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 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 !!



 EDITOR’S TALK

ในวิิกฤตมีีโอกาส สถานการณ์์โรคระบาดร้ายแรงคร้�งนี�ก็เช่่นก้น 
	 COVID-19	ระลอกแรกในไทยทำ�ให้้เกิดก�รจำำ�กัดก�รเดินท�ง
นั�นทำ�ให้้เกิดก�รซ้ื้�อสิินค้้�และบริก�รผ่่�นช่่องท�งออนไลน์ม�กข้ึ้�น
ผ้้่บริโภค้ทุกกลุ่มรวมถึ้งผ้้่ส้ิงอ�ยุมีก�รเปลี�ยนพฤติิกรรม												
ม�ใช้่ก�รสัิ�งสิินค้้�ห้ร้อบริก�รผ่่�นช่่องท�งออนไลน์	 มีก�ร						
ใช้่บริก�ร	E-Payment	อย่�งแพร่ห้ล�ย	โค้วิด-19	ผ่ลักดันให้้
เกิดสัิงค้มไร้เงินสิดเร็วข้ึ้�น	
	 ทำ�ให้้ธุุรกิจำบริก�รอ�ห้�รพร้อมจัำดส่ิงเติิบโติอย่�งรวดเร็ว	
Ghost	 Kitchen/Restaurant	 ห้ร้อร้�นอ�ห้�รที�ไม่จำำ�เป็นต้ิองมี				
ห้น้�ร้�น	 เกิดข้ึ้�นติ�มหั้วเม้องต่ิ�งๆ	 ห้ร้อธุุรกิจำเวิร์กกิ�งสิเปซื้			
ไม่ว่�จำะเป็น	 อินเติอร์เน็ติค้�เฟ่่	 ร้�นก�แฟ่	 ร้�นขึ้นม	 ห้ร้อ						
โค้-เวิร์กกิ�งสิเปซื้	ต่ิ�งเป็นสิิ�งจำำ�เป็นต่ิอก�รทำ�ง�นในร้ปแบบให้ม่
	 ก�รเติิบโติอย่�งก้�วกระโดดในก�รบริโภค้ส้ิ�อออนไลน์และ

บรรณาธิิการ : รศ.ดร. วีีระพงศ์  ม่าลััย จััดทำำาโดย : สำำานัักงานัสำ่งเสำริม่วีิสำาหกิจขนัาดกลัางแลัะขนัาดย่อม่ (สำสำวี.)
เลัขที� 21 อาค่ารทีเอสำที ช่ั�นั G, 17,  18,  23 ถนันัวีิภาวีดีรังสำิต่ แขวีงจอม่พลั เขต่จต่่จักร กร่งเทพฯ 10900
โทำร : 0 2298 3000  แฟกซ์์ : 0 2273 8850 Call Center : 1301 www.sme.go.th 

ผลิิตโดย  : บริษััท บอสำฟอรัสำ  จำากัด  61/1  ซอยลัาดพร้าวี 101 แยก 44 หม่่่บ้านัเสำรี  ค่ลัองจั�นั บางกะปิิ กร่งเทพฯ 10240  
โทำร : 08 1647 3163 Email : mybosphorus@yahoo.com            

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

โซื้เชี่ยลมีเดียขึ้องค้นไทย	 ทำ�ให้้ช่่องท�งก�รติล�ดขึ้องธุุรกิจำ	
SME	เปิดกว้�งม�กข้ึ้�น	สิ�ม�รถึเข้ึ้�ถ้ึงกลุ่มล้กค้้�ได้ม�กข้ึ้�น	รวดเร็ว
แถึมยังใช้่ต้ินทุนที�ไม่ส้ิง	ค้วบคุ้มได้ง่�ย
	 เม้�อพฤติิกรรมผ้้่บริโภค้ปรับเปลี�ยนไปจำ�กวิกฤติโค้วิด-19	
ธุุรกิจำ	SME	เองก็ต้ิองเรียนร้้ที�จำะปรับตัิวด้วยเช่่นกัน	ห้�กอน�ค้ติ
สิ�ม�รถึห้ยุดก�รระบ�ดโค้วิด-19	ได้อย่�งถึ�วร	ก็น่�จำะทำ�ให้้
เกิดกิจำกรรมท�งเศรษฐกจิำที�ต่ิอเน้�อง	เกิดค้ว�มเช้่�อมั�นขึ้องค่้้ค้้�
เกิดกลไกผ่ลิติ	ก�รกระจำ�ยร�ยได้ไปส่้ิสัิงค้มอย่�งต่ิอเน้�อง	
 ยิ�งถ้าหากใครมีีควิามีสามีารถในการปร้บเปลีี่�ยนรูปแบบ
การประกอบการได้อย่างรวิดเร็วิ เขาคนน้�นก็จะเป็นผูู้้ทีี่�อยู่รอด

