู่คณิะ ท่กคนิในิกล่่มจะต้ิอง
ติร์วจโควิด์เช่ั่นิก่นิ กร์ณ่ิพับว่าพ่ัอแม่หร้์อผู้ปุ่กคร์องติิด์เช้ั่�อ 
COVID-19 จะต้ิองแยกเด็์กออกจากก่นิเป็ุ่นิเวลา 14 ว่นิ

สายการบินไปีภููเก็ต่
 สัายการ์บินิหลายสัายม่การ์ปุ่ร์ะกาศเท่�ยวบินิติร์งไปุ่ภูเก็ติ 
เช่ั่นิ การ์บินิไทย, สิังคโปุ่ร์์แอร์์ไลน์ิ, เอมิเร์ติส์ั, กาติาร์์แอร์์เวย์, 
อ่วาแอร์์, โคเร่์ยนิแอร์์ ผู้โด์ยสัาร์ท่�ต้ิองการ์เดิ์นิทางไปุ่ภูเก็ติ     
ควร์ติิด์ต่ิอสัายการ์บินิโด์ยติร์งสัำาหร่์บอ่ปุ่เด์ติเท่�ยวบินิปัุ่จจ่บ่นิและ
ข้อกำาหนิด์การ์เดิ์นิทาง

การฉ่ดวัิคซ่นท่ั่่�ภููเก็ต่
 ความสัำาเร็์จของโคร์งการ์ Phuket Sandbox ย่งขึ�นิอยู่ก่บผล
การ์ฉ่ด์ว่คซ่ึนิด้์วย ร่์ฐบาลได้์ม่การ์ร์ะบ่เง้�อนิไขหนึิ�งท่�สัำาค่ญ ค้อ 
ภายในิต้ินิเด้์อนิกร์กฎาคม คนิภูเก็ติต้ิองได้์ร่์บว่คซ่ึนิ COVID-19 
ปุ่ร์ะมาณิ 70% ของปุ่ร์ะชั่ากร์ท่�งหมด์เพ้ั�อเร่์งสัร้์างภูมิค้่มก่นิหมู่
กล่าวอ่กน่ิยหนึิ�ง ปุ่ร์ะชั่าชั่นิอย่างน้ิอย 466,000 คนิ ท่�อาศ่ยอยู่
บนิเกาะภูเก็ติควร์ได้์ร่์บการ์ฉ่ด์ว่คซ่ึนิปุ่ร์ะมาณิ 933,000 โด์สั 
ในิพ้ั�นิท่�ภูเก็ติ 
 อย่างไร์ก็ติาม เร์าหว่งว่าปุ่ร์ะเทศไทยในิท่กจ่งหว่ด์ ท่กพ้ั�นิท่� 
จะสัามาร์ถัต้ิอนิร่์บน่ิกท่องเท่�ยวได้์โด์ยไม่ต้ิองก่กต่ิวเหม้อนิอย่าง
จ่งหว่ด์ภูเก็ติในิไม่ช้ั่าน่ิ�
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นายณรงค์ วุิ�นซิ�วิ 
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวั่ดภู้เก็ต 
 “คณิะร่์ฐมนิติร่์ม่มติิเห็นิชั่อบเม้�อว่นิท่� 8 มิถ่ันิายนิ 2564 
ในิหล่กการ์แนิวทางการ์เปิุ่ด์ร่์บน่ิกท่องเท่�ยวต่ิางชั่าติิท่�ได้์ร่์บการ์
ฉ่ด์ว่คซ่ึนิแล้วจากปุ่ร์ะเทศท่�ม่ความเส่ั�ยงติำ�าและปุ่านิกลาง       
ของจ่งหว่ด์ภูเก็ติ (ภูเก็ติ แซึนิด์์บ็อกซ์ึ) ติามข้อเสันิอของ        
การ์ท่องเท่�ยวแห่งปุ่ร์ะเทศไทย (ททท.) และเริ์�มด์ำาเนิินิการ์เม้�อ
ว่นิท่� 1 กร์กฎาคม 2564 ท่�ผ่านิมา 
 “ขณิะเด่์ยวก่นิสัำาน่ิกงานิส่ังเสัริ์มวิสัาหกิจขนิาด์กลาง       
และขนิาด์ย่อม หร้์อ สัสัว. ซึึ�งม่บทบาทหน้ิาท่�ในิการ์ส่ังเสัริ์ม 
พ่ัฒนิาและให้ความช่ั่วยเหล้อผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ SME ได้์ร่์วมก่บ 
สัภาอ่ติสัาหกร์ร์มท่องเท่�ยวแห่งปุ่ร์ะเทศไทย จ่ด์กิจกร์ร์มส่ังเสัริ์ม
และพ่ัฒนิาธ่ิร์กิจท่องเท่�ยวสู่ัการ์ท่องเท่�ยววิถ่ัใหม่ (SME Restart) 
เพ้ั�อเติร่์ยมความพัร้์อมให้ก่บธ่ิร์กิจการ์ท่องเท่�ยวในิจ่งหว่ด์ภูเก็ติ 
ร์วมท่�งเพิั�มศ่กยภาพัและพ่ัฒนิาท่กษะในิด้์านิต่ิางๆ (Reskill 
Upskill) ติอบสันิองนิโยบายด่์งกล่าวของร่์ฐบาลอย่างร์วด์เร็์ว 
 “จึงน่ิบเป็ุ่นิเร้์�องน่ิายินิด่์อย่างยิ�ง เพัร์าะจะทำาให้เกิด์ต้ินิแบบ
องค์ความรู้์เก่�ยวก่บการ์ท่องเท่�ยววิถ่ัใหม่ให้ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ได้์ศึกษา
และนิำาไปุ่ปุ่ร่์บใช้ั่ ร์วมถึังเติร่์ยมความพัร้์อมเพ้ั�อร่์บน่ิกท่องเท่�ยว
ต่ิางชั่าติิท่�คาด์ว่าจะเข้ามาท่องเท่�ยวในิปุ่ร์ะเทศกว่า 3 ล้านิคนิ   
ซึึ�งจะสัร้์างร์ายได้์ข่บเคล้�อนิเศร์ษฐกิจให้ก่บปุ่ร์ะเทศต่ิอไปุ่

 “ในิอด่์ติปุ่ร์ะเทศไทยสัร้์างร์ายได้์จากการ์ท่องเท่�ยวได้์เป็ุ่นิ
จำานิวนิมหาศาล โด์ยในิปีุ่ 2562 ม่มูลค่าสูังถึัง 3.3 ล้านิล้านิบาท
และจ่งหว่ด์ภูเก็ติเป็ุ่นิหนึิ�งในิจ่ด์หมายปุ่ลายทางของน่ิกท่องเท่�ยว
จากท่�วโลก สัร้์างร์ายได้์เข้าสู่ัปุ่ร์ะเทศเป็ุ่นิลำาด่์บต้ินิๆ ของจ่งหว่ด์
ท่�ม่ร์ายได้์หล่กจากการ์ท่องเท่�ยว แต่ิการ์แพัร่์ร์ะบาด์ของโร์ค 
COVID-19 ก่อให้เกิด์วิกฤติการ์ณ์ิต่ิอผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ด้์านิ        
การ์ท่องเท่�ยวโด์ยเฉพัาะในิกล่่ม SME และ Micro SME 
โคร์งการ์ SME Restart ในิคร่์�งน่ิ�จึงน่ิบเป็ุ่นิแร์งหน่ินิเสัริ์มท่�   
สัำาค่ญต่ิอ ภูเก็ติ แซึนิด์์บ็อกซ์ึ ท่�จะขยายผลไปุ่สู่ัภาคการ์ท่องเท่�ยว
ในิพ้ั�นิท่�อ้�นิๆ ต่ิอไปุ่”  
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นายชำานาญ ศร่สวัิสดิ� 
ประธานสภูาอุุตสาหกรรมท่่อุงเท่่�ยว่แห่งประเท่ศไท่ย 
  “สัถัานิการ์ณ์ิการ์ร์ะบาด์ของโร์ค COVID-19 ส่ังผลกร์ะทบ
อย่างหน่ิกต่ิอเศร์ษฐกิจไปุ่ท่�วโลก ร์วมถึังร์ะบบเศร์ษฐกิจของ
ปุ่ร์ะเทศไทยด้์วย โด์ยเฉพัาะธ่ิร์กิจการ์ท่องเท่�ยว ซึึ�งเป็ุ่นิ
อ่ติสัาหกร์ร์มภาคบริ์การ์ท่�ม่บทบาทสัำาค่ญในิร์ะบบเศร์ษฐกิจ   
ของปุ่ร์ะเทศไทย 
 “เพัร์าะนิอกจากจะสัร้์างร์ายได้์โด์ยม่มูลค่าเป็ุ่นิอ่นิด่์บหนึิ�งของ
การ์ค้าบริ์การ์ร์วมของปุ่ร์ะเทศแล้ว ย่งเป็ุ่นิอ่ติสัาหกร์ร์มท่�ก่อให้เกิด์
ธ่ิร์กิจต่ิอเน้ิ�อง อาทิ โร์งแร์มและท่�พ่ัก ภ่ติติาคาร์ร้์านิอาหาร์     
ร้์านิจำาหน่ิายของท่�ร์ะลึกและสิันิค้าพ้ั�นิเม้อง ซึึ�งก่อให้เกิด์การ์ลงท่นิ
การ์จ้างงานิ และการ์กร์ะจายร์ายได้์สู่ัท้องถิั�นิ ร์วมท่�งสัามาร์ถั
สัร้์างร์ายได้์เข้าสู่ัปุ่ร์ะเทศในิรู์ปุ่เงินิติร์าต่ิางปุ่ร์ะเทศปีุ่ละหลายแสันิ
ล้านิบาท 
 “ร่์ฐบาลได้์ออกมาติร์การ์ต่ิางๆ เพ้ั�อควบค่มและปุ้่องก่นิ    
การ์แพัร่์ร์ะบาด์ของโร์ค COVID-19 ร์วมถึังบร์ร์เทาผลกร์ะทบ
ด้์านิเศร์ษฐกิจของปุ่ร์ะเทศอย่างต่ิอเน้ิ�อง นิำามาสู่ั Phuket Sandbox 
ท่�เป็ุ่นิความหว่งคร่์�งสัำาค่ญของท่กภาคส่ัวนิท่�เก่�ยวข้องก่บอ่ติสัาหกร์ร์ม
ท่องเท่�ยวในิการ์ฟ้�นิฟูเศร์ษฐกิจของปุ่ร์ะเทศ
 “โคร์งการ์น่ิ�เป็ุ่นิการ์ขานิร่์บ Phuket Sandbox เติร่์ยมความพัร้์อม
ให้ก่บผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ธ่ิร์กิจการ์ท่องเท่�ยวในิการ์ก้าวเข้าสู่ัการ์ท่องเท่�ยว
วิถ่ัใหม่ โด์ยจะเริ์�มท่� 4 จ่งหว่ด์นิำาร่์อง ค้อ ภูเก็ติ ส่ัร์าษฎร์์ธิาน่ิ 
กร์ะบ่� และพ่ังงา ม่เปุ้่าหมายในิการ์เสัริ์มศ่กยภาพัผู้ปุ่ร์ะกอบการ์
ให้ได้์ไม่น้ิอยกว่า 1,000 ร์าย โด์ย สัสัว. และ สัทท. จะร่์วมก่นิ
ผล่กด่์นิเพ้ั�อให้อ่ติสัาหกร์ร์มการ์ท่องเท่�ยวของปุ่ร์ะเทศไทย  
กล่บมาเข้มแข็งได้์อ่กคร่์�ง”  

รองศาสต่ราจัารย์ ดร.ว่ิระพ้งศ์ มาลัย 
ผู้้�อุำานว่ยการสำานักงานส่งเสริมวิ่สาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อุม (สสว่.) 
 “อ่ติสัาหกร์ร์มท่องเท่�ยวเป็ุ่นิอ่ติสัาหกร์ร์มหล่กของไทยท่�   
สัร้์างร์ายได้์ให้ก่บปุ่ร์ะเทศมากกว่าปีุ่ละ 3 ล้านิล้านิบาท หร้์อ
ปุ่ร์ะมาณิ 20% ของ GDP ม่อ่ติร์าการ์จ้างงานิมากกว่า 4 ล้านิคนิ 
ซึึ�งกว่าหนึิ�งแสันิร์ายเป็ุ่นิผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ SME หร้์อ Micro SME 
และเม้�อเกิด์การ์แพัร่์ร์ะบาด์ของโร์ค COVID-19 ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์
ท่องเท่�ยว SME ถ้ัอเป็ุ่นิกล่่มท่�ได้์ร่์บผลกร์ะทบมากท่�ส่ัด์ เน้ิ�องจาก
ม่ท่นิสัำาร์องและสิันิทร่์พัย์ไม่มาก อ่กท่�งย่งเข้าถึังแหล่งเงินิกู้       
ได้์ยาก จึงจำาเป็ุ่นิต้ิองปิุ่ด์ต่ิวช่ั่�วคร์าวไปุ่มากกว่า 50% 
 “ด่์งน่ิ�นิ เม้�อนิายกร่์ฐมนิติร่์ได้์ปุ่ร์ะกาศแผนิการ์เปิุ่ด์ปุ่ร์ะเทศ 
120 ว่นิ โด์ยใช้ั่ Phuket Sandbox เป็ุ่นิจ่งหว่ด์นิำาร่์อง ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์    
SME ในิกล่่มท่องเท่�ยว จึงย่งขาด์ความพัร้์อมในิการ์กล่บมา
ด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจ ท่�งด้์านิมาติร์ฐานิ เทคโนิโลย่ ท่นิทร่์พัย์ และ      
ด้์านิองค์ความรู้์เพ้ั�อร์องร่์บรู์ปุ่แบบการ์ท่องเท่�ยวท่�เปุ่ล่�ยนิไปุ่ 
สัำาน่ิกงานิส่ังเสัริ์มวิสัาหกิจขนิาด์กลางและขนิาด์ย่อม จึงได้์    
ร่์วมม้อก่บสัภาอ่ติสัาหกร์ร์มท่องเท่�ยวแห่งปุ่ร์ะเทศไทย         
จ่ด์กิจกร์ร์มส่ังเสัริ์มและพ่ัฒนิาธ่ิร์กิจท่องเท่�ยวสู่ัการ์ท่องเท่�ยว
วิถ่ัใหม่ 4 จ่งหว่ด์นิำาร่์อง ค้อ ภูเก็ติ ส่ัร์าษฎร์์ธิาน่ิ กร์ะบ่� และพ่ังงา
เพ้ั�อเพิั�มศ่กยภาพัในิการ์ปุ่ร์ะกอบธ่ิร์กิจให้ก่บผู้ปุ่ร์ะกอบการ์
วิสัาหกิจร์ายย่อย ท่�เก่�ยวข้องก่บการ์ท่องเท่�ยวท่�งร์ะบบ ท่�งน่ิ�

เพ้ั�อให้อ่ติสัาหกร์ร์มท่องเท่�ยวกล่บมาเข้มแข็งขึ�นิและเป็ุ่นิกำาล่งสัำาค่ญ
ในิการ์ฟ้�นิฟูเศร์ษฐกิจและกร์ะจายร์ายได้์ให้ปุ่ร์ะเทศอ่กคร่์�ง“ 
 โคร์งการ์ SME Restart จะเติร่์ยมความพัร้์อมให้ก่บ         
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ธ่ิร์กิจการ์ท่องเท่�ยวและสัร้์างความเช้ั่�อม่�นิและ
ความม่�นิคงให้ก่บผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ธ่ิร์กิจท่องเท่�ยว ร์วมท่�งสัร้์าง
ต้ินิแบบองค์ความรู้์ในิการ์พ่ัฒนิาธ่ิร์กิจท่องเท่�ยวสู่ัการ์ท่องเท่�ยว
วิถ่ัใหม่ให้ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ภาคการ์ท่องเท่�ยวท่�วปุ่ร์ะเทศ ซึึ�งจะนิำาไปุ่สู่ั
การ์สัร้์างความเข้มแข็งทางเศร์ษฐกิจด้์านิการ์ท่องเท่�ยวของ
ปุ่ร์ะเทศไทยให้ฟ้�นิค้นิ โด์ยคาด์หมายว่าจะม่น่ิกท่องเท่�ยวต่ิางชั่าติิ
เข้ามาท่องเท่�ยวในิปุ่ร์ะเทศกว่า 100,000 คนิ สัร้์างร์ายได้์กว่า 
8.9 พ่ันิล้านิบาท ภายในิ 3 เด้์อนิ”  
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 FUN NANCIAL

เชื�อเจั้าสัวิ
บริห็ารการเงินแบบชาวิมังกร

คนจ่ันข้�นชื�อวิ�าเป็ีนคนท่ั่่�ขยันทั่่ำามาห็ากิน  เร่ยกได้วิ�าทัั่่�งขยันและอดทั่่น งานห็นักก็เอา งานเบาก็สู้ 
ไม�ย�อท้ั่่อต่�ออุปีสรรค เมื�อขยันทั่่ำางานห็าเงินมาได้ก็ม่รายรับเข้าบ้านไว้ิใช้จั�ายอย�างไม�ขาดมือ 

ห็ากใครรู้ตั่วิวิ�าเป็ีนคนไม�ค�อยขยันมากนัก ลองปีรับเปีล่�ยนตั่วิเองดูไห็ม		
นอกจากงานประจำาหรืองานหล้กแล้วิ	หากได้ทำาอาช่่พเสัริมคืวิบค่้ืไปด้วิยุ	เช่่น	

ขายุของออนไลน์	ร้บจ้างสัอนหน้งสืัอ	ก็จะช่่วิยุเพิ�มรายุร้บเข้ามาอ่กทางหน้�ง	เป็นการแก้ปัญหา
เงินไม่พอใช้่	แถมยุ้งช่่วิยุลดคืวิามเส่ั�ยุงจากการขาดรายุได้เพราะม่รายุร้บเพ่ยุงแค่ืทางเด่ยุวิ	

เรื�อง:	เป็นหน้�ง
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วิิธ่เก็บเงินล้าน
 เม้�อทำางานิหาเงินิมาได้์แล้วก็ต้ิองรู้์จ่กเก็บเงินิ ไม่ปุ่ล่อยให้
เงินิไหลออกไปุ่ได้์ง่ายๆ แนิะนิำาให้เก็บก่อนิใช้ั่อย่างสัมำ�าเสัมอท่กเด้์อนิ
อย่างน้ิอย 20% ของร์ายได้์ในิแต่ิละเด้์อนิ เช่ั่นิ ได้์เงินิมา  
20,000 บาท ก็ให้เก็บก่อนิเลย 4,000 บาท วิธ่ิน่ิ�จะช่ั่วยให้เร์า
ม่วิน่ิยในิการ์เก็บเงินิและม่เงินิเก็บท่กเด้์อนิอย่างท่�ต่ิ�งใจ 
 หลายคนิพัอได้์เงินิมาก็ด่์ใจ ร่์บใช้ั่เลยท่นิท่ ม่เหล้อเท่าไร์   
ค่อยเก็บ และส่ัด์ท้ายก็ม่กจะไม่ม่เงินิเหล้อให้เก็บท่กท่ไปุ่ ด่์งน่ิ�นิ
ลองเปุ่ล่�ยนิมาเก็บก่อนิใช้ั่ดู์ ร่์บร์องได้์ผลแน่ินิอนิ ให้ลองมองหา
ต่ิวช่ั่วยในิการ์เก็บเงินิอย่างสัมำ�าเสัมอท่กเด้์อนิ อย่างการ์ฝีากเงินิ
เท่าๆ ก่นิท่กเด้์อนิในิบ่ญช่ั่เงินิฝีากปุ่ร์ะจำาแบบปุ่ลอด์ภาษ่ หร้์อ
ลงท่นิในิกองท่นิร์วมติลาด์เงินิเป็ุ่นิร์ายเด้์อนิก็น่ิาสันิใจ เพัร์าะ
นิอกจากจะได้์ร่์บด์อกเบ่�ยหร้์อผลติอบแทนิแล้ว เงินิท่�ได้์ร่์บ    
ในิส่ัวนิน่ิ�ย่งไม่ต้ิองเส่ัยภาษ่อ่กด้์วย 
 หล่งจากก่นิเงินิส่ัวนิหนึิ�งมาเก็บก่อนิใช้ั่แล้ว เงินิท่�เหล้อ  
หล่งจากน่ิ�นิพัยายามจ่ด์สัร์ร์ให้ด่์ ใช้ั่จ่ายในิสิั�งท่�จำาเป็ุ่นิ อะไร์
ปุ่ร์ะหย่ด์ได้์ก็ปุ่ร์ะหย่ด์ ของเส่ัยนิิด์หน่ิอยซ่ึอมได้์ก็ซ่ึอมไปุ่ก่อนิ
ไม่ต้ิองร่์บซ้ึ�อใหม่ และไม่ใช้ั่เงินิฟ่�มเฟ้อยเกินิความจำาเป็ุ่นิ 
นิอกจากน่ิ�ลองใช้ั่วิธ่ิจด์บ่นิทึกร่์บ-จ่าย จะได้์รู้์ว่าเงินิส่ัวนิใหญ่
หมด์ไปุ่ก่บอะไร์ เป็ุ่นิค่าใช้ั่จ่ายจำาเป็ุ่นิหร้์อฟ่�มเฟ้อยมาก-น้ิอย
แค่ไหนิ และพัยายามลด์ค่าใช้ั่จ่ายฟ่�มเฟ้อยลง เพ่ัยงแค่น่ิ�เร์าก็จะ
ม่เงินิเหล้อมาเก็บออมมากขึ�นิแล้ว
 และหากใคร์อยากร์วยเหม้อนิเจ้าส่ัวก็ลองนิำาเทคนิิคต่ิางๆ 
เหล่าน่ิ�ไปุ่ปุ่ร่์บใช้ั่ดู์ สิั�งสัำาค่ญท่�ส่ัด์อยู่ท่�ความม่่งม่�นิต่ิ�งใจและ
ความม่วิน่ิยในิการ์เก็บเงินิของเร์า หากเร์ายอมเหน้ิ�อยว่นิน่ิ�    
ว่นิข้างหน้ิาก็จะสับาย สัามาร์ถัสัร้์างเน้ิ�อสัร้์างต่ิว ม่ท่กอย่าง   
ติามท่�ฝัีนิไว้ได้์ แล้วเร์าจะรู้์สึักภูมิใจก่บความสัำาเร็์จท่�เกิด์ขึ�นิจาก
นิำ�าพ่ักนิำ�าแร์งของเร์าเอง
 การ์ท่�จะเป็ุ่นิคนิค่มเกมน่ิ�นิต้ิองม่การ์วางแผนิอย่างร่์ด์ก่ม      
ท่�สัำาค่ญและขาด์ไม่ได้์เลยค้อ ต้ิองซ้ึ�อส่ัติย์ อด์ทนิ และม่วิน่ิย
ก่บตินิเอง เพัร์าะถ้ัาหากเร์าไม่สัามาร์ถัควบค่มจิติใจของตินิเอง
ได้์ส่ัด์ท้ายแล้วก็จะโด์นิกิเลสัคร์อบงำา หร้์อท่�เร่์ยกว่าทำา
ท่กอย่างได้์เพ้ั�อเงินิน่ิ�นิแหละ
 จากการ์ส่ังเกติชั่าวจ่นิหร้์อชั่าวไทยเช้ั่�อสัายจ่นิ และย่งได้์
ศึกษาแนิวคิด์ของเจ้าส่ัว เจ้าของธ่ิร์กิจหลายท่านิท่�ม่เช้ั่�อสัายจ่นิ
พับว่าภูมิหล่งของเศร์ษฐ่หลายท่านิน่ิ�นิ ไม่ได้์ร์ำ�าร์วยมาก่อนิ  
ต่ิางก็เคยปุ่ากก่ด์ต่ินิถ่ับ อด์ม้�อกินิม้�อ เผชิั่ญก่บความยากลำาบาก
มาก่อนิ แล้วพัวกเขาทำาอย่างไร์ก่นิถึังได้์ร์ำ�าร์วยล่ะ?

รวิยแบบคนจ่ัน
 ห่วใจสัำาค่ญ เช้ั่�อว่าหลายคนิคงจะคาด์เด์าได้์ว่า ค้อ       
ความปุ่ร์ะหย่ด์ และการ์ออมน่ิ�นิเอง ความปุ่ร์ะหย่ด์ในิท่�น่ิ�ค้อ 
ใช้ั่เงินิเฉพัาะในิเร้์�องท่�จำาเป็ุ่นิเท่าน่ิ�นิ ของใช้ั่อะไร์ท่�พัอใช้ั่ได้์      
ก็ใช้ั่ไปุ่ ไม่ต้ิองซ้ึ�อหา อะไร์ท่�พัอซ่ึอมได้์ ก็ซ่ึอม แทนิท่�จะทิ�ง 
รู้์จ่กเล้อกซ้ึ�อของท่�ม่ค่ณิภาพัสัมก่บร์าคา โด์ยดู์ท่�การ์ใช้ั่งานิ  
และความจำาเป็ุ่นิ ท่�งย่งรู้์ค่าของอาหาร์ กินิให้พัออิ�ม และ       
กินิเพ้ั�อด์ำาร์งช่ั่วิติ โด์ยไม่เล้อกกินิ 
 คร์อบคร่์วชั่าวจ่นิน่ิ�นิม่กจะม่ลูกหลายคนิ พัวกเขาม่กจะ
สัอนิลูกให้รู้์จ่กค่ณิค่าของเงินิ ใช้ั่เงินิอย่างค้่มค่า เส้ั�อผ้า ร์องเท้า
ของพ่ั�ต้ิองส่ังต่ิอให้น้ิองเม้�อพ่ั�ใส่ัไม่ได้์ ทำาให้ติร์ะหน่ิกถึังค่ณิค่า
ของข้าวของท่�ม่ และไม่กินิทิ�งกินิขว้าง นิอกจากน่ิ�ย่งแบ่งปัุ่นิ   
ในิหมู่เคร้์อญาติิ พ่ั�น้ิองบ้านิใกล้เร้์อนิเค่ยง ในิยามเด้์อด์ร้์อนิ
หร้์อขาด์แคลนิจะได้์ม่คนิช่ั่วยเหล้อหยิบย้�นินิำ�าใจกล่บมา ถ้ัอคติิ
ท่�ว่ายิ�งให้มากยิ�งได้์ร่์บมากน่ิ�นิเอง
 นิอกจากน่ิ�ย่งรู้์จ่กอด์ออมจนิเป็ุ่นินิิส่ัย ชั่ายชั่าวจ่นิท่�ม่
คร์อบคร่์วแล้วม่กจะให้ภร์ร์ยาเป็ุ่นิฝี�ายเก็บเงินิให้ เพัร์าะถ้ัาหาก
เก็บไว้ก่บตินิเองท่�งหมด์ อาจนิำาไปุ่ใช้ั่จ่ายฟ่�มเฟ้อย เป็ุ่นิการ์
ติามใจตินิเองมากเกินิไปุ่ จึงให้คนิท่�ไว้ใจท่�ส่ัด์เป็ุ่นิคนิดู์แลแทนิ
ส่ัวนิลูกๆ ท่�ย่งไม่ม่คร์อบคร่์ว พ่ัอก่บแม่จะช่ั่วยเก็บเงินิไว้ให้ในิ
อนิาคติ ด้์วยการ์คิด์และมองการ์ณ์ิไกล เงินิเก็บส่ัวนิใหญ่น่ิ�นิ
จะนิำาไปุ่ซ้ึ�อทองคำา เม้�อเวลาผ่านิไปุ่หลายสิับปีุ่ ทองคำาม่ร์าคา
สูังขึ�นิ ทำาให้ทร่์พัย์สิันิท่�ม่ม่มูลค่าสูังขึ�นิไปุ่ด้์วย ไม่ลด์น้ิอยถัอยลง
ไปุ่ติามกาลเวลา
 การ์นิำาเงินิเก็บบางส่ัวนิไปุ่ลงท่นิจะช่ั่วยให้เงินิท่�ม่อยู่น่ิ�นิ
งอกเงยขึ�นิมา อาจเริ์�มต้ินิด้์วยการ์ค้าขายเล็กๆ น้ิอยๆ คนิจ่นิ
จึงม่กห่ด์ให้ลูกค้าขายต่ิ�งแต่ิย่งเด็์ก เพ้ั�อปุ่ลูกฝัีงให้รู้์จ่กทำางานิ 
และรู้์ค่าของเงินิ
 น่�อาจ๊จ๊ะเป็็นเพ่ย่งบางส่วนท่ี่�นำามืาเล่้าส่้กั็นฟู้ง ท่ี่�คุณสามืารถ
นำาไป็ป็รับใช้่ในช่่วิตป็ระจ๊ำาวันได้้ ไม่ืม่ืคำาว่าสาย่สำาหรับก็ารเริ�มืต้น
หาก็คุณยั่งอย่้่ในวัย่หนุ่มืสาวยิ่�งด่้ท่ี่�จ๊ะได้้เริ�มืต้นก่็อนคนอื�น 
อย่่าลื้มืว่าหัวใจ๊สำาคัญของความืสำาเร็จ๊ คือ ขยั่น อด้ที่น ซื�อสัตย์่
แล้ะอด้ออมื
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 SOCIAL ENTERPRISE เรื�อง:	มารุตพงษ์

รับปีระทั่่านให็้อร�อยนะครับ
จ๊าก็คนไม่ืเคย่ใช้่แอป็ฯ สั�งอาหาร ไม่ืร้้วิธ่ิก็ารสั�ง ก็ารเลื้อก็ 
ก็ารจ่๊าย่ค่าอาหารแล้ะบริก็ารจั๊ด้ส่งถึงป็ระต้บ้าน ทุี่ก็วันน่�
หล้าย่คนหัด้เร่ย่นร้้แล้ะใช่้แอป็ฯ สั�งอาหารจ๊นก็ล้าย่เป็็น  
ความืคุ้นชิ่น 
 น่ิ�นิน่ิาจะเปุ่็นิเร้์�องด่์สัำาหร่์บธ่ิร์กิจร้์านิอาหาร์ ทว่าปัุ่ญหา  
กล่บถัาโถัมใส่ัและท่�ผ่านิมาถูักหยิบยกขึ�นิมาพูัด์ถึังก่นิขร์ม     
ถึังความรู้์สัึกถูักเอาร่์ด์เอาเปุ่ร่์ยบจากผู้ให้บริ์การ์แอปุ่พัลิเคช่ั่�นิ
ส่ั�งซ้ึ�ออาหาร์ท่�ท่�งชั่าร์์จค่าส่ัง แถัมย่งห่กจ่พ่ัจากร้์านิค้าเป็ุ่นิ
จำานิวนิ 30-35% ของร์าคาอาหาร์ 
 โด์ยเฉพัาะร้์านิเล็กร้์านิน้ิอยท่�ม่มาแต่ิเดิ์มริ์มสัองข้างทาง
ต่ิางปุ่ร์ะสับก่บปัุ่ญหาด่์งกล่าว ไม่น่ิบการ์เข้าไม่ถึังช่ั่องทาง    
การ์จ่ด์การ์ร้์านิค้าออนิไลน์ิซึึ�งเป็ุ่นิแพัลติฟอร์์มใหม่ ท่�คนิร่่์นิปูุ่�
ร่่์นิย่า หร้์อเจ้าของร้์านิอาหาร์ท่�ม่มาเนิิ�นินิานิ พัวกเขากำาล่ง
ปุ่ร์ะสับความเด้์อด์ร้์อนิ ขาด์ช่ั่องทางในิการ์จ่ด์ส่ังและจำาหน่ิาย
ผ่านิออนิไลน์ิ
 เอาน่ิะ...ว่าก่นิว่าสัถัานิการ์ณ์ิโร์คร์ะบาด์ท่�อาละวาด์ไปุ่ท่�ง