รศ.ดร.วีิระพงศ์ มีาล้ี่ย
บรรณ�ธิุก�ร
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 WARM UP 

Alphabet 
ช้่�อุ่ใหม�ข่อุ่ง Google ที�พวกเราไม�ค�อุ่ยยอุ่มเรียก
จ้่ดเริ�มต้นข่อุ่ง 2 นักศ่กษีาจ้าก Stanford ที�เริ�ม
โครงการ Search ในเซื้ิร์ฟเวอุ่ร์ข่อุ่งมหาวิทยาลัย
ตอุ่นนี�เติบโตมากข่นาดไหนคงไม�ต้อุ่งพูดถึ่ง  

Momazonian
ผูู้้หญิิงช้าวมิลเลนเนียลที�มีบ่ตร มักเล่อุ่กทำางานในลักษีณะฟรีแลนซ์ื้ หร่อุ่รับงาน
แบบอิุ่สระ ซ่ื้�งมีจ้ำานวนมากถ่ึง 50% ในสหรัฐอุ่เมริกา และ 70% ในย่โรป วิธีิทำางาน
ข่อุ่งแม�ที�มีสถึานะฟรีแลนซ์ื้ที�เพิ�มข่่�นนี�ทำาให้บริษัีทอุ่ย�าง Amazon จั้ดนโยบาย      
การจ้้างงานสำาหรับคนกล่�มนี�โดยเฉพาะ ซ่ื้�งถูึกเรียกว�า Momazonian

Earth-friendly
ไว รัสโควิด-19 มีผู้ลต�อุ่พฤติกรรมผูู้้บริ โภคที�
เปลี�ยนแปลงไป หลายคนรวมถ่ึงหลายบริษัีทมีรายได้ที�    
น้อุ่ยลงแต�รายจ้�ายเท�าเดิม แต�หากสำารวจ้ถ่ึงค�าใช้้จ้�าย
สิ�นเปล่อุ่งต�างๆ กันอุ่ย�างจ้ริงจั้ง เราสามารถึใช้้     
แนวคิด Earth-friendly มาจั้ดการและลงม่อุ่แก้ปัญิหาได้
เช้�น การช้�วยลดค�าใช้้จ้�ายเบ็ดเตล็ดบางส�วน เช้�น ใช้้    
กระดาษีเหล่อุ่ใช้้ภายในบริษัีทให้เกิดประโยช้น์ค้่มค�า
สูงส่ด

NETFLIX
บริษัีทที�สร้างความปั�นป่วนให้กับวงการทีวีและธ่ิรกิจ้ DVD 
อุ่ย�างร่นแรง ตอุ่นนี�ใครกหั็นมาดรูายการทวีี ซีื้รีส์ ภาพยนตร์
แบบ On Demand ผู้�านอิุ่นเตอุ่ร์เน็ตกันเก่อุ่บหมดแล้ว

A

N

M
Neo Mint
ช่้�อุ่กล่�มสีที�ยังคงความนิยมต�อุ่เน่�อุ่งจ้ากปี 2020 โดยเพิ�มเฉด
ความเข่ม้ข่่�นในกล่�มสี Canton สำาหรบัปี 2021 เนน้การส่�อุ่สาร
ถ่ึงความรู้ส่กสงบ ส่ข่ภาพ การปรนนิบัติรักษีา การสร้าง       
ความผู้�อุ่นคลาย จ้นถูึกกล�าวว�า สีเขี่ยวแห�งธิรรมช้าติ ช้�วยให้
เราทบทวนถ่ึงสิ�งแวดล้อุ่มโลก

N

เร่�อุ่ง: โอุ่เชี้�ยน

E
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Lululab
บริษัีทสตาร์ตอัุ่พด้านความงาม       
มีนวัตกรรมที�ช่้�อุ่ว�า LUMINI Home 
ทำาหน้าที�เป็น AI ผูู้้ช้�วยเร่�อุ่งผิู้วสวย 
นำาเสนอุ่ทางแก้ปัญิหาผิู้วด้วยสินค้า
ที�คัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นผูู้้ช้�วย AI 
Beauty & Lifestyle Assistant ที�นำา
ข้่อุ่มูลผิู้วพรรณข่อุ่งผูู้้ใช้้สร้างทาง
แก้ไข่ที�เฉพาะบ่คคล เป็นการดูแลตัวเอุ่ง
ที�บ้านได้ด้วย AI ที�มีปฏิิสัมพันธ์ิเพียงแค�
มอุ่งกระจ้กและใส�ข่้อุ่มูลการดูแลผิู้ว
ในแต�ละวัน

Olafur Eliasson 
ศิลปินผูู้้พัฒนาแอุ่ปพลิเคชั้�น Earth Speakr ให้เด็กๆ ได้ลอุ่งเปลี�ยนใบหน้าให้เข้่ากับวัตถ่ึ          
สิ�งแวดล้อุ่ม เพ่�อุ่ช้�วยเป็นกระบอุ่กเสียงในการพูดถ่ึงวิกฤตด้านสภาพอุ่ากาศ แอุ่ปฯ ให้เด็กๆ
ได้เปลี�ยนใบหน้าเป็นต้นไม้ โลก หร่อุ่ภูเข่านำ�าแข็่ง โดยเคล่�อุ่นไหวตามการพูดจ้ริง เพ่�อุ่ให้         
เด็กๆ สามารถึบันท่กเสียงที�พูดเป็นข้่อุ่ความ ทำาหน้าที�เป็นตัวแทนข่อุ่งธิรรมช้าติเหล�านั�น

TESLA
บริษัีทที� อีุ่ลอุ่น มัสก์ ยอุ่มท่�มเงินส�วนตัวเข้่าไปมากถ่ึง 70 ล้าน
เหรียญิสหรัฐฯ นี�ค่อุ่บริษัีทยานยนต์แห�งอุ่นาคตอุ่ย�างแท้จ้ริง 
ใครๆ ก็อุ่ยากใช้้รถึจ้ากบริษัีทนี�  

Remote Work
การทำางานระยะไกล เป็นงานที�ทำานอุ่ก    
สภาพแวดล้อุ่มสำานักงานแบบเดิม หร่อุ่      
อุ่าจ้เรียกว�าการทำางานจ้ากที�บ้าน หร่อุ่
ทำา ง า น ผู้� า น ก า ร ส่� อุ่ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม       
แนวคิดข่อุ่งการทำางานจ้ากระยะไกลค่อุ่
พนักงานสามารถึดำาเนินโครงการและ         
งานประจ้ำาวันได้สำาเร็จ้โดยไม�จ้ำาเป็นต้อุ่ง   
เดินทางไปที�สำานักงานในแต�ละวัน

Xiaohongshu 
แพลตฟอุ่ร์มซ่ื้�งเริ�มต้นจ้ากการเป็นสตาร์ตอัุ่พด้านผู้ลิตภัณฑ์์
ความงามข่อุ่งจ้ีน ปัจ้จ่้บันได้พัฒนาแพลตฟอุ่ร์มให้กลายเป็น   
กูรูด้านความงาม โดยด่งดูดความสนใจ้จ้ากลูกค้าด้วย                  
อิุ่นฟลูเอุ่นเซื้อุ่ร์ หร่อุ่บล็อุ่กเกอุ่ร์ รวมทั�งเพิ�มช้�อุ่งทางไลฟ์สตรีม
ที�ให้ความรู้ รีวิว และแนะนำาเคล็ดลับด้านความงามที�หลากหลาย