โลกคร่์�งน่ิ� แม้จะทำาให้หลายอย่างชั่ะง่กง่นิหร้์อสัะด่์ด์จนิติ้อง   
ต่ิ�งหล่กหย่ด์พ่ัก แต่ิก็ทำาให้เร์าได้์ทบทวนิว่าอะไร์เป็ุ่นิสิั�งสัำาค่ญ
ท่�เร์าควร์เก็บร่์กษาไว้ 
 Once Again Hostel เปุ่็นิโฮสัเทลขนิาด์กลางท่�ต่ิ�งอยู่       
ในิซึอยสัำาร์าญร์าษฎร์์หร้์อย่านิปุ่ร์ะตูิผ่ท่�ท่กคนิรู้์จ่กก่นิด่์ว่าม่
สัติร่์ติฟู้ด์มาร์วมต่ิวก่นิสัร้์างส่ัส่ันิยามคำ�าค้นิ ใกล้ก่บสัถัานิท่�  
ท่องเท่�ยวสัำาค่ญของเกาะร่์ตินิโกสัินิทร์์ท่กแห่งในิร์ะยะเด์ินิถึัง 
ติลอด์ 5 ปีุ่ท่�ผ่านิมา Once Again Hostel ต่ิ�งใจว่าจะทำาให้
เพ้ั�อนิบ้านิย่านิเก่ากล่บมาม่ช่ั่วิติช่ั่วาอ่กคร่์�งติามช้ั่�อ 
 จึงด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจอย่างเป็ุ่นิมิติร์ก่บช่ั่มชั่นิเสัมอมา ติาม
แนิวทาง Inclusive Business ท่�งพัยายามเช้ั่�อมต่ิอความเป็ุ่นิ
ช่ั่มชั่นิด่์�งเดิ์มร์ายร์อบเข้าหาผู้คนิจากท่�วโลก ด้์วยกิจกร์ร์มสัน่ิกๆ
ท่�ให้ชั่าวติ่างชั่าติิได้์ส่ัมผ่สัวิถ่ัช่ั่วิติช่ั่มชั่นิท่�เป็ุ่นิอยู่จริ์งๆ และ
สัน่ิบสัน่ินิธ่ิร์กิจเล็กๆ ของคนิในิช่ั่มชั่นิอย่างต่ิอเน้ิ�อง ผ่านิ     
เคร้์อข่าย SATARANA ท่�ผล่กด่์นิการ์พ่ัฒนิาเม้องจากฐานิร์าก
สู่ัร์ะด่์บนิโยบาย 
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โอนิเงินิผ่านิ QR CODE จากน่ิ�นิส่ังออเด์อร์์ให้คนิข่บมอเติอร์์ไซึค์
ในิละแวกช่ั่มชั่นิช่ั่วยติร์ะเวนิซ้ึ�ออาหาร์ร้์านิต่ิางๆ ให้ แล้วนิำาไปุ่
ส่ังท่�บ้านิของลูกค้า 
 โด์ยเริ์�มแร์กได้์จ่ด์ส่ังในิพ้ั�นิท่�เขติต่ิางๆ ท่�อยู่ในิร์ะยะไม่ไกล
น่ิกจาก Once Again Hostel ซึอยสัำาร์าญร์าษฎร์์ โด์ยกำาหนิด์
ค่าอาหาร์ข่�นิติำ�า 300 บาทต่ิอเท่�ยว เพ้ั�อให้ลูกค้าส่ั�งหนึิ�งคร่์�ง  
อิ�มได้์ท่�งคร์อบคร่์ว 
 ท่�ผ่านิมาม่เส่ัยงช้ั่�นิชั่มจากผู้เข้าใจคอนิเซ็ึปุ่ต์ิและเล้อกใช้ั่
แพัลติฟอร์์มของ Locall มากขึ�นิ 
 “ส่ั�งท่เด่์ยวได์ท่้�งเยาวร์าชั่ โปุ่ร์เจก็ต์ิน่ิาร่์กๆ น่ิ�ช่ั่วยซ่ึพัพัอร์์ติ
คนิโลค่ลย่านิเยาวร์าชั่และปุ่ร์ะตูิผ่ ค่าส่ังไม่แพัง ค่าอาหาร์ 
ไม่บวกเพิั�ม เล้อกได้์หลายร้์านิในิย่านิเด่์ยวก่นิ”
 อยากช้ั่�นิชั่มและปุ่ร์ะท่บใจในิบริ์การ์ท่�คนิกล่่มหนึิ�งทำาด้์วยห่วใจ
ให้ลองคลิกไปุ่ท่� Facebook: Locall.bkk Instagram: Locall.bkk 
หร้์อ โทร์. 092-6205445 
  มืื�ออิ�มืแล้ะอร่อย่รอคุณอย่้่

 แต่ิเม้�อ COVID-19 เข้ามาเป็ุ่นิต่ิวแปุ่ร์สัำาค่ญท่�ทำาให้ต้ิองปุ่ร่์บ          
Business Model กะท่นิห่นิ ท่มงานิก็เล้อกท่�จะร่์กษา Core 
Value เดิ์มไว้ กลายเป็ุ่นิบริ์การ์เด์ลิเวอร่์� ส่ังท่กสิั�งจากช่ั่มชั่นิ 
โด์ยช่ั่มชั่นิ เพ้ั�อช่ั่มชั่นิ เร่์ยกว่า ‘Locall’
 เพัร์าะไม่ใช่ั่ท่กร้์านิค้าท่�จะกร์ะโด์ด์เข้าสู่ัสันิาม Online 
Delivery ได้์ท่นิท่ ร้์านิอาหาร์ติามส่ั�งเล็กๆ ท่�ต่ิ�งโติ�ะไม่ก่�ต่ิวในิ
บ้านิต่ิวเอง หร้์อค่ณิปุ้่าท่�ขายก๋วยเต่ิ�ยวโด์ยไม่ต้ิองพึั�งเทคโนิโลย่ใด์ๆ
นิอกจากร์อยยิ�มและความใส่ัใจท่�เพ่ัยงเห็นิหน้ิาก็รู้์ว่า ‘เหม้อนิเดิ์ม’ 
ของลูกค้าปุ่ร์ะจำาค้อเมนูิอะไร์ พัวกเขาเป็ุ่นิคนิท่�เร์าหลายคนิ   
ม่กล้มไปุ่ เม้�อเร์าเล้�อนิดู์ร์ายช้ั่�อร้์านิอาหาร์ในิแอปุ่พัลิเคช่ั่�นิ   
เพ้ั�อส่ั�งอาหาร์มาส่ังท่�บ้านิ 
 Locall จึงเริ์�มต้ินิง่ายๆ ด้์วยการ์อาสัาเป็ุ่นิต่ิวกลางท่�ทำาให้
ร้์านิเล็กๆ ในิย่านิปุ่ร์ะตูิผ่-เสัาชิั่งช้ั่าเหล่าน่ิ�ย่งคงม่ร์ายได้์จ่นิเจ้อโด์ยท่�
พัวกเขาไม่ต้ิองปุ่ร่์บเปุ่ล่�ยนิต่ิวเองขนิานิใหญ่ให้เข้าก่บแพัลติฟอร์์ม
ใหญ่ย่กษ์ แต่ิใช้ั่วิธ่ิให้ลูกค้าเล้อกเมนูิร้์านิโลค่ล ส่ั�งอาหาร์ 
จ่ายเงินิ จ่ด์การ์ข่�นิติอนิท่�งหมด์ผ่านิไลน์ิ https://lin.ee/mvYtOUt 
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 RISK ALERT เรื�อง:	ฟิาใสั

การบริห็ารเงินทุั่่น
ลดควิามเส่�ยงได้ ถ้ารอบคอบ

หลายคร้ังท่ีธุรกิจ SME ตองปดกิจการลง เรามักพบวาท้ังหมดน้ันเกิดจากสาเหตุท่ีไมตางกันเทาไรนัก ไมวาจะเปนเร่ือง     
การทําแผนธุรกิจท่ียังไมดีพอ มองขามการทําการตลาดท่ีดี ไมยอมปรับตัวในโลกปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว           
ไมมีการสรางทีมท่ีดีเพ่ือรองรับธุรกิจท่ีขยายตัว ตลอดจนมองเพียงยอดขายโดยไมประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

แตรูไหมวา เหตุผลใหญท่ีเปรียบเสมือนหลุมพรางใหธุรกิจ SME ไมสามารถกาวไปสูความสําเร็จไดน้ัน คือ เร่ืองเงินทุน           
ในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ องคประกอบสําคัญอยางหน่ึง คือ การบริหารจัดการเงินทุน เพ่ือใหธุรกิจน้ันๆ    
สามารถดําเนินการตอไปไดดวยดีอยางมีสภาพคลอง โดยปราศจากความเส่ียงใดๆ ดังน้ัน ผูประกอบการจะตองรูขอมูลพ้ืนฐาน
ของธุรกิจตัวเองอยางถองแทเสียกอน ท้ังในสวนของงบประมาณในการลงทุน ขนาดของธุรกิจ สภาพคลองของธุรกิจ                  
กําไรและความเส่ียง หรือท่ีเรียกกันวาแผนธุรกิจน่ันเอง เพ่ือจะไดบริหารจัดการเงินทุนไดตามสภาพความเปนจริง รวมถึง          
การมองภาพการเติบโตของธุรกิจในอนาคตดวย
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 ท่�งน่ิ� การ์ปุ่ร์ะกอบธ่ิร์กิจโด์ยท่�วไปุ่สัามาร์ถัแบ่งเงินิท่นิได้์
เป็ุ่นิสัองปุ่ร์ะเภทใหญ่ๆ ค้อ เงินิท่นิคงท่� (Fixed Capital)
หมายถึังเงินิท่นิในิการ์ใช้ั่จ่ายเก่�ยวก่บการ์ซ้ึ�ออส่ังหาริ์มทร่์พัย์ต่ิางๆ      
ไม่ว่าจะเป็ุ่นิท่�ดิ์นิ  อาคาร์ หร้์อโร์งงานิ และ เงินิท่นิหม่นิเว่ยนิ
(Working Capital) ท่�ไว้ใช้ั่จ่ายในิการ์ด์ำาเนิินิกิจการ์ ต่ิ�งแต่ิ
ต้ินินิำ�าถึังปุ่ลายนิำ�า เริ์�มต่ิ�งแต่ิการ์จ่ด์ซ้ึ�อว่ติถ่ัดิ์บ ค่าการ์ผลิติ     
ค่าจ้างแร์งงานิ ร์วมถึังการ์ส่ังสิันิค้าไปุ่ย่งผู้บริ์โภค
 โด์ยในิส่ัวนิเงินิท่นิ 2 ปุ่ร์ะเภทน่ิ� หากไม่ได้์กู้ย้มมาจาก
สัถัาบ่นิการ์เงินิท่�ใด์ เป็ุ่นิเงินิท่นิของผู้ปุ่ร์ะกอบการ์หร้์อห้่นิส่ัวนิ
ก็จะหมด์ก่งวลในิเร้์�องด์อกเบ่�ย แต่ิถ้ัากู้ย้มเงินิด่์งกล่าวมาจาก
ธินิาคาร์จะต้ิองม่การ์วางแผนิการ์ใช้ั่จ่ายเงินิอย่างร์อบคอบ   
และลด์ความเส่ั�ยงให้มากท่�ส่ัด์
 น่ิ�นิหมายถึังว่าจะต้ิองม่การ์คำานิวณิร์ายร่์บ-ร์ายจ่ายให้ด่์
อย่างถ่ั�ถ้ัวนิ
 พัฤติิกร์ร์มเร้์�องการ์ใช้ั่เงินิของธ่ิร์กิจ SME อย่างเร้์�องการ์
ไม่แบ่งส่ัวนิเงินิธ่ิร์กิจและเงินิส่ัวนิต่ิวออกจากก่นิน่ิ�นิสัร้์างผลเส่ัย
ต่ิอธ่ิร์กิจได้์ไม่น้ิอย ในิขณิะท่�การ์ลงท่นิต่ิ�งแต่ิเริ์�มต้ินิธ่ิร์กิจ
แบบใช้ั่เงินิเก็บหร้์อเงินิคร์อบคร่์ว ติลอด์จนิบริ์การ์สิันิเช้ั่�อต่ิางๆ
ท่�ไม่วางแผนิเอาไว้อย่างร่์ด์ก่ม ทำาให้ธ่ิร์กิจ SME ต้ิองชั่ำาร์ะหน่ิ�
และอ่ติร์าด์อกเบ่�ยท่�สูังเกินิกว่ากำาไร์ เหต่ิผลเหล่าน่ิ�ค้อสิั�งท่�    
นิำาไปุ่สู่ัการ์ปิุ่ด์ต่ิวลงของธ่ิร์กิจ SME เก้อบท่�งหมด์
 เพัร์าะฉะน่ิ�นิการ์วางแผนิการ์เงินิท่�ด่์ ค้อก่ญแจสู่ัความสัำาเร็์จ
ของธ่ิร์กิจ SME ท่�ดู์จะเป็ุ่นิรู์ปุ่ธิร์ร์มมากท่�ส่ัด์ โด์ยเฉพัาะ      
การ์เพิั�มเงินิท่นิเพ้ั�อใช้ั่หม่นิเว่ยนิสัร้์างสัภาพัคล่องให้ธ่ิร์กิจน่ิ�นิ 
ม่สิั�งสัำาค่ญบางอย่างท่�ธ่ิร์กิจ SME จะต้ิองเติร่์ยมต่ิวให้พัร้์อม  
ต่ิ�งแต่ิเนิิ�นิๆ ก่อนิจะเริ์�มต้ินิเข้าหาแหล่งเงินิท่นิ

แย่ก็บัญช่่ส่วนตัวแล้ะบัญช่่บริษั์ที่ออก็จ๊าก็กั็น - เป็ุ่นิหล่ก
ของการ์ด์ำาเนิินิธ่ิร์กิจอยู่แล้วท่�ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์จะสัามาร์ถัทร์าบ
ต่ิวเลขร์ายร่์บและร์ายจ่ายในิธ่ิร์กิจท่�แท้จริ์งได้์ และท่�สัำาค่ญ    
ค้อการ์เดิ์นิบ่ญช่ั่ให้ธินิาคาร์ติร์วจสัอบได้์ง่ายและย่งเพิั�ม     
ความน่ิาเช้ั่�อถ้ัออ่กด้์วย