L

R

O
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 WORLD WIDE WATCH

หลััง COVID-19 มีีธุุรกิิจเปิิดใหม่ีกิว่่าคร่�งล้ัาน 

 ข้่อุ่มูลจ้าก Yelp แสดงให้เห็นว�า มีธ่ิรกิจ้ใหม�เก่อุ่บคร่�งล้านในสหรัฐอุ่เมริกา
เปิดตัวระหว�างช้�วงการระบาดใหญิ�ข่อุ่งโควิด-19 ซ่ื้�งนั�นเป็นสัญิญิาณบวก
ในการฟ้�นตัวทางเศรษีฐกิจ้ข่อุ่งสหรัฐฯ
 ตั�งแต�อุ่งค์การอุ่นามัยโลกประกาศว�า โควิด-19 เป็นโรคระบาดเม่�อุ่
ปีกลาย นั�นน�าจ้ะเป็นสาเหต่หลักข่อุ่งการหย่ดช้ะงักและทำาให้หลายธ่ิรกิจ้
ซื้บเซื้า แต�ล�าส่ด รายงานการสำารวจ้ด้านธ่ิรกิจ้ข่อุ่ง Yelp ชี้�ชั้ดว�า มีธ่ิรกิจ้
เก่อุ่บคร่�งล้านเปิดตัวข่่�นใหม�ในสหรัฐอุ่เมริกา
 โดยข้่อุ่มูลดังกล�าวถูึกเก็บรวบรวมมาตั�งแต�วันที� 11 มีนาคม 2020        
ถ่ึง 1 มีนาคม 2021 พบว�า มีธ่ิรกิจ้เกิดใหม�มากกว�า 487,500 รายช้่�อุ่            
บนท่กแพลตฟอุ่รม์ในสหรัฐอุ่เมริกา โดยมีจ้ำานวนลดลงจ้ากช้�วงปีก�อุ่น 14%           
และมากกว�า 15% ข่อุ่งธ่ิรกิจ้เปิดใหม�เป็นธ่ิรกิจ้ด้านอุ่าหารและร้านอุ่าหาร
 จั้สติน นอุ่ร์แมน รอุ่งประธิานด้านวิทยาศาสตร์และข้่อุ่มูลข่อุ่ง Yelp   
กล�าวว�า “นั�นเป็นนิมิตหมายที�ดี เม่�อุ่ช้าวอุ่เมริกันได้รับการฉีดวัคซีื้นมากข่่�น
และร�างกฎหมายบรรเทาผู้ลกระทบจ้ากโควิด-19 ข่อุ่งสภาครอุ่งเกรสให้
ความช้�วยเหล่อุ่เพิ�มเติม แถึมยังกระจ้ายความช้�วยเหล่อุ่ไปอุ่ย�างทั�วถ่ึง เราคาดว�า
ธ่ิรกิจ้ที�เคยบอุ่บช้ำ�าและดิ�นรนในช้�วงปีที�ผู้�านมาจ้ะกลบัมาฟ้�นตัวได้ในเร็ววัน”

ข่อุ่บค่ณข้่อุ่มูล www.cnbc.com

เม่ี�อยัักิษ์์ใหญ่่อย่ัางแอปิเปิิ�ลัฟ้้องธุุรกิิจเล็ักิๆ  

 จ้ะเกิดอุ่ะไรข่่�นเม่�อุ่ยักษ์ีใหญิ�ด้านเทคโนโลยีอุ่ย�างแอุ่ปเปิ�ลต�อุ่ต้านการเริ�มต้นข่อุ่ง                  
5 พนักงาน ที�ดันไปใช้้โลโก้ลูกแพร์ แม้ว�าพวกเข่าจ้ะเสนอุ่สิ�งที�แตกต�างอุ่ย�างสิ�นเชิ้ง 
 บริษัีทข่นาดเล็กที�เป็นปัญิหาเรียกตัวเอุ่งว�า Prepear พวกเข่าทำาแอุ่ปฯ สำาหรับสูตรอุ่าหาร
ทว�ากลับโดนแอุ่ปเปิ�ลย่�นฟ้อุ่งด้วยเหต่ผู้ลที�ว�าลูกแพร์มีลักษีณะเหม่อุ่นแอุ่ปเปิ�ลสัญิลักษีณ์     
ข่อุ่งแบรนด์ และอุ่าจ้ทำาให้เกิดความสับสนในหมู�ผูู้้บริโภค 
 ผูู้้ก�อุ่ตั�ง Prepear ค่อุ่คทาช้ายนายรัสเซื้ล มอุ่นสัน ได้นำาเร่�อุ่งราวดังกล�าวไปร้อุ่งเรียน
ยังเคร่อุ่ข่�ายสังคมเพ่�อุ่ข่อุ่ความช้�วยเหล่อุ่ หร่อุ่ที�รู้จั้กกันดีในนาม Change.org โดยย่�นคำาร้อุ่ง  
เพ่�อุ่เผู้ยแพร�คดีและระดมท่นสำาหรับการต�อุ่สู้กับแอุ่ปเปิ�ล “แอุ่ปเปิ�ลได้คัดค้านการทำาธ่ิรกิจ้
ข่นาดเล็กข่อุ่งพวกเราที�มีโลโก้เกี�ยวข้่อุ่งกับผู้ลไม้” เข่าย่นยันว�า โลโก้ลูกแพร์ไม�มีอุ่ะไรที�ดูเหม่อุ่น
แอุ่ปเปิ�ล แถึมยังไม�ได้อุ่ยู�ในสายธ่ิรกิจ้เดียวกัน 
 ก�อุ่นหน้านี�แอุ่ปเปิ�ลได้คัดค้านการใช้้งานเคร่�อุ่งหมายการค้าอุ่่�นๆ หลายสิบรายการที�ย่�น
โดยธ่ิรกิจ้ข่นาดเล็ก ด้วยเหต่ผู้ลเพราะมีโลโก้เกี�ยวข้่อุ่งกับผู้ลไม้ หลายคนถูึกเปลี�ยนหร่อุ่
ถึอุ่ดถึอุ่นเพราะไม�สามารถึจ้�ายเงินหลายหม่�นดอุ่ลลาร์สหรัฐฯ เพ่�อุ่ต�อุ่สู้กับแอุ่ปเปิ�ล
 “เราเป็นบริษัีทข่นาดเล็กมาก และมีพนักงานเพียง 5 ชี้วิต แต�ต้อุ่งมาเสียค�าใช้้จ้�ายต�อุ่สู้
กับบริษัีทยักษ์ีใหญิ�” หลายกระแสเสียงอุ่อุ่กมาบอุ่กว�า “มันดูไม�เหม่อุ่นแอุ่ปเปิ�ลเลย” “แอุ่ปเปิ�ล
ค่ณไม�ได้เป็นเจ้้าข่อุ่งภาพผู้ลไม้ในโลกนี�ทั�งหมดนะ ค่ณเป็นผูู้้นำาไม�ใช้�อัุ่นธิพาล...ได้โปรดเถึอุ่ะ” 
เหม่อุ่นการต�อุ่สู้ครั�งนี� Prepear จ้ะได้รับการตอุ่บรับด้วยดี ล�าส่ดคำาร้อุ่งข่อุ่งพวกเข่าได้รับการ
ล�ารายช่้�อุ่สนับสน่นเก่อุ่บ 35,000 รายช่้�อุ่แล้ว