หาก็ม่ืหน่�อย่้่ ต้องเป็็นล้้ก็หน่�ท่ี่�ด่้ - บางคร่์�งการ์เติร่์ยมต่ิว
เป็ุ่นิหน่ิ�คร่์�งน่ิ�อาจไม่ใช่ั่คร่์�งแร์ก เพัร์าะอาจม่ภาร์ะหน่ิ�เกิด์ขึ�นิ
ต่ิ�งแต่ิเม้�อคร่์�งเริ์�มต้ินิธ่ิร์กิจ หร้์อร์วมถึังหน่ิ�ส่ัวนิต่ิวของ             
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์เอง เช่ั่นิ การ์ผ่อนิร์ถั ผ่อนิบ้านิ อย่าล้มว่า
ปุ่ร์ะว่ติิการ์ชั่ำาร์ะหน่ิ�ท่�คร์บถ้ัวนิติร์งติามเวลาน่ิ�นิ ช่ั่วยสัร้์างเคร์ดิ์ติ
สัำาหร่์บเงินิท่นิก้อนิใหม่ได้์เป็ุ่นิอย่างด่์

เอก็สารที่างก็ารค้าท่ี่�ม่ื - จะช่ั่วยแสัด์งถึังร์ายร่์บร์ายจ่าย 
ไม่ว่าจะเป็ุ่นิใบเสัร็์จร่์บเงินิ ใบส่ั�งซ้ึ�อต่ิางๆ สัามาร์ถัใช้ั่นิำามา
ปุ่ร์ะกอบการ์ขอสิันิเช้ั่�อได้์ท่�งหมด์
 เลื้อก็สินเชื่�อท่ี่�เหมืาะกั็บความืต้องก็าร - การ์เพิั�มเงินิท่นิน่ิ�นิ
ควร์ม่การ์วางแผนิท่�ด่์ ว่าต้ิองการ์นิำาไปุ่ใช้ั่ในิส่ัวนิใด์ของธ่ิร์กิจ
และจำานิวนิเท่าไร์ ด่์งน่ิ�นิเม้�อทร์าบความต้ิองการ์แล้ว การ์ขอสิันิเช้ั่�อ
ในิจำานิวนิท่�พัอเหมาะพัอด่์ จะช่ั่วยให้การ์ผ่อนิชั่ำาร์ะสัอด์คล้อง
ก่บกำาล่งในิการ์จ่าย อ่กท่�งย่งเป็ุ่นิการ์ควบค่มอ่ติร์าด์อกเบ่�ยให้
ไม่มากจนิเกินิไปุ่อ่กด้์วย

หาก็ม่ืก็ารวางแผู้นธุิรกิ็จ๊ท่ี่�ด่้ จั๊ด้สรรเงินล้งทุี่นได้้อย่่างเป็็นระบบ
รับรองว่าธุิรกิ็จ๊ SME ของคุณจ๊ะต้องเติบโต มัื�นคง แล้ะ
แข็งแก็ร่งอย่่างแน่นอน

ขอบคุณข้อม้ืล้

- smartsme.co.th 

- mgronline.com/smes
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 BIZ	IN	LAW	

อยากผ่ลิต่อาห็ารต้่องรู้กฎ
เรื�อง:	สุัช่า

กฎห็มายอาห็ารเป็ีนกฎห็มายวิ�าด้วิยการควิบคุมคุณภูาพ้อาห็าร โดยคำาน้งถ้งควิามปีลอดภัูยคุ้มค�า สมปีระโยชน์และ             
เป็ีนธรรมให้็กับผู้่บริโภูคในการซื�อผ่ลิต่ภัูณฑ์์อาห็าร และใช้เป็ีนเกณฑ์์ห็ลักให้็ผู้่ผ่ลิต่และผู้่นำาเข้าอาห็ารนำาไปีปีฏิิบัติ่ 
	 ม่การกำาหนดหล้กเกณ์ฑ์	 วิิธุ่การและเงื�อนไขในการผลิตหรือนำาเข้าผลิตภ้ณ์ฑ์อาหาร	การกำาหนดคุืณ์ภาพและมาตรฐาน						
ของอาหาร	ข้อห้ามเก่�ยุวิก้บอาหารและการโฆษณ์าอาหาร	โดยุม่หน่วิยุงานท่�เก่�ยุวิข้องคืวิบคุืมกำาก้บ	และก่อนนำาผลิตภ้ณ์ฑ์อาหาร
ออกจำาหน่ายุส่้ัตลาด	ผ้้ผลิตหรือผ้้นำาเข้าอาหารต้องดำาเนินการขออนุญาตตามท่�กฎหมายุกำาหนด
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ติามสัายงานิผลิติ ร์ะบบแสังและการ์ร์ะบายอากาศท่�เหมาะสัม
เพ่ัยงพัอ เป็ุ่นิต้ินิ
เครื�องมือ เครื�องจัักร และอุปีกรณ์ในการผ่ลิต่
 เคร้์�องม้อ เคร้์�องจ่กร์ และอ่ปุ่กร์ณ์ิในิการ์ผลิติ ต้ิองเพ่ัยง
พัอต่ิอการ์ปุ่ฏิบ่ติิงานิ ร์วมท่�งการ์ออกแบบติิด์ต่ิ�งง่ายแก่การ์
ทำาความสัะอาด์ ปุ้่องก่นิการ์ปุ่นิเปุ้่�อนิ และความสัมปุ่ร์ะโยชั่น์ิ
จากเคร้์�องม้ออ่ปุ่กร์ณ์ิเหล่าน่ิ�นิ
การควิบคุมกระบวินการผ่ลิต่
 การ์ด์ำาเนิินิการ์ท่กข่�นิติอนิจะต้ิองม่การ์ควบค่มความ
ปุ่ลอด์ภ่ยท่�งในิด้์านิว่ติถ่ัดิ์บ ข่�นิติอนิร์ะหว่างการ์ผลิติ ภาชั่นิะ
ว่สัด่์ท่�ใช้ั่ นิำ�า นิำ�าแข็ง และไอนิำ�าในิกร์ะบวนิการ์ผลติิท่�ส่ัมผ่สัก่บ
อาหาร์ต้ิองม่ค่ณิภาพั มาติร์ฐานิติามปุ่ร์ะกาศกร์ะทร์วง
สัาธิาร์ณิส่ัข ติลอด์จนิการ์จ่ด์ทำาบ่นิทึกร์ายงานิ เป็ุ่นิต้ินิ
การสุขาภิูบาล
 ม่การ์จ่ด์เติร่์ยมและออกแบบสิั�งอำานิวยความสัะด์วกติ่างๆ 
ภายในิสัถัานิปุ่ร์ะกอบการ์ให้เป็ุ่นิไปุ่ติามหล่กส่ัขาภิบาลท่�ด่์   
เช่ั่นิการ์จ่ด์เติร่์ยมนิำ�าใช้ั่ ห้องนิำ�า ห้องส้ัวม อ่างล้างม้อหน้ิา 
อ่ปุ่กร์ณิ์ทำาความสัะอาด์ท่�เหมาะสัม เชั่่นิ สับู่ ผ้าเช็ั่ด์ม้อ       
โด์ยจ่ด์เติร่์ยมในิปุ่ริ์มาณิท่�เพ่ัยงพัอก่บผู้ปุ่ฏิบ่ติิการ์ สัะอาด์     
ถูักส่ัขล่กษณิะ และท่�สัำาค่ญต้ิองอยู่ในิสัภาพัท่�ใช้ั่งานิได้์ ร์วมท่�ง
การ์ด์ำาเนิินิการ์ด้์านิร์ะบบปุ้่องก่นิ และกำาจ่ด์ส่ัติว์และแมลง 
ร์ะบบกำาจ่ด์ขยะและร์ะบบร์ะบายนิำ�าติามความเหมาะสัม เป็ุ่นิต้ินิ
การบำารุงรักษาและการทั่่ำาควิามสะอาด
 การ์จ่ด์การ์ด์ูแลร่์กษา และร์ะบบทำาความสัะอาด์ เพ้ั�อให้
อาคาร์สัถัานิท่� อ่ปุ่กร์ณ์ิในิการ์ผลิติ ติลอด์จนิว่สัด่์อ่ปุ่กร์ณ์ิต่ิางๆ
ท่�เก่�ยวข้องท่�งก่อนิและหล่งการ์ผลิติให้อยู่ในิสัภาพัท่�สัะอาด์   
ถูักส่ัขล่กษณิะโด์ยสัมำ�าเสัมอ ร์วมท่�งการ์บำาร่์งร่์กษาปัุ่จจ่ย    
การ์ผลิติต่ิางๆ ให้อยู่ในิสัภาพัท่�ใช้ั่งานิได้์อย่างม่ปุ่ร์ะสิัทธิิภาพั
ติลอด์เวลา
บุคลากรและสุขลักษณะของผู้่ปีฏิิบัติ่งาน
 ผู้ปุ่ฏิบ่ติิงานิในิบริ์เวณิผลิติต้ิองไม่เป็ุ่นิโร์คติิด์ต่ิอหร้์อโร์ค  
น่ิาร่์งเก่ยจติามท่�กำาหนิด์โด์ยกฎกร์ะทร์วง หร้์อม่บาด์แผล      
อ่นิอาจก่อให้เกิด์การ์ปุ่นิเปุ่้�อนิของผลิติภ่ณิฑ์์ ม่มาติร์การ์
ควบค่มให้เจ้าหน้ิาท่�ปุ่ฏิบ่ติิงานิท่กคนิในิขณิะด์ำาเนิินิการ์ผลิติ 
และม่การ์ส่ัมผ่สัโด์ยติร์งก่บอาหาร์ ให้ปุ่ฏิบ่ติิติามกฎ-ร์ะเบ่ยบ
ในิการ์แต่ิงกายติามส่ัขล่กษณิะท่�ด่์อย่างเคร่์งคร่์ด์ เช่ั่นิ การ์สัวม
เส้ั�อผ้า เส้ั�อคล่ม สัวมถ่ังม้อ สัวมหมวก หร้์อผ้าคล่มท่�สัะอาด์
ไม่สัวมเคร้์�องปุ่ร์ะด่์บต่ิางๆ เป็ุ่นิต้ินิ ห้ามพัฤติิกร์ร์มต่ิางๆ ท่�   
ไม่เหมาะสัมและอาจก่อให้เกิด์การ์ปุ่นิเปุ้่�อนิ เช่ั่นิ สูับบ่หร่์�      
ถ่ัมนิำ�าลาย ไอ จาม และบ่คคลอ้�นิๆ ท่�ต้ิองเข้าไปุ่ในิกร์ะบวนิ  
การ์ผลิติ ก็ต้ิองปุ่ฏิบ่ติิติามเชั่่นิเด่์ยวก่นิ ม่การ์ฝีึกอบร์ม         
เจ้าหน้ิาท่�ผู้ปุ่ฏิบ่ติิงานิให้ม่ความรู้์ความเข้าใจเก่�ยวก่บส่ัขล่กษณิะ
ท่�วไปุ่ หล่กส่ัขาภิบาล และความรู้์ท่�วไปุ่ในิการ์ผลิติท่�ด่์        
ติามความเหมาะสัม เป็ุ่นิต้ินิ

 ได้์แก่ การ์ขออน่ิญาติต่ิ�งโร์งงานิผลิติหร้์อนิำาเข้าอาหาร์ การ์
ขออน่ิญาติในิเร้์�องฉลากและการ์โฆษณิาอาหาร์ เม้�อได้์ร่์บ
อน่ิญาติแล้วจึงจะจำาหน่ิายในิติลาด์ได้์ และเม้�อจำาหน่ิายอาหาร์
สู่ัติลาด์แล้ว ผู้ผลิติหร้์อนิำาเข้าผลิติภ่ณิฑ์์อาหาร์ม่หน้ิาท่�ต้ิอง
ดู์แลร่์กษาสัถัานิท่�ผลิติ สัถัานิท่�บร์ร์จ่ สัถัานิท่�เก็บร่์กษา ติลอด์
จนิเคร้์�องม้อการ์ผลิติให้เร่์ยบร้์อยเหมาะสัมก่บการ์ใช้ั่งานิและ
ย่งม่หน้ิาท่�ในิการ์ผลิติอาหาร์ให้ม่ค่ณิภาพัและมาติร์ฐานิติามท่�
ได้์ขออน่ิญาติ หร้์อติามเกณิฑ์์ท่�กฎหมายกำาหนิด์ โด์ยจะม่
พัน่ิกงานิเจ้าหน้ิาท่�ติามกฎหมายอาหาร์ ติร์วจสัอบว่าอาหาร์น่ิ�นิ
ย่งคงม่ค่ณิภาพัติามมาติร์ฐานิท่�ได้์ร่์บอน่ิญาติหร้์อไม่ หาก      
ไม่เป็ุ่นิไปุ่ติามกฎหมายกำาหนิด์ จะม่บทลงโทษต่ิ�งแต่ิการ์       
ถูักเพิักถัอนิหร้์อพ่ักการ์ใช้ั่ใบอน่ิญาติ การ์จำาค่ก ปุ่ร่์บหร้์อ     
ท่�งจำาท่�งปุ่ร่์บ
 ด่์งน่ิ�นิ กฎหมายว่าด้์วยอาหาร์ จึงม่ความสัำาค่ญต่ิอผู้บริ์โภค
หน่ิวยงานิท่�เก่�ยวข้องจะต้ิองด์ำาเนิินิการ์ควบค่มดู์แลให้อาหาร์
ถูักส่ัขล่กษณิะและปุ่ลอด์ภ่ย ร์วมท่�งม่กฎหมายค้่มคร์องผู้
บริ์โภคเพ้ั�อให้เกิด์ความเป็ุ่นิธิร์ร์มแก่ผู้บริ์โภค
 สัำาหร่์บการ์ผลิติอาหาร์น่ิ�นิ ม่ GMP (Good Manufacturing 
Practice) หร้์อหล่กเกณิฑ์์วิธ่ิการ์ท่�ด่์ในิการ์ผลิติอาหาร์ เปุ่็นิ
เกณิฑ์์หร้์อข้อกำาหนิด์ข่�นิพ้ั�นิฐานิท่�จำาเป็ุ่นิในิการ์ผลิติและ
ควบค่มเพ้ั�อให้ผู้ผลิติปุ่ฏิบ่ติิติาม
 โด์ยจะติ้องด์ำาเนิินิการ์จ่ด์เติร่์ยมสัภาพัแวด์ล้อมในิโร์งงานิ
ผลิติ การ์ปุ่ฏิบ่ติิให้เป็ุ่นิไปุ่ติามหล่กส่ัขาภิบาล หล่กส่ัขอนิาม่ย
และความสัะอาด์ท่�งในิการ์ผลิติ และบ่คลากร์ในิสัายงานิผลิติ
ด้์วย โด์ยให้ติร์ะหน่ิกถึังความสัะอาด์ ปุ่ลอด์ภ่ย ม่ร์ะเบ่ยบวิน่ิย
เพ้ั�อสัร้์างส่ัขล่กษณิะท่�ด่์ในิการ์ผลิติเป็ุ่นิสัำาค่ญ วิธ่ิการ์ผลิติ
อาหาร์จะต้ิองม่การ์กำาหนิด์วิธ่ิการ์ผลิติ เคร้์�องม้อ เคร้์�องใช้ั่ในิ
การ์ผลิติ และการ์เก็บร่์กษาอาหาร์ ซึึ�งการ์ด์ำาเนิินิการ์ด่์งกล่าว
น่ิ�นิผู้ผลิติจะต้ิองคำานึิงถึังสิั�งต่ิางๆ ด่์งต่ิอไปุ่น่ิ�
สถานท่ั่่�ตั่�งและอาคารผ่ลิต่
 สัถัานิท่�ต่ิ�งต่ิวอาคาร์และท่�ใกล้เค่ยง ต้ิองอยู่ในิท่�ท่�จะไม่
ทำาให้อาหาร์ท่�ผลิติเกิด์การ์ปุ่นิเปุ่้�อนิได์้ง่าย บร์ิเวณิโด์ยร์อบ    
จะต้ิองสัะอาด์ หล่กเล่�ยงสิั�งแวด์ล้อมท่�ม่โอกาสัก่อให้เกิด์      
การ์ปุ่นิเปุ้่�อนิก่บอาหาร์ เช่ั่นิ แหล่งเพัาะพ่ันิธ์่ิส่ัติว์ แมลง      
กองขยะ บริ์เวณิท่�ม่ฝ่ี�นิมาก บริ์เวณินิำ�าท่วมข่งแฉะ สักปุ่ร์ก 
และไม่ควร์ใกล้แหล่งม่พิัษ หากหล่กเล่�ยงไม่ได้์ ผู้ผลิติจะต้ิอง
ม่มาติร์การ์ปุ่อ้งก่นิการ์ปุ่นิเปุ่้�อนิจากภายนิอกเขา้สู่ับริ์เวณิผลติิ
อย่างม่ปุ่ร์ะสิัทธิิภาพั
 อาคาร์ผลิติม่ขนิาด์เหมาะสัม ม่การ์ออกแบบและก่อสัร้์าง
ในิล่กษณิะท่�ง่ายแก่การ์บำาร่์งสัภาพั ร่์กษาความสัะอาด์ และ
สัะด์วกในิการ์ปุ่ฏิบ่ติิงานิ โด์ยการ์ก่อสัร้์างท่�คงทนิ ทำาความสัะอาด์
และซ่ึอมแซึมให้อยู่ในิสัภาพัท่�ด่์ แยกบริ์เวณิผลิติอาหาร์       
และท่�อยู่อาศ่ยเป็ุ่นิส่ัด์ส่ัวนิ ม่มาติร์การ์ปุ้่องก่นิส่ัติว์และแมลง
ไม่ให้เข้าในิบริ์เวณิอาคาร์ผลิติ ม่การ์จ่ด์ส่ัด์ส่ัวนิบริ์เวณิให้เป็ุ่นิไปุ่
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 SMART TAX	 เรื�อง:	เกร่ยุงไกร	สัถาปัตยุา

ภูาษ่ท่ั่่� YOUTUBER ต้่องจั�าย

YouTuber สายทั่่�องเท่ั่่�ยวิ
 สัำาหร่์บในิไทย YouTuber สัายน่ิ�เป็ุ่นิท่�นิิยมมากในิบ้านิเร์า
โด์ยถ้ัาพูัด์ถึัง Creator ท่�เป็ุ่นิสัายท่องเท่�ยวท่�ม่ช้ั่�อเส่ัยงในิบ้านิเร์า
ต่ิวอย่างเช่ั่นิ ค่ณิมิ�นิท์ จากช่ั่อง I Roam Alone ท่�ม่สัไติล์ของ
วิด่์โอท่�ช่ั่ด์เจนิ บอกเล่าผ่านิผู้หญิงต่ิวคนิเด่์ยวก็สัามาร์ถัท่องเท่�ยว
ได้์ท่�วโลก เพ้ั�อเป็ุ่นิแร์งบ่นิด์าลใจให้ท่กคนิออกไปุ่ทอ่งเท่�ยว โด์ย
ไม่ต้ิองก่งวล หร้์อ ค่ณิว่านิไฉ จากช่ั่อง อาสัาพัาไปุ่หลง ท่�ม่
ล่ลาการ์เล่าด้์วยเส่ัยงท่�ติลก ขำาข่นิ บวกก่บม่มของภาพัวิวทิวท่ศน์ิ
สัถัานิท่�ท่องเท่�ยวได้์แบบสัวยงาม หากค่ณิกำาล่งจะเริ์�มต้ินิ   
อยากทำาคลิปุ่ท่องเท่�ยว ก็สัามาร์ถัดู์ต่ิวอย่างท่�แนิะนิำามาได้์เลย               
YouTuber สายบิวิต่่�
 สัำาหร่์บ Youtuber สัายความงาม ในิบ้านิเร์าก็เป็ุ่นิท่�นิิยม
อย่างสูังต่ิ�งแต่ิสัม่ย YouTube ย่คแร์กๆ สัำาหร่์บ Creator ท่�สัาวๆ
ร่่์นิเล็ก ร่่์นิใหญ่ติิด์ติามอยา่งเหน่ิยวแน่ินิต่ิวอย่าง เช่ั่นิ ค่ณิโมเม
จากช่ั่อง dailycherie หร้์อท่�หลายคนิรู้์จ่กในิช้ั่�อเดิ์มว่า โมเมพัาเพัลินิ
ท่�จะร่์วิวเคร้์�องสัำาอาง สักินิแคร์์ หร้์อของใช้ั่สัำาหร่์บสัาวๆ ท่�น่ิาสันิใจ
ร่์วิวแบบความจริ์ง ไม่เอนิเอ่ยง อ่นิไหนิด่์ แม่ก็ว่าด่์ หร้์อค่ณิอาชิั่
จากช่ั่อง Archita Station ท่�คลิปุ่ส่ัวนิใหญ่จะเน้ินิไปุ่ท่�การ์ร่์วิว

จัากผ่ลการสำารวิจัของ Adecco พ้บวิ�า ในปีี 2563 อาช่พ้ในฝัันของเด็กไทั่่ยท่ั่่�มาแรงคือ อาช่พ้ Youtuber ซ้�งไต่�อันดับมาอยู�
ลำาดับท่ั่่� 3 ต่�อจัากอาช่พ้ยอดฮิิต่อย�างห็มอและครู  
		 สัำาหร้บอาช่่พ	YouTuber	กคื็ือคืนท่�สัร้างรายุไดจ้ากการเปน็	Creator	บนเวิบ็ไซื้ต์	Youtube.com	โดยุท่�เราสัามารถอ้ปโหลด
คืลิปวิิด่โอลงในช่่องของต้วิเอง	จนม่ผ้้ติดตาม	เป็นสัมาชิ่กเพื�อช่มผลงานของเรา	ยิุ�งถ้าม่ผ้้ติดตามเยุอะๆ	โอกาสัท่�เราจะด้งหรือ
ม่รายุได้ก็ส้ังข้�นตามไปด้วิยุ	แต่การเป็น	YouTuber	ก็ม่หลากหลายุสัายุ	หลายุสัไตล์	แล้วิแต่คืวิามถน้ดของแต่ละบุคืคืล	โดยุสัายุ
ของ	YouTuber	ท่�ได้ร้บคืวิามนิยุมจะม่ไลฟ์ิสัไตล์ท่�คืนสันใจ	เช่่น

เคร้์�องสัำาอาง การ์แต่ิงหน้ิา และไลฟ์สัไติล์สัำาหร่์บผู้หญิง ท่�ม่
ความน่ิาร่์กสัด์ใสั ก่�งกิ�ง และถ้ัาใคร์ท่�อยากจะเริ์�มร่์วิวเคร้์�องสัำาอาง
ในิสัไติล์ของต่ิวเองบ้าง อย่าร์อช้ั่า เริ์�มทำาได้์เลย
YouTuber สายกิน
 สัำาหร่์บ YouTuber สัายกินิแหลกในิบ้านิเร์า ก็ม่ท่�ได้์ร่์บ
ความนิิยมอยู่หลายช่ั่อง โด์ย Creator ท่�ทำาเร้์�องร์าวเก่�ยวก่บ
อาหาร์ได้์ร่์บความนิิยมสูังมาก ต่ิวอย่างเช่ั่นิ ค่ณิพ่ัท จากช่ั่อง 
PEACH EAT LAEK ท่�ม่ล่ลาการ์กินิท่�เน้ินิจ่ เน้ินิกินิไว ทำาให้
ได้์ร่์บความนิิยมมากจากผู้ติิด์ติาม หร้์อค่ณิแน็ิติ จากช่ั่อง 
EATER CNX YouTuber สัายกินิหน้ิาใหม่ มาแร์ง ท่�ม่ด่์กร่์  
ในิร์ะด่์บปุ่ร์ะเทศ หากใคร์ท่�ชั่อบกินิแบบกินิเยอะๆ ลองทำาคลิปุ่
แล้วอ่ปุ่โหลด์ดู์สิั ร่์บร์องค่ณิอาจจะด่์งเหม้อนิพัวกเขาเหล่าน่ิ�
YouTuber สายเกม
 สัำาหร่์บคลิปุ่วิด่์โอปุ่ร์ะเภทเกมในิบ้านิเร์า ได้์ร่์บความนิิยม
แบบสูังส่ัด์ โด์ยเฉพัาะเกมท่�ต้ิองเล่นิเป็ุ่นิท่ม โด์ย Creator    
สัายเกมม่การ์เพิั�มมากขึ�นิในิท่กว่นิ เพัร์าะจะได้์ร่์บความนิิยม
อย่างร์วด์เร็์ว สัำาหร่์บ Creator ท่�ม่ช้ั่�อเส่ัยงด้์านิเกม ต่ิวอย่าง
เช่ั่นิ ค่ณิเอก จากช่ั่อง HRK ท่�ม่สัไติล์การ์เล่นิและนิำ�าเส่ัยง
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 ข้อด่์ของการ์เป็ุ่นิ YouTuber ค้อเร์าสัามาร์ถัหาเงินิได้์เยอะ
จากความชั่อบของเร์า แต่ิสิั�งท่�ไม่ควร์มองข้ามเลยก็ค้อเม้�อเร์า
ม่ร์ายได้์เข้ามา แล้วเร์าจะจ่ด์การ์ก่บร์ายได้์ติร์งน่ิ�นิอย่างไร์ และ
อย่าล้มวางแผนิเร้์�องภาษ่เอาไว้ด้์วย ไม่อย่างน่ิ�นิร์ายได้์ท่�เร์าได้์มา
ก็จะต้ิองจ่ายภาษ่จนิหมด์ ไม่ม่เงินิเหล้อเก็บแบบท่�ต่ิ�งใจไว้
YouTuber เส่ยภูาษ่ยังไง?
 การ์เป็ุ่นิ YouTuber น่ิ�นิเป็ุ่นิอาช่ั่พัท่�ไม่ได้์ม่กฎหมายให้   
เส่ัยภาษ่โด์ยติร์ง และการ์คิด์ภาษ่ท่�ไม่ได้์ขึ�นิอยู่ก่บอาช่ั่พัท่�ทำา
เพ่ัยงอย่างเด่์ยว แต่ิคิด์จากล่กษณิะของร์ายได้์ท่�ได้์มา เร์าจึง
จำาเป็ุ่นิจะต้ิองดู์ปุ่ร์ะเภทท่�มาของร์ายได้์ว่ามาจากทางไหนิ 
เพัร์าะร์ายได์้แต่ิละปุ่ร์ะเภทน่ิ�นิจะห่กค่าใช้ั่จ่ายได้์แติกต่ิางก่นิ 
โด์ยหล่กๆ จะม่ด้์วยก่นิอยู่ 3 ช่ั่องทาง
- ร์ายได้์จากการ์โฆษณิา Google Adsense  ซึึ�งร์ายได้์ติร์งน่ิ�
จะเป็ุ่นิ เงินิได้์ปุ่ร์ะเภทท่� 8 หร้์อเร่์ยกว่า เงินิได้์ 40(8) ท่�ต้ิอง
ห่กค่าใช้ั่จ่ายติามจริ์ง
- ร์ายได้์จากการ์ จ้างเข่ยนิ , Review, Advertorial, Sponsored 
Post ต่ิาง ๆ ซึึ�งร์ายได้์ติร์งน่ิ�จะเป็ุ่นิ เงินิได้์ปุ่ร์ะเภทท่� 2 หร้์อ 
8 ก็ได้์ โด์ยคิด์จากการ์ลงท่นิลงแร์ง เช่ั่นิ ทำาแลกเงินิปุ่กติิ     
จะคิด์เป็ุ่นิ เงินิได้์ 40(2) ท่�ต้ิองห่กค่าใช้ั่จ่ายแบบเหมา 50% 
แต่ิสูังส่ัด์ไม่เกินิ 100,000 บาท แต่ิถ้ัาทำาแบบม่โปุ่ร์ด่์กช่ั่�นิ    
ต้ิองจ้างคนิ ต้ินิท่นิสูังก็จะคิด์แบบ เงินิได้์ 40(8)
-ร์ายได้์จากการ์ออกอ่เว้นิต์ิโชั่ว์ต่ิว จากการ์เป็ุ่นิ Youtuber ซึึ�ง
ร์ายได้์ติร์งน่ิ�จะเป็ุ่นิเงินิได้์ปุ่ร์ะเภทท่� 2 หร้์อเร่์ยกว่า เงินิได้์ 40(2) 
ท่�ต้ิองห่กค่าใช้ั่จ่ายติามจริ์ง แต่ิอาจจะกลายเป็ุ่นิเงินิได้์ 40(8) 
ได้์ถ้ัา YouTuber กลายเป็ุ่นิน่ิกแสัด์งสัาธิาร์ณิะท่�ต้ิองห่ก      
แบบเหมา 40-60% ไม่เกินิ 600,000 บาท หร้์อห่กติามจริ์ง
วิิธ่การคิดภูาษ่
 ปุ่กติิคนิส่ัวนิใหญ่ม่กจะเข้าใจผิด์ในิการ์คำานิวณิภาษ่ เช่ั่นิ 
ร์ายได้์ 400,000 บาท ก็เอาไปุ่คูณิอ่ติร์าภาษ่เลย ซึึ�งเป็ุ่นิวิธ่ิ
การ์คิด์ท่�ไม่ถูักต้ิองและจะทำาให้เร์าเส่ัยเปุ่ร่์ยบได้์ เร์าจะต้ิองลบ
ค่าใช้ั่จ่าย หร้์อค่าลด์หย่อนิก่อนิท่กคร่์�ง เพัร์าะอาจจะทำาให้เร์า
เส่ัยภาษ่ได้์น้ิอยลงก็ได้์   
แบบท่ี่� 1 เงินิได้์ - ค่าใช้ั่จ่าย - ค่าลด์หย่อนิ = เงินิได้์ส่ัทธิิแล้วนิำา 
เงินิได้์ส่ัทธิิ x อ่ติร์าภาษ่ (0-35 %) = เงินิภาษ่ท่�ต้ิองจ่าย    
 แต่ิถ้ัาม่ร์ายได้์มากกว่า 1,000,000 บาท (จากร์ายได์้ท่� 
ไม่ใช่ั่เงินิเด้์อนิ) จะต้ิองคำานิวนิภาษ่อ่กแบบหนึิ�ง และถ้ัาม่ร์ายได้์ 
มากกว่า 1,800,000 บาทจะต้ิองจด์ทะเบ่ยนิภาษ่มูลค่าเพิั�มด้์วย
แต่ิน่ิกแสัด์งสัาธิาร์ณิะจะได้์ร่์บการ์ยกเว้นิภาษ่มูลค่าเพิั�ม 
แบบท่ี่� 2 เงินิได้์ x 0.5 = เงินิภาษ่ท่�ต้ิองจ่าย ซึึ�งเงินิภาษ่ติร์ง
น่ิ�ต้ิองนิำาไปุ่เท่ยบก่บแบบแร์กก่อนิ แล้วจึงเส่ัยติามวิธ่ิท่�คำานิวณิ
ออกมาได้์มากกว่า
 เมืื�อได้้ร้้เรื�องก็ารเส่ย่ภาษ่์แล้้วเราก็็สามืารถวางแผู้นก็าร
ล้ด้หย่่อนภาษ่์ได้้ โด้ย่อาจ๊จ๊ะซื�อป็ระกั็นช่่วิต หรือก็องทุี่นต่างๆ
เป็็นต้น  ใครอย่าก็เป็็น YouTuber ก็็อย่่าลื้มืคิด้ถึงตรงส่วนน่�
ด้้วย่นะครับ เพราะไม่ืว่าคุณจ๊ะที่ำาอาช่่พอะไร ก็ารท่ี่�ม่ืราย่ได้้
ก็็ถือว่าเป็็นหน้าท่ี่�ท่ี่�เราต้องเส่ย่ภาษ่์อย่้่แล้้ว