ข่อุ่บค่ณข้่อุ่มูล www.cnbc.com

เร่�อุ่ง: มิวเซีื้ยม
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เปิิดปิระสบกิารณ์์เดินทางอย่ัางร็อกิสตาร์ 

 Recreational Vechicle หร่อุ่เรียกย�อุ่ๆ ง�ายๆ ว�ารถึ RV นั�นเป็น        
ความใฝ่่ฝั่นข่อุ่งนักเดินทางหลายคน ที�จ้ะได้สัมผัู้สการเที�ยว กิน นอุ่น โดย
ใช้้ชี้วิตอุ่ยู�บนรถึ โดยมีสิ�งอุ่ำานวยความสะดวกครบครัน เหม่อุ่นเป็น                
บ้านเคล่�อุ่นที� สอุ่งพี�น้อุ่ง Joey และ Trent Hemphill ได้สร้างและแต�งรถึทัวร์ให้
กลายเป็นรถึบ้านส่ดหรู และมันเป็นธ่ิรกิจ้ที�ดีมากสำาหรับพวกเข่ามาตลอุ่ด
ระยะเวลา 40 ปี 
 โดยมีรายช่้�อุ่ลูกค้าระดับเอุ่ลิสต์ ตั�งแต� เทเลอุ่ร์ สวิฟต์ โอุ่ปราห์ วินฟรีย์ 
ดอุ่ลลี� พาร์ตัน บียอุ่นเซื้� โนวส์ ไปจ้นถ่ึงอุ่ดีตประธิานาธิิบดีสหรัฐฯ “ปี 2020         
น�าจ้ะเป็นปีที�ดีที�ส่ดในประวัติศาสตร์ข่อุ่งเรา เพราะรถึ RV ถูึกจ้อุ่งไว้แล้ว   
ล�วงหน้าเป็นปี” 
 แต�ฝั่นข่อุ่งสอุ่งพี�น้อุ่งกลับสูญิสลาย เม่�อุ่การระบาดใหญิ�ข่อุ่ง โควิด-19 
นำาไปสู�การยกเลกิคอุ่นเสร์ิตอุ่ย�างกะทนัหันทั�วประเทศข่อุ่งศลิปินดังในช้�วง
ต้นเด่อุ่นมีนาคม 2020 เข่าสูญิเสียเงินกว�า 30 ล้านดอุ่ลลาร์สหรัฐฯ
 แม้เข่าทั�งคู�จ้ะเคยผู้�านอุ่ะไรมามากมายในการทำาธ่ิรกิจ้รถึ RV แต�มัน       
ไม�เหม่อุ่นกับครั�งนี� “สิ�งเจ็้บปวดส่ดที�เราต้อุ่งทำา ค่อุ่เลิกจ้้างพนักงาน 
แน�นอุ่นครับ เราต้อุ่งว�อุ่งไวมากในการตัดสินใจ้ลดค�าใช้้จ้�ายในทันที”            
หลังผู้�านความเจ็้บปวดดังกล�าว ล�าส่ดทั�งโจ้อีุ่�และเทรนต์ ผู่้ดไอุ่เดียใหม�เพ่�อุ่ให้
ธ่ิรกิจ้รถึ RV ข่อุ่งพวกเข่าอุ่ยู�รอุ่ด นั�นค่อุ่ ‘เปิดประสบการณ์อุ่ย�างร็อุ่กสตาร์’ 
 แคมเปญิดังกล�าวกลายเป็นไวรัล มีผูู้้คนจั้บจ้อุ่งอุ่ยากรู้ประสบการณ์
เดินทางด้วยรถึ RV อุ่ย�างร็อุ่กสตาร์มากมาย โดยสามารถึเล่อุ่กการเดินทาง
ได้หลายแบบ อุ่าทิ รสบัสติดดาวที�สามารถึนอุ่นได้ถ่ึง 12 คน รวมถ่ึงพา      
สัตว์เลี�ยงไปด้วยได้ 