เฉพัาะต่ิวทำาให้ผู้ติิด์ติามท่�งเด็์ก และผู้ใหญ่ท่กเพัศท่กว่ย 
ติิด์ติามอย่างเหน่ิยวแน่ินิ ไม่ว่าจะเล่นิเกมอะไร์ ก็จะเป็ุ่นิ  
กร์ะแสัพูัด์ถึังอยู่ในิโซึเช่ั่ยลอยู่บ่อยคร่์�ง โด์ยเฉพัาะเกมแข่งร์ถั 
หร้์อค่ณิไนิท์ จากช่ั่อง Gssspotted สัำาหร่์บจ่ด์เด่์นิท่�ทำาให้หลายคนิ
ติิด์ติามช่ั่องน่ิ�ก็ค้อ การ์พูัด์ค่ยในิเร้์�องร์าวหลากหลายปุ่ร์ะเด็์นิ
ก่อนิท่�จะเริ์�มเล่นิเกม บางเร้์�องก็เป็ุ่นิเร้์�องเศร้์า แต่ิเล่าออกมาอย่างไร์
ก็เฮฮาท่กท่ หากใคร์ท่�กำาล่งจะเริ์�มเป็ุ่นิ YouTuber สัายเกม 
ต้ิองอย่าล้มฝึีกฝีนิเร้์�องการ์เอนิเติอร์์เทนิคนิดู์ จะช่ั่วยเพิั�ม        
ผู้ติิด์ติามขึ�นิได้์อ่กเยอะ
แล้วิ YouTuber สร้างรายได้อย�างไร?  
 โด์ยปุ่กติิ Creator จะได้์ร่์บเงินิจากค่าโฆษณิาท่�แสัด์ง
อ่ติโนิม่ติิในิคลิปุ่วิด่์โอของค่ณิ ยิ�งยอด์การ์ด์ูเยอะ เร์าก็จะได์้
เงินิเยอะ ซึึ�งก่อนิท่�เร์าจะเปิุ่ด์ร่์บการ์สัร้์างร์ายได้์ต้ิองผ่านิ
เง้�อนิไขของ YouTube ก่อนิ เช่ั่นิ ม่จำานิวนิผู้ติิด์ติามในิช่ั่อง   
ไม่ติำ�ากว่า 1,000 คนิ หร้์อเร์าสัามาร์ถัหาร์ายได้์จากสัปุ่อนิเซึอร์์
ถ้ัาช่ั่องของค่ณิม่จำานิวนิผู้ติิด์ติาม หร้์อคลิปุ่วิด่์โอม่จำานิวนิการ์ดู์  
ท่�เยอะ ก็จะหาเงินิจากสัปุ่อนิเซึอร์์ได้์ง่าย หร้์อใช้ั่ร์ะบบเมมเบอร์์
ท่�จะเปิุ่ด์ให้ผู้ติิด์ติาม มากด์ร่์วมเป็ุ่นิส่ังคมในิชั่่อง โด์ยจะม่     
ค่าใช้ั่จ่ายแยกแล้วแต่ิการ์ต่ิ�งร์าคาของเร์า ซึึ�งในิจ่ด์น่ิ�ทาง YouTube 
ก็จะแบ่งร์ายได้์กล่บมาหาเร์าอ่กทางหนึิ�ง
ยอดคนดูห็น้�งล้านวิิวิ เราจัะได้รับเงินก่�บาทั่่?
 คำาติอบก็ค้อ ยอด์เงินิท่�เร์าจะได้์ไม่เท่าก่นิในิแต่ิละคลิปุ่   
บางคลิปุ่เร์าอาจจะได์้หล่กพ่ันิ หร้์อบางคลิปุ่เร์าอาจได์้เงินิ  
หลายหม้�นิบาท ก็เพัร์าะว่าร์ะบบของ YouTube จะให้           
ผลติอบแทนิสัำาหร่์บคลิปุ่วิด่์โอท่�เป็ุ่นิภาษาอ่งกฤษมากกว่า   
คลิปุ่ท่�เป็ุ่นิภาษาไทย ท่�งน่ิ�เป็ุ่นิเร้์�องของโฆษณิา ท่�คลิปุ่       
ภาษาอ่งกฤษม่ผู้ชั่มได้์หลากหลายจากท่�วโลก แต่ิคลิปุ่วิด่์โอ    
ท่�เป็ุ่นิภาษาไทยล้วนิๆ อาจทำาใหม่้โฆษณิาในิส่ัด์ส่ัวนิท่�น้ิอยกว่า
แบบน่ิ�ต้ิองเริ์�มห่ด์ทำาคลิปุ่ท่�เป็ุ่นิภาษาอ่งกฤษแล้วละ
การเป็ีน YouTuber ต้่องเส่ยภูาษ่เห็มือนอาช่พ้อื�นไห็ม?
 ไม่ว่าค่ณิจะเป็ุ่นิ YouTuber สัายไหนิๆ หร้์อทำาอาช่ั่พัอะไร์
เร์าท่กคนิก็ต้ิองเส่ัยภาษ่เหม้อนิก่นิหมด์ แต่ิถ้ัาร์ายได้์ร์วมท่�งปีุ่
ของเร์าม่จำานิวนิไม่เกินิ 150,000 ต่ิอปีุ่ ก็จะได้์ร่์บการ์ยกเว้นิภาษ่
แต่ิอาช่ั่พั YouTuber เป็ุ่นิอาช่ั่พัใหม่ท่�ย่งไม่ได้์บร์ร์จ่อยู่ในิ
กฎหมายให้เส่ัยภาษ่โด์ยติร์ง ด่์งน่ิ�นิ การ์คิด์ภาษ่จะขึ�นิอยู่ก่บ
ท่�มาของร์ายได้์ โด์ยหล่กๆ จะม่ด้์วยก่นิ 3 แบบค้อ
- ร์ายได้์จากการ์โฆษณิา เช่ั่นิ ยอด์วิว ร์ายได้์ส่ัวนิน่ิ�จะเป็ุ่นิเงินิได้์
ปุ่ร์ะเภทท่� 8 ท่�ต้ิองห่กค่าใช้ั่จ่ายติามจริ์ง
- ร์ายได้์จากสัปุ่อนิเซึอร์์ ร์ายได้์ในิส่ัวนิน่ิ�จะเป็ุ่นิเงินิได้์ปุ่ร์ะเภทท่� 2 
หร้์อ 8 ก็ได้์ซึึ�งถ้ัาเป็ุ่นิการ์ทำางานิแลกเงินิแบบปุ่กติิจะต้ิอง       
เส่ัยภาษ่เงินิได้์ในิปุ่ร์ะเภทท่� 2 แต่ิถ้ัาม่การ์จ้างคนิ ม่การ์ใช้ั่
กล้องต้ิองม่ค่าใช้ั่จ่ายลงท่นิสัูง ก็จะต้ิองเส่ัยภาษ่เงินิได์้ในิ
ปุ่ร์ะเภทท่� 8
- ร์ายได้์จากการ์ออกอ่เว้นิต์ิโชั่ว์ต่ิว จะต้ิองเส่ัยภาษ่เงินิได้์ในิ
ปุ่ร์ะเภทท่� 2 แต่ิถ้ัาเร์าขย่บจากการ์เป็ุ่นิ YouTuber ไปุ่เป็ุ่นิน่ิกแสัด์ง
เงินิในิส่ัวนิน่ิ�จะต้ิองเส่ัยภาษ่เงินิได้์ในิปุ่ร์ะเภทท่� 8
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1.

เยือนคำาปุีน พิ้พิ้ธภัูณฑ์์ผ้่าแสนงามแห็�งเมืองอุบลฯ

 พิัพิัธิภ่ณิฑ์์คำาปุ่่นิวางต่ิวอยู่บนิพ้ั�นิท่�ร่์มร้์�นิ ในิอำาเภอวาริ์นิชั่ำาร์าบ
ห่างจากต่ิวเม้องอ่บลฯ ไม่มากน่ิก ภายในิแบ่งส่ัด์ส่ัวนิช่ั่ด์เจนิ
และต่ิอเน้ิ�องก่นิ ซึึ�งม่ค่ณิเถ่ัา-ม่ช่ั่ย แต้ิส่ัจริ์ยา เป็ุ่นิเจ้าของ   
และผู้ก่อต่ิ�ง ก่อนิต่ิด์สิันิใจมาเปิุ่ด์พิัพิัธิภ่ณิฑ์์น่ิ�นิ ค่ณิเถ่ัาเคยเป็ุ่นิ
สัจ�วติมาก่อนิ แต่ิเพัร์าะม่สัายเล้อด์ของศิลปิุ่นิผ้าไหมทอม้อติกทอด์
มาจากบร์ร์พับ่ร่์ษ โด์ยม่ค่ณิยายและค่ณิแม่เป็ุ่นิแร์งบ่นิด์าลใจ 
จึงเร่์ยนิรู้์และคิด์ค้นิเทคนิิคการ์ทอเฉพัาะทาง พัร้์อมก่บออกแบบ
ลายผ้าลายกาบบ่วอ่นิเล้�องช้ั่�อขึ�นิ จนิเป็ุ่นิท่�ยอมร่์บท่�ววงการ์    
 ด่์งน่ิ�นิ เม้�อมาเปิุ่ด์พิัพิัธิภ่ณิฑ์์แห่งน่ิ� ค่ณิเถ่ัาจึงได้์ร์วบร์วมปุ่ร์ะว่ติิ
ก่�ทอโบร์าณิ ข้าวของเคร้์�องใช้ั่ต่ิางๆ ในิการ์ทอผ้า และผลงานิ
ผ้าไหมทอม้อจากฝีีม้อค่ณิแม่และตินิเอง ร์วมท่�งช่ั่างทอฝีีม้อเย่�ยม
ของคำาปุ่่นิ มาจ่ด์แสัด์งให้น่ิกท่องเท่�ยวและบ่คคลท่�วไปุ่เข้าชั่มก่นิ
ได้์ท่กว่นิ 

หากใครเดินท่างไปอุุบลราชธาน่ เมือุงเล็กๆ แต่อุบอุุ่นน่ารักท่างภูาคอุ่สาน แล�ว่ไม่ได�แว่ะเยือุนคำาปุน
 พิพิธภัูณฑผู้�าแสนงาม ซึ�งเปนซิกเนเจัอุรขอุงท่่�น่�สักคร้ัง ก็เหมือุนกับไปไม่ถึงเมือุงน้่จัริงๆ

เรื�อง:	สุัพ้ตรา	สุัขสัว้ิสัด์ิ			ภาพ:	นายุกฤต BLEISURE

 พัร้์อมก่นิน่ิ�นิช่ั่วงเทศกาลแห่เท่ยนิเข้าพัร์ร์ษาของท่กปีุ่    
ค่ณิเถ่ัาย่งใจด่์เปิุ่ด์บ้านิคำาปุ่่นิ เร้์อนิไทยหล่งงามท่�พ่ักอาศ่ยส่ัวนิต่ิว 
ซึึ�งภายในิม่โร์งทอท่�งผ้าทอม้อและผ้าไหมทอม้อขนิาด์ใหญ่    
ให้ท่กคนิได้์ช้ั่�นิชั่มอย่างใกล้ชิั่ด์เป็ุ่นิเวลา 3 ว่นิเต็ิมอ่กด้์วย 
 โด์ยการ์เปิุ่ด์โอกาสัให้ผู้คนิได้์เข้าชั่มน่ิ� นิอกจากต้ิองการ์
ส้ับสัานิงานิผ้าไหมทอม้ออ่นิติร์าติรึ์งให้เป็ุ่นิท่�รู้์จ่กมากขึ�นิแล้ว 
ค่ณิเถ่ัาย่งอยากให้พิัพิัธิภ่ณิฑ์์คำาปุ่่นิม่ส่ัวนิช่ั่วยส่ังเสัริ์มคนิร่่์นิ
หล่งได้์ติร์ะหน่ิกถึังค่ณิค่าของศิลปุ่ะแห่งผ้าทอม้อและร่์วมก่นิ
อน่ิร่์กษ์ให้คงอยู่ต่ิอไปุ่นิานิๆ 
 จากความงด์งามปุ่ร์ะณ่ิติของผ้าทอม้อและผ้าไหมทอม้อ   
ด่์งกล่าว ทำาให้ท่กคนิท่�มาเย้อนิพิัพิัธิภ่ณิฑ์์คำาปุ่่นิต่ิางต้ิ�นิติาต้ิ�นิใจ
และอด์จ่บจองหร้์อส่ั�งทอจนิเป็ุ่นิคิวยาวไม่ได้์ แม้มูลค่าของ    
ผ้าไหมทอม้อจะสูังมากแค่ไหนิก็ติาม 
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1. บ้�านคำำาปุนเปิดให�ชมปีละคำรั�ง

2. โรงทอุผู้�าภายในบ้�านคำำาปุน 

3. พิูพิูธภัณัฑ์์คำำาปุน เข้�าชมได�ทุกิวัิน

4. คุำณัเถ่่า-มีชัย แต�สุิจัริยา

5-6. มุมต่างๆ ภายในพิูพิูธภัณัฑ์์คำำาปุน

7. คำำาปุนคำาเฟ่่

8-9. มุมต่างๆ ภายในพิูพิูธภัณัฑ์์คำำาปุน

10. ผู้�าไหมทอุมือุแสินงามข้อุงบ้�านคำำาปุน

11. เมนูข้นมแสินอุร่อุยจัากิคำำาปุนคำาเฟ่่

 นิอกจากน่ิ�ย่งม่คำาปุ่่นิคาเฟ�ต่ิ�งอยู่ใกล้ๆ ก่บพิัพิัธิภ่ณิฑ์์     
เป็ุ่นิคาเฟ�ในิสัไติล์ร่์วมสัม่ยสัำาหร่์บผู้มาเย้อนิได้์แวะน่ิ�งผ่อนิคลาย
และกินิด้์�มอย่างร้์�นิร์มย์ โด์ยม่เมนูิอาหาร์และขนิมรู์ปุ่แบบ
ฟิวช่ั่�นิให้เล้อกสัร์ร์อย่างหลากหลาย อาทิข้าวต่ิงหน้ิาเค็ม   
หมากน่ิด์ โร์ต่ิแกงเข่ยวหวานิเน้ิ�อ-ไก่ หม่�กะทิอ่บล ช่ั่สัเค้กมะม่วง
มูสัเค้กใบเติย เป็ุ่นิต้ินิ ใคร์ได้์ชิั่มร่์บร์องติิด์ใจ เพัร์าะอร่์อยและ
เป็ุ่นิสูัติร์เฉพัาะของท่�น่ิ�เท่าน่ิ�นิ
 ด้้วย่ความืงามืแห่งผู้้าที่อมืือแล้ะผู้้าไหมืที่อมืือทัี่�งหมืด้ทัี่�งมืวล้
จึ๊งไม่ืน่าแป็ล้ก็ใจ๊ท่ี่�มัืนจ๊ะส่องแสงให้พิพิธิภัณฑ์์คำาปุ็นก็ล้าย่เป็็น
สถานท่ี่�ท่ี่�ทุี่ก็คนห้ามืพล้าด้ เมืื�อแวะมืาเยื่อนเมืืองอุบล้ฯ แห่งน่�    
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 GROUPING	 เรื�อง:	สัยุาม

เลอค�า กับ LOCAL
สินค้าม่ช่วิิต่ พิ้พิ้ธภัูณฑ์์ชุมชนม่ช่วิิต่
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จุ๊ด้เริ�มืต้นของพิพิธิภัณฑ์์ชุ่มืช่นม่ืช่่วิต จั๊งหวัด้บึงก็าฬ เกิ็ด้ขึ�นมืาจ๊าก็ความืตั�งใจ๊ของ คุณขาบ-สุที่ธิิพงษ์์ สุริย่ะ ฟู้้�ด้สไตลิ้สต์ชื่�อดั้ง
ท่ี่�นำาเรือนไที่ย่อ่สานอายุ่ก็ว่า 60 ปี็ สถานท่ี่�เก่็าดั้�งเดิ้มืของครอบครัวมืาสร้างเป็็นพิพิธิภัณฑ์์เพื�อให้คนรุ่นใหม่ืได้้เร่ย่นร้้วิถ่ช่่วิต
ช่าวอ่สานดั้�งเดิ้มืในอด่้ต 
 ผนิวกความเช่ั่�ยวชั่าญในิการ์ออกแบบน่ิ�นิ ค่ณิขาบนิำาศิลปุ่ะของงานิออกแบบร่์วมสัม่ย เข้ามาผสัมผสัานิให้ดู์สัวยงาม โด์ยใช้ั่
วิถ่ัเกษติร์ช่ั่มชั่นิเป็ุ่นิต่ิวเช้ั่�อม จนิทำาให้ท่�น่ิ�กลายมาเป็ุ่นิแหล่งท่องเท่�ยวแบบย่�งย้นิ ร์วมถึังการ์นิำาสิันิค้าจากชั่าวบ้านิในิช่ั่มชั่นิมาขายก่นิ
มากมาย ท่�ง ผ้าทอ งานิจ่กสัานิ งานิห่ติถักร์ร์มต่ิางๆ ท่กว่นิเสัาร์์ม่พ้ัชั่ผลทางการ์เกษติร์ของชั่าวบ้านิมาวางขาย ท่�งอาหาร์สัด์และ
อาหาร์แปุ่ร์รู์ปุ่ ร์วมถึังม่พ้ั�นิท่�ให้เด็์กในิช่ั่มชั่นิได้์มาวาด์ภาพัและนิำามาปุ่ร์ะด่์บติกแต่ิงให้น่ิกท่องเท่�ยวได้์ชั่ม  
 หาก็ม่ืโอก็าสล้องไป็เดิ้นเล่้นตล้าด้ ช่มืภาพวาด้สวย่ๆ บนก็ำาแพง ท่ี่�บอก็เล่้าเรื�องราวของวิถ่ผู้้้คนในชุ่มืช่นอ่สาน แล้้วคุณจ๊ะร้้ว่า
เล้อค่า กั็บ Local ม่ือย่้่จ๊ริง...แล้ะอย่้่แบบยั่�นยื่นด้้วย่นะ

พิพิธิภัณฑ์์ชุ่มืช่นม่ืช่่วิต จ๊.บึงก็าฬ
9 หมู่ 7 บ้านิข่�เหล็กใหญ่ ติ.หนิองพ่ันิทา อ.โซ่ึพิัส่ัย จ.บึงกาฬ 38170
เปิ็ด้ให้เข้าช่มื : 08.00-18.00 นิ.
โทร์. 08-6229-7626
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/LifeCommunityMuseumBuengkan/
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 NEWSMAKER	 เรื�อง:	นกต่อ

นวัิต่กรรมยกระดับ 11 กลุ�มคลัสเต่อร์
สสวิ. จัับมือ 5 ห็น�วิยร�วิมพั้นธมิต่ร พั้ฒนา  11 กลุ�มคลัสเต่อร์ สร้างนวัิต่กรรมให็ม� ยกระดับสินค้า ช�วิยเพิ้�มข่ดควิามสามารถ
การแข�งขันให้็กับผู้่ปีระกอบการกวิ�า 4,347 ราย ก�อให้็เกิดมูลค�าทั่่างเศรษฐกิจัเพิ้�มกวิ�า 270 ล้านบาทั่่

 โด์ยในิปีุ่ 2564 สัสัว. ร่์วมก่บหน่ิวยร่์วมพ่ันิธิมิติร์ท่�ม่ความ
เช่ั่�ยวชั่าญ 5 แหง่ ได้์แก่ มหาวิทยาล่ยเทคโนิโลย่พัร์ะจอมเกลา้
พัร์ะนิคร์เหน้ิอ (มจพั.) มหาวิทยาล่ยศิลปุ่ากร์ (มศก.) 
สัถัาบ่นิวิจ่ยวิทยาศาสัติร์์และเทคโนิโลย่แห่งปุ่ร์ะเทศไทย (วว.) 
สัถัาบ่นิพ่ัฒนิาอ่ติสัาหกร์ร์มสิั�งทอ และ   สัถัาบ่นิอาหาร์ (สัอห.) 
เพ้ั�อนิำาองค์ความรู้์และเทคโนิโลย่เข้าไปุ่พ่ัฒนิาคล่สัเติอร์์เอสัเอ็มอ่ 
11 กล่่ม ร์วมท่�งหมด์ 30 คล่สัเติอร์์ ม่จำานิวนิผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ร์วม 
4,347 ร์าย สัร้์างมูลค่าเพิั�มทางเศร์ษฐกิจได้์กว่า 270 ล้านิบาท 
 ได้์แก่ 1. คล่สัเติอร์์ปุ่ลาก่ด์ จำานิวนิ 6 คล่สัเติอร์์ ม่          
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ 824 ร์าย โด์ยมหาวิทยาล่ยพัร์ะจอมเกล้า
พัร์ะนิคร์เหน้ิอ (มจพั.) ได้์เข้าไปุ่ช่ั่วยสัร้์างนิว่ติกร์ร์ม ในิด้์านิ
ร์ะบบการ์เปุ่ล่�ยนิถ่ัายนิำ�าเล่�ยงปุ่ลาก่ด์ และพ่ัฒนิาร์ะบบพัล่งงานิ 
แสังอาทิติย์โด์ยการ์ใช้ั่โซึล่าเซึลล์ เพ้ั�อเปิุ่ด์ออกซิึเจนิให้นิำ�า
สัำาหร่์บเล่�ยงปุ่ลาก่ด์ ร์วมท่�งพ่ัฒนิา Web Application  
เพ้ั�อแก้ปัุ่ญหาในิการ์ส้ั�อสัาร์และแบ่งปัุ่นิข้อมูลของกล่่ม            
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ปุ่ลาก่ด์และกล่่มท่�สันิใจให้เข้าถึังได้์อย่างสัะด์วก
ร์วด์เร็์ว ติลอด์จนิการ์ร์วบร์วมข้อมูลให้ข้อมูลข่าวสัาร์ปุ่ลาก่ด์ 
สัำาหร่์บการ์แสัด์ง การ์ติลาด์ การ์ขาย และการ์ปุ่ร์ะกวด์ปุ่ลาก่ด์  
สัามาร์ถัสัร้์างมูลค่าทางเศร์ษฐกิจได้์ถึัง 51,138,000 บาท 
 2. คล่สัเติอร์์โกโก้ จำานิวนิ 4 คล่สัเติอร์์ ม่ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ 
659 ร์าย โด์ย มจพั. ได้์คิด์ค้นิพ่ัฒนิาร์ะบบการ์ทด์สัอบว่ด์ค่ณิภาพั
เมล็ด์โกโก้ ด้์วยวิธ่ิการ์ Cut Test ติาม FCCI Protocal เพ้ั�อ
แก้ปัุ่ญหาในิการ์ติร์วจสัอบค่ณิภาพัเมล็ด์ก่อนิการ์ร่์บซ้ึ�อ ส่ังผลให้
สิันิค้าท่�ได้์ม่ค่ณิภาพัและมาติร์ฐานิสูังมากขึ�นิ ลด์ต้ินิท่นิการ์สูัญเส่ัย
ในิการ์ผลิติ และพ่ัฒนิาอ่ปุ่กร์ณ์ิช่ั่วยกะเทาะเปุ่ล้อกเมล็ด์โกโก้
หล่งจากการ์ค่�ว 
 3. คล่สัเติอร์์ดิ์จิท่ล คอนิเทนิต์ิ จำานิวนิ 3 คล่สัเติอร์์ ม่    
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ 410 ร์าย โด์ยมหาวิทยาล่ยศิลปุ่ากร์ ได้์เข้าไปุ่

พ่ัฒนิาการ์สัร์า้งจ่ด์เด่์นิให้ก่บผลิติภ่ณิฑ์์โด์ยการ์สัร์า้งนิว่ติกร์ร์ม
เชิั่งเน้ิ�อหาด้์วยกลย่ทธ์ิการ์เล่าเร้์�องความเป็ุ่นิไทยให้ม่ความเป็ุ่นิ
นิานิาชั่าติิมากขึ�นิ และสัอด์คล้องก่บการ์เปุ่ล่�ยนิแปุ่ลงของ      
ย่คเทคโนิโลย่ด์จิิท่ล ติอบโจทย ์ย่ควิถ่ัช่ั่วิติใหม่ (New Normal) 
สัามาร์ถัสัร้์างมูลค่าทางเศร์ษฐกิจ 50 ล้านิบาท 
 4. คล่สัเติอร์์ไม้ด์อกไม้ปุ่ร์ะด่์บ จำานิวนิ 6 คล่สัเติอร์์ ม่    
ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ 885 ร์าย โด์ยสัถัาบ่นิวิจ่ยวิทยาศาสัติร์์และ
เทคโนิโลย่แห่งปุ่ร์ะเทศไทย (วว.) ได้์เข้าไปุ่พ่ัฒนิานิว่ติกร์ร์ม
ด้์านิบร์ร์จ่ภ่ณิฑ์์สัำาหร่์บย่บย่�งการ์งอก และกร์ะต้่ินิการ์งอกของ
ห่วพ่ันิธ์่ิปุ่ท่มมา ช่ั่วยเพิั�มผลิติภาพัด้์านิการ์จำาหน่ิาย
 5. คล่สัเติอร์์ Health and Wellness Economy จำานิวนิ 
5 คล่สัเติอร์์ ม่ผู้ปุ่ร์ะกอบการ์ 717 ร์าย โด์ยสัถัาบ่นิสิั�งทอ     
ได้์เข้าไปุ่ช่ั่วยพ่ัฒนิาการ์เพิั�มค่ณิสัมบ่ติิพิัเศษให้ก่บสิั�งทอ เช่ั่นิ 
ผ้าคอลลาเจนิ ท่�ทำาให้ผลิติภ่ณิฑ์์ม่ความน่่ิมสับาย ร์วมถึัง     
ช่ั่วยร่์กษาความช่่ั่มช้ั่�นิของผิว การ์ดู์ด์ซ่ึบกลิ�นิ หร้์อการ์ออกแบบ
เส้ั�อผ้าให้เหมาะก่บกล่่ม ผู้สูังว่ย ทำาให้สัามาร์ถัสัวมใส่ัได้์เอง
ลด์การ์พึั�งพัาบ่คคลอ้�นิ 
 6. คล่สัเติอร์์กร์ะเท่ยม โด์ยสัถัาบ่นิอาหาร์ได้์พ่ัฒนิา
ผลิติภ่ณิฑ์์ใหม่ เช่ั่นิ การ์์ลิคมาโยซึอสัหร้์อซึอสัมายองเนิสัท่�ม่
กลิ�นิหอมจากส่ัวนิผสัมของกร์ะเท่ยมไทย 100%  สัามาร์ถั   
ร่์บปุ่ร์ะทานิได้์หลายรู์ปุ่แบบ เช่ั่นิ เป็ุ่นิ ซึอสัจิ�ม นิำ�าสัล่ด์ สัเปุ่ร์ด์
ทาขนิมปัุ่ง เป็ุ่นิต้ินิ อ่กท่�งสัามาร์ถัเก็บได้์ในิอ่ณิหภูมิห้อง   
 7. คล่สัเติอร์์ท่เร่์ยนิ โด์ย สัถัาบ่นิอาหาร์ได้์พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์
เคร้์�องด้์�มท่เร่์ยนิหมอนิทอง ปุ่ร่์งสัำาเร็์จชั่นิิด์ผง ซึึ�งจะเป็ุ่นิผง
แห้งละเอ่ยด์ส่ัเหล้องอ่อนิท่�ม่ส่ัวนิผสัมของท่เร่์ยนิและเวย์โปุ่ร์ต่ินิ
เข้าด้์วยก่นิ เป็ุ่นิเคร้์�องด้์�มท่�ม่ปุ่ร์ะโยชั่น์ิ อ่กท่�งสัามาร์ถัละลาย
ได้์ท่�งนิำ�าร้์อนิและนิำ�าเย็นิ โด์ยติลาด์เปุ้่าหมายเป็ุ่นิสิันิค้าท่�จำาหน่ิาย
ได้์ท่�งในิและต่ิางปุ่ร์ะเทศ โด์ยเฉพัาะปุ่ร์ะเทศ จ่นิ ฮ่องกง เป็ุ่นิต้ินิ 
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 8. คล่สัเติอร์์เกล้อ โด์ยสัถัาบ่นิอาหาร์ได้์พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์
โคลนิเกล้อพัอกผิว จากด์อกเกล้อท่�ม่ค่ณิสัมบ่ติิในิการ์ผล่ด์เซึลล์ผิว 
นิำามาผสัมก่บโคลนิธิร์ร์มชั่าติิท่�มาจากแหล่งต้ินิกำาเนิิด์แม่นิำ�าแม่กลอง
มาผ่านิกร์ะบวนิการ์พัาสัเจอร์์ไร์ส์ั พ่ัฒนิาเป็ุ่นิโคลนิเกล้อพัอกผิว 
 9. คล่สัเติอร์์สัม่นิไพัร์ โด์ยสัถัาบ่นิอาหาร์ได้์พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์
พ่ัด์ดิ์�งข้าวผสัมนิำ�าหมากเม่าพัร้์อมบริ์โภค ผลิติภ่ณิฑ์์น่ิ�ม่      
ส่ัวนิผสัมหล่กจากว่ติถ่ัดิ์บพ้ั�นิเม้อง ม่ความน่่ิม ล้�นิ สัามาร์ถั
กล้นิได้์ง่าย พัร้์อมผ่านิกร์ะบวนิการ์ฆ่าเช้ั่�อแบบ Sterilize 
สัามาร์ถัจ่ด์เก็บไว้ท่�อ่ณิหภูมิห้องโด์ยไม่ต้ิองแช่ั่เย็นินิานิถึัง 6 เด้์อนิ 
 10. คล่สัเติอร์์แปุ่ร์รู์ปุ่อาหาร์ทะเล โด์ยสัถัาบ่นิอาหาร์ได้์
พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์ขนิมขบเค่�ยวแคบหมึกโด์ยใช้ั่เทคโนิโลย่    
การ์ถันิอมอาหาร์ และย้ด์อาย่การ์เก็บร่์กษาด้์วยวิธ่ิการ์ทำาแห้ง
โด์ยการ์ใช้ั่ความร้์อนิ เพ้ั�อลด์ Water Activity ของผลิติภ่ณิฑ์์
ซึึ�งเป็ุ่นิปัุ่จจ่ยท่�สัำาค่ญในิการ์ควบค่ม และปุ้่องก่นิการ์เจริ์ญ
เติิบโติของเช้ั่�อจ่ลินิทร่์ย์ ก่อนินิำามาทอด์แบบนิำ�าม่นิท่วมโด์ยใช้ั่นิำ�าม่นิ
ท่�ทนิความร้์อนิสูังม่จ่ด์เกิด์คว่นิติำ�าและควบค่มอ่ณิหภูมิติามท่�
กำาหนิด์เพ้ั�อให้แคบหมึกกร์อบฟู ก่อนินิำามาคล่กผงปุ่ร่์งร์สัเพ้ั�อ
เพิั�มร์สัชั่าติิ บร์ร์จ่ลงถ่ังฟอยล์อลูมิเน่ิยมแล้วทำาการ์ไล่อากาศ
ภายในิถ่ังด้์วยแก�สัไนิโติร์เจนิ เพ้ั�อลด์การ์เกิด์ปุ่ฏิกิริ์ยาออกซิึเด์ช่ั่�นิ 
    11. คล่สัเติอร์์แปุ่ร์รู์ปุ่ปุ่ร์ะมงนิำ�าจ้ด์ โด์ยสัถัาบ่นิอาหาร์ได้์
พ่ัฒนิาผลิติภ่ณิฑ์์ก้่งเผาพัร้์อมนิำ�าจิ�มสัไติล์อ่สัานิ (แช่ั่แข็ง) ซึึ�ง
ได้์นิำาก้่งก้ามกร์ามของจ่งหว่ด์กาฬสิันิธ์่ิ มาพ่ัฒนิาแปุ่ร์รู์ปุ่เป็ุ่นิ