ข่อุ่บค่ณข้่อุ่มูล www.cnbc.com

ต้้จำาหน่ายัสินค้าอัตโนมัีติแบบไร้กิารสัมีผััส

 การระบาดใหญิ�ข่อุ่ง โควิด-19 ส�งผู้ลทำาให้อุ่่ตสาหกรรมต�างๆ จ้ำาเป็นต้อุ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม� เพ่�อุ่รับม่อุ่กับ ‘ความปกติใหม�’ ไม�เพียง
แต�เทคโนโลยีเหล�านี�จ้ะช้�วยให้การดำาเนินธ่ิรกิจ้เป็นไปอุ่ย�างต�อุ่เน่�อุ่ง ทว�า ผูู้้บริโภคยังสามารถึเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายอุ่ย�างปลอุ่ดภัย
มากข่่�น หน่�งในธ่ิรกิจ้ที�ต้อุ่งปรับตัวนั�นค่อุ่ตู้จ้ำาหน�ายสินค้าอัุ่ตโนมัติที�ต�อุ่ไปนี�ค่ณไม�จ้ำาเป็นต้อุ่งสัมผัู้ส แน�นอุ่น, ป่่มกดแบบเดิมน�าจ้ะไม�ปลอุ่ดภัย
และไม�ถูึกส่ข่อุ่นามัยสักเท�าไรนัก ยิ�งลูกค้าที�กดอุ่าหาร นำ�าด่�ม ฯลฯ จ้ากตู้จ้ำาหน�ายสินค้าที�มักวางอุ่ยู�ในแหล�งช่้มช้น เช้�น สถึานีรถึไฟฟ้า ใน     
ห้างสรรพสินค้า หร่อุ่ร้านค้าริมทาง ที�มักจ้ะเร�งรีบ การสัมผัู้สป่่มกดในบางครั�งจ่้งข่าดความระมัดระวัง
 เคร่�อุ่งจ้ำาหน�ายสินค้าแบบไร้สัมผัู้สจ่้งถูึกพัฒนาข่่�นให้ทำางานร�วมกับแอุ่ปพลิเคชั้�นที�ท่กคนสามารถึดาวน์โหลดลงในสมาร์ตโฟนเพ่�อุ่เช่้�อุ่ม
โยงกับเคร่�อุ่ง โดยสามารถึจ้�ายเงินผู้�านบัญิชี้ธินาคารหร่อุ่บัตรเครดิตเพ่�อุ่ช้ำาระค�าสินค้าได้โดยไม�จ้ำาเป็นต้อุ่งพกเงินสดติดตัว รวมถ่ึง
เทคโนโลยีสัมผัู้สอุ่ากาศแทนพ่�นผิู้ว ให้ค่ณสามารถึเล่อุ่กสินค้าได้โดยการชี้�นิ�ว ไม�ต้อุ่งแตะป่่มกดโดยตรง การันตีความปลอุ่ดภัย...ชั้วร์  

ข่อุ่บค่ณข้่อุ่มูล www.sme-news.co.uk
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 SME 101

ข้้าว่หน่�งช้้อน ปิลัาสลัิดหน่�งช้ิ�น
ส่งต่อคว่ามีรักิแบบ ‘พอดีคำา’