ก้่งเผาท่�ร่์บปุ่ร์ะทานิได้์ง่าย สัะด์วก และเก็บร่์กษาได้์นิานิ โด์ยใช้ั่
เทคโนิโลย่การ์ถันิอมอาหาร์แบบแช่ั่เย้อกแข็ง (Freezing)       
ให้คงล่กษณิะเน้ิ�อส่ัมผ่สัของก้่งท่�เน้ิ�อแน่ินิ และคงร์สัหวานิ    
ติามธิร์ร์มชั่าติิ พัร้์อมร่์บปุ่ร์ะทานิเพ่ัยงอ่่นิด้์วยไมโคร์เวฟ 
สัามาร์ถัเพิั�มร์สัชั่าติิ  ด้์วยนิำ�าจิ�มสัไติล์อ่สัานิ จ่ด์เป็ุ่นิผลิติภ่ณิฑ์์
ท่�ติอบร่์บก่บวิถ่ัช่ั่วิติของคนิในิย่คปัุ่จจ่บ่นิ 
 ร์ศ.ด์ร์.ว่ร์ะพังศ์ มาล่ย ผู้อำานิวยการ์สัำาน่ิกงานิส่ังเสัริ์ม
วิสัาหกิจขนิาด์กลางและขนิาด์ย่อม (สัสัว.) เปิุ่ด์เผยว่า แนิวทาง
หนึิ�งท่�สัำาค่ญในิการ์พ่ัฒนิาผู้ปุ่ร์ะกอบการ์เอสัเอ็มอ่ให้เข้มแข็ง 
ค้อการ์ผล่กด่์นิให้เกิด์การ์ร์วมกล่่มพ่ัฒนิาร่์วมก่นิเป็ุ่นิ
คล่สัเติอร์์
 “แม้ว่าจะอยู่ในิภาวะการ์ร์ะบาด์ของโร์คโควิด์-19 ท่�ท่กคนิ
ต้ิองเว้นิร์ะยะห่างทางส่ังคม เกิด์เป็ุ่นิรู์ปุ่แบบการ์ด์ำาเนิินิงานิ    
ท่�ผสัมผสัานิร์ะหว่างออนิไลน์ิ และออฟไลน์ิ มาปุ่ร์ะย่กต์ิใช้ั่    
ในิการ์ส้ั�อสัาร์ร์ะหว่างกล่่ม การ์แลกเปุ่ล่�ยนิข้อมูล ปุ่ร์ะสับการ์ณ์ิ
และวิถ่ัการ์เร่์ยนิรู้์ในิรู์ปุ่แบบใหม่ 
 “เราหวังว่าก็ารด้ำาเนินงานในปี็น่�จ๊ะสามืารถเป็็นต้นแบบ
ของแนวที่างก็ารพัฒนาแล้ะก้็าวข้ามืผู่้านความืท้ี่าที่าย่ในก็าร
สร้างเครือข่าย่ท่ี่�แม้ืเว้นระย่ะห่าง แต่ก็ารป็ฏิสัมืพันธ์ิ ความืห่วงใย่
เป็็นก็ำาลั้งใจ๊ให้กั็นแล้ะกั็นไม่ืน้อย่ล้งในป็จ๊จุ๊บัน” รศ.ด้ร.ว่ระพงศ์
ก็ล่้าวปิ็ด้ท้ี่าย่

รศ.ดร.วีิระพูงศ์ มาลัย ผู้อุ. สิสิวิ.
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รศ.ดร.ว่ิระพงศ์	มาล้ยุ	ผอ.สัสัวิ.	ให้เก่ยุรติเข้าร่วิมงานแถลงข่าวิพิธุ่ลงนามบ้นท้กข้อตกลงคืวิามร่วิมมือ	‘การสัน้บสันุนผ้้ประกอบการ
วิิสัาหกิจขนาดกลางและขนาดยุ่อม	(SMEs)’	ร่วิมก้บ	นางปวิรินท์	หะริณ์สุัต	กรรมการผ้้จ้ดการ	บริษ้ท	อินโนเทคื	ลาบอราทอร่�	
เซื้อร์วิิสั	จำาก้ด	ศ้นย์ุห้องปฏิบ้ติการทดสัอบทางการแพทย์ุ	ในร้ปแบบออนไลน์		ณ์		ห้องปฏิบ้ติการหรือสัถานประกอบการ	ในราคืาพิเศษ

รศ.ดร.ว่ิระพงศ์	มาล้ยุ	ผอ.สัสัวิ.	ให้เก่ยุรติเข้าร่วิมพิธุ่ลงนามบ้นท้กข้อตกลงคืวิามร่วิมมือ	‘การยุกระด้บผ้้ประกอบการวิิสัาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยุ่อม	(SMEs)	ส่้ัการส่ังออก’	ร่วิมก้บ	นางวิรรธุนา	มงคืลศร่	รองกรรมการผ้้จ้ดการ	ธุนาคืารเพื�อการส่ังออก
และนำาเข้าแห่งประเทศไทยุ	(EXIM	Bank)	และนายุแสังช้่ยุ	ธุ่รกุลวิาณิ์ช่	ประธุานสัมาพ้นธ์ุเอสัเอ็มอ่ไทยุ										ในร้ปแบบออนไลน์
ภายุใต้กิจกรรม	Upskill	SME	Exporters	

เรื�อง:	นกต่อ
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ดร.วิิมลกานต์		 	 โกสุัมาศ		 รองผ้้อำานวิยุ	การ		 สัสัวิ.	 กล่าวิ																				
เปิดงานส้ัมมนานานาช่าติ		 ‘Unlocking	SME		Potential:						
ปลดล็อก	SME	 ไทยุปร้บต้วิอยุ่างไรในยุุคื		Next		Normal’	
กิจกรรมด้งกล่าวิได้ร้บคืวิามสันใจ	ม่ผ้้ลงทะเบ่ยุนเข้าร่วิมงาน
กว่ิา		600		รายุ	

กรมวิิช่าการเกษตร	 ร่วิมก้บสัมาคืมการค้ืานว้ิตกรรม														
เพื�อการเกษตรไทยุ	และ	คืรอปไลฟ์ิ	 เอเช่่ยุ	 จ้ดการฝกอบรม
หล้กส้ัตร	‘การประยุุกต์ใช้่เทคืโนโลยุ่อากาศยุานไร้คืนข้บ	หรือ
	โดรนทางการเกษตร	(UAV)	และ	การประมวิลผลภาพ	(Image	
Processing)’	 ม่ผ้้ให้คืวิามสันใจเข้าร่วิมงานในระด้บเอเช่่ยุ	
มากกว่ิา	 1,200	คืน	ประกอบด้วิยุ	 น้กวิิจ้ยุภาคืร้ฐ/เอกช่น	
เกษตรกร	 ผ้้ประกอบการ	Start	up	 ด้านการเกษตร	 นิสิัต/
น้กศ้กษา

รศ.ดร.	คืมกฤต	เล็กสักุล	ร้กษาการ	ผ้้อำานวิยุการกลุ่มภารกิจ
การพ้ฒนาวิิทยุาศาสัตร์	วิิจ้ยุและนว้ิตกรรม	(วิวิน.)	ด้านกำาล้งคืน
และสัถาบ้นคืวิามร้้	สักสัวิ.	พร้อมด้วิยุ	นายุสัมปรารถนา	สุัขทว่ิ
รองผ้้อำานวิยุการสัำาน้กงานการวิิจ้ยุแห่งช่าติ	 (วิช่.)	 ร่วิมให้
ข้อม้ลถ้ง	 (ร่าง)	 แผนฯ	 เพื�อส่ังเสัริมและพ้ฒนาบุคืลากร														
ท่�สัอดคืล้องก้บแผนด้านวิิทยุาศาสัตร์	วิิจ้ยุและนว้ิตกรรม
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สัสัวิ.	จ้บมือ	8	สัถาบ้นการเงินท้�งภาคืร้ฐและภาคืเอกช่น	สัน้บสันุนเงินทุนสัำาหร้บ	SME	เพื�อเป็นค่้ืค้ืาภาคืร้ฐคืรบวิงจร	ม่นายุมงคืล
ล่ลาธุรรม	ประธุานบอร์ดบริหาร	สัสัวิ.	 เป็นประธุานพิธุ่ลงนามบ้นท้กข้อตกลงคืวิามร่วิมมือ	และ	รศ.ดร.ว่ิระพงศ์	มาล้ยุ	ผอ.สัสัวิ.	
เป็นผ้้ลงนาม	ร่วิมก้บผ้้บริหารสัถาบ้นการเงินท้�ง	8	แห่ง	จ้ดข้�นผ่านระบบ	Zoom	Meeting	เมื�อสิังหาคืมท่�ผ่านมา

รศ.ดร.ว่ิระพงศ์	มาล้ยุ	ผอ.สัสัวิ.	 ให้เก่ยุรติ	 	 Live	สัด	 พิธุ่เปิดกิจกรรมทดสัอบตลาด	Early	Stage	Market	 Fair	2564																						
ผ่าน	Facebook	เพจ	สัสัวิ.	Connext	-	ตลาดออนไลน์	และ	SME	ต่ตลาด	Early	Stage	Market	Fair	เพื�อประช่าส้ัมพ้นธ์ุโคืรงการ
พ้ฒนาและส่ังเสัริมผ้้ประกอบการใหม่	 กิจกรรมพ้ฒนาผ้้ประกอบการใหม่	 (SME	 -	Early	Stage:	All	Stars)	 โดยุม่หน่วิยุ													
ร่วิมดำาเนินการคืือ	มหาวิิทยุาล้ยุเทคืโนโลยุ่พระจอมเกล้าพระนคืร

รศ.ดร.ว่ิระพงศ์	มาล้ยุ	ผอ.สัสัวิ.	 ให้เก่ยุรติเป็นประธุานการแถลงข่าวิเปิดแคืมเปญ	 ‘ช้่อปของด่	SME	 ไทยุ	 ไฟิต์โคืวิิด’	บน											
เว็ิบไซื้ต์	 smeonline2021.com	 ภายุใต้โคืรงการเพิ�มศ้กยุภาพในการประกอบธุุรกิจให้ก้บผ้้ประกอบการรายุยุ่อยุ															
ปีงบประมาณ์	2564	กิจกรรมเพิ�มศ้กยุภาพผ้้ประกอบการออนไลน์ด้วิยุ	Digital	Marketing	ณ์	ช้่�น	G	สัสัวิ.



 EDITOR’S  TALK

การทําธุรกิจก็เปรียบเสมือนการว่ิงมาราธอน กวาจะไปถึงเสนชัย
รางกายตองผานการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เม่ือลงสนามจริง
บางคนรีบว่ิงดวยความเร็วต้ังแตเร่ิมปลอยตัว บางคนออมแรง
ไวแลวเดินสลับว่ิง ส่ิงเหลาน้ีคือ ‘กลยุทธเฉพาะตัว’ ใครถนัด
แบบไหนก็เลือกทําส่ิงน้ัน การทําธุรกิจก็เหมือนกัน...
 มีทฤษฎีการตลาดมากมาย อยูท่ีเราจะเลือกหยิบกลยุทธแบบใด
มาใช ซ่ึงก็มักศึกษาจาก Success Case ท่ีประสบความสําเร็จ
และเทรนดโลก มีกลยุทธหน่ึงท่ีนาสนใจและไดรับความนิยม
ในตอนน้ีคือ Collaborative Marketing หรือ X-Strategy 
กลยุทธท่ีไมไดจํากัดแคความรวมมือทางการตลาด
 ท่ีผานมา สสว. เรารวมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน 
จํากัด (ทีเอไอ) จัดทําโรดแมปเพ่ือดําเนินแนวทางความรวมมือ
ตามมาตรการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยนํารองสนับสนุนให      
ผูประกอบการไทยเจาะตลาดช้ินสวนอากาศยาน อุปกรณ 
ตลอดจนการใหบริการดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการซอมบํารุง
อากาศยาน 
 ทีเอไอ ไดรับสัญญาการซอมบํารุงอากาศยานจากกองทัพอากาศ
ปละ 4.5 พันลานบาทตอป ทําใหผูประกอบการไทยท่ีผลิตสินคา
ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถเขามามีสวนแบงจากมูลคางาน
ของ ทีเอไอ จํานวนน้ีได และจะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต

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

 นอกจากน้ียังสามารถตอยอดไปผลิตอากาศยานในดานอ่ืนๆ
เชน การผลิตโดรนเพ่ือใชในการขนสง และโดรนดาน
การเกษตรตางๆ ท้ังการฉีดยา การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี
การเกษตร เปนตน  
 น่ีเปนตัวอยางความรวมมือกันท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
จับตองได โดยเร่ิมตนจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงผมหวังวา        
ในอนาคตจะมีอีกหลายหนวยงานท่ีเขาใจในวิสัยทัศนเดียวกัน 
ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ หรือผูประกอบการภาคเอกชนรายใหญ
ท่ีเห็นความสําคัญของธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ตอลมหายใจ
ใหพวกเขายังมีแรงตอสูโดยไมไดคาดหวังวาถาความรวมมือกัน
ทํานองน้ีเกิดข้ึนในทุกหนวย เราจะสามารถสรางแรงกระเพ่ือม
ผลักพาใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไปไดประมาณไหน แตน่ีละคือ
จุดเร่ิมตนของการเช่ือม อันจะนําไปสูมูลคาทางการตลาดท่ี
มากมายมหาศาลอยางท่ีไมคาดฝน
 เสนชัยอยูขางหนา...แคน้ีเอง

รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย
บรรณาธิการ
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COLLABORATIVE MARKETING 
สอง DNA มารวมกันTHAI 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 !!

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 !!