ล้ักิกิินอย่ัางไร ล้ักิค้ากิินอย่ัางนั�น
 เร่ิ่�มต้้นจากการิ่ค่ิดทำำาธุุริ่ก่จอาหาริ่แปริ่รูิ่ป โดยนำาปลาสล่ด
ซ่ึ่�งเป็นของดีของบ้้านเก่ด อำาเภอบ้างปะกง จังหวััดฉะเช่ิงเทำริ่า
มาดัดแปลงทำำาเป็นช่ิ�นพอดีคิำา เหมือนทีำ�เธุอเคิยทำำาเป็นอาหาริ่
ให้ลูกก่น ด้วัยคิวัามรัิ่กของแม่ทีำ�อยากให้ลูกได้ก่นปลาสล่ดทีำ�อร่ิ่อย
มีปริ่ะโยชิน์ ในรูิ่ปแบ้บ้ทีำ�ง่าย ไม่มีก้าง จ่งหาว่ัธีุเลาะเอาก้างออก
แล้วัหั�นเป็นช่ิ�นเต๋้า พอดีคิำา เคิยทำำาให้ลูกก่นอย่างไริ่ก็ทำำาขายลูกค้ิา
แบ้บ้นั�น 
สร้างแบรนด์จากิภาพในหัว่
 ด้วัยคิวัามทีำ�คุิณตุ้้มริ่ำ�าเริ่ยีนจบ้มาดา้นการิ่ออกแบ้บ้สื�อ เมื�อ
ค่ิดจะสร้ิ่างแบ้ริ่นด์ข่�นมาสักแบ้ริ่นด์หน่�งจ่งเห็นมันเป็นภาพ    
ทัำ�งภาพน่�งและว่ัดีโอ ริ่วัมถ่ึงสต้ริ่อรีิ่�บ้อร์ิ่ด ว่ัาถ้ึาหั�นปลาสล่ด
ออกมาเป็นช่ิ�น ‘ข้าวัหน่�งช้ิอน ปลาสล่ดหน่�งช่ิ�น’ ลูก (และลูกค้ิา) 
จะก่นได้สะดวักกว่ัาไหม ซ่ึ่�งนั�นต้อบ้โจทำย์คิวัามสะดวักสบ้าย
อย่างคินรุ่ิ่นใหม่
สร้างเพจ สร้างแบรนด์
 เมื�อรู้ิ่ส่กว่ัาทำำาเล่นๆ ต่้อไปไม่ได้ จ่งเร่ิ่�มต้้นสร้ิ่างเพจ และ
ด้วัยคิวัามทีำ�เป็นคินชิอบ้เล่าเรืิ่�อง ปริ่ะกอบ้กบั้สามีเป็นช่ิางภาพ
ทุำกโพสต์้ในเพจจ่งถ่ึายทำอดเรืิ่�องริ่าวัออกมาเป็น Story Telling 
โดยไม่มีต้ำาริ่าสอน เพริ่าะเธุอเป็นคินแริ่กๆ ทีำ�ใช้ิว่ัธีุการิ่เล่า    
เรืิ่�องริ่าวัในชีิว่ัต้ เล่าสู่กันฟัังเรืิ่�องการิ่ทำำาแบ้ริ่นด์ปลาสล่ดพอดีคิำา
แบ้บ้ต้ริ่งๆ “เมื�อเรืิ่�องโดนใจ ภาพถ่ึายเกี�ยวัต้า” จ่งมีแฟันเพจ
ให้คิวัามสนใจและต่้ดต้ามมาตั้�งแต่้เร่ิ่�มต้้น
อย่ัาย่ัดติดคว่ามีสำาเร็จ
 คิวัามค่ิดทีำ�อยากเปลี�ยนอาชีิพ สำาหรัิ่บ้เจ้าตั้วั ณ ต้อนนั�นไม่ง่าย
เพริ่าะดูเป็นเรืิ่�องน่าอายเสียด้วัยซึ่ำ�า จากทีำ�เคิยยืนอยู่จุดสูงสุด
ของวังการิ่สตู้ด่โอและช่ิางภาพ ไม่แปลกทีำ�เจ้าตั้วัจะรู้ิ่ส่กถ่ึง
คิวัามสูญเสียคิวัามมั�นคิง เด่มพันคิรัิ่�งนี�ของเธุอและคิริ่อบ้คิรัิ่วั
จะปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จหรืิ่อล้มเหลวั กริ่ะทัำ�งวัันทีำ�ค่ิดจะสร้ิ่าง
โริ่งงานปลาสล่ดพอดีคิำาข่�น คุิณตุ้้มมีเง่นสดอยู่ไม่ถ่ึงแสน แต่้
เพริ่าะลูกและคิริ่อบ้คิรัิ่วั จ่งสะกดคิำาว่ัา ‘ท้ำอ’ ไม่เป็น

เร่�อุ่ง: จ้าต่รันต์

กว�า 5 ปีที� ค่ณต้่ม-ปฤษีณา วิมลศิริ เริ�มต้นธ่ิรกิจ้เล็กๆ หลังตัดสินใจ้เปลี�ยนอุ่าชี้พจ้ากเจ้้าข่อุ่งสตูดิโอุ่ถึ�ายภาพช่้�อุ่ดัง
มีช่้�อุ่เสียงติดอัุ่นดับต้นๆ ข่อุ่งประเทศ ไม�มีอุ่ะไรการันตีว�า ธ่ิรกิจ้ที�เพิ�งเริ�มต้นใหม� ใช้้แรงงานในครอุ่บครัว...           
พ�อุ่แม�ลูก จ้ะประสบความสำาเร็จ้มาก-น้อุ่ยสักเพียงไร นอุ่กจ้ากหัวใจ้ที�เข้่มแข็่ง เต็มเปี�ยมไปด้วยความรัก กระซิื้บ           
บอุ่กว�างานนี�...ต้อุ่งเสี�ยง 
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“อุ่ย�ามอุ่งเร่�อุ่งไกลตัว แต�ให้มอุ่งเร่�อุ่งใกล้ตัวไว้ก�อุ่น เรารักอุ่ะไร ให้เราทำาอุ่ย�างนั�น 
เม่�อุ่ถ่ึงวันหน่�งเราจ้ะมอุ่งเห็นทางไปข่อุ่งมันเอุ่ง”

กิลัับไปิหารากิ มีองหาข้องดีที�บ้านเกิิด 
 เธุอค่ิดใคิร่ิ่คิริ่วัญถ่ึง ‘ปลาสล่ด’ ของดีบ้างปะกง แต่้ก็มี
คิำาถึามแย้งข่�นในใจว่ัาถ้ึาค่ิดจะเปิดร้ิ่านอะไริ่สักร้ิ่านหน่�ง การิ่หย่บ้เอา
ส่นค้ิามาแค่ิตั้วัเดียวัมันจะขายได้จร่ิ่งๆ หรืิ่อ จำาเป็นหรืิ่อไม่      
ทีำ�ต้้องมีส่นค้ิาเป็นส่บ้ๆ อย่าง วัางจำาหน่าย ในทีำ�สุดก็ตั้ดส่นใจ
ขอลองสักตั้วัหน่�ง คืิอ ‘ปลาสล่ด’ ถ้ึาโดนก็คืิอโดน แต่้ก่อนหน้า
การิ่ตั้ดส่นใจคิรัิ่�งนี� เธุอได้มีการิ่ทำดลองทำอดปลาสล่ดหั�นเป็นช่ิ�น
พอดีคิำามอบ้ให้เป็นของขวััญในเทำศกาลต้า่งๆ ส่งให้กับ้คุิณคิรูิ่ทีำ�
โริ่งเรีิ่ยนของลูกๆ ได้ลองรัิ่บ้ปริ่ะทำาน พบ้ว่ัามีแต่้คินชืิ�นชิอบ้ 
กิารตลัาดบอกิต่อ...สำาคัญ่มีากิ
 เมื�อถ่ึงเวัลาป่าวัปริ่ะกาศผ่่านเพจว่ัากำาลังจะขายปลาสล่ด
พอดีคิำา คินทีำ�เคิยได้ล่�มช่ิมริ่สต่้างก็เฮละโลช่ิวัยอุดหนุน และ
บ้อกปากต่้อปากว่ัาปลาสล่ด ‘พอดีคิำา’ ริ่สชิาต่้ดี อร่ิ่อยมาก 
ปริ่ะกอบ้กับ้เรืิ่�องริ่าวัทีำ�คุิณตุ้้มตั้�งใจเขียนถ่ึายทำอดลงในเพจนั�น
เก่ดไปโดนใจโปริ่ด่วัเซึ่อร์ิ่ริ่ายการิ่โทำริ่ทัำศน์ดังอย่าง ‘แจ๋วั’ ทำาง
ช่ิองสาม จ่งได้รัิ่บ้เช่ิญให้ไปออกริ่ายการิ่ อยู่ๆ ก็ได้สื�อหลักช่ิวัย
ป่าวัปริ่ะกาศบ้อกกับ้คินทัำ�งปริ่ะเทำศ 
ปิรับปิรุงกิารผัลิัต คว่บค่้ทำาตลัาด
 เมื�อมียอดสั�งซืึ่�อเข้ามามาก จ่งจำาเป็นต้้องขยายไลน์การิ่ผ่ล่ต้
ซ่ึ่�งพบ้ว่ัา การิ่ผ่ล่ต้ด้วัยว่ัธีุการิ่เด่มนั�นใช้ิไม่ได้ผ่ล จ่งต้้องขอคิำาปร่ิ่กษา
จากผู้่มีปริ่ะสบ้การิ่ณ์ และเข้ารัิ่บ้การิ่อบ้ริ่มกับ้หน่วัยงานริ่าชิการิ่
ต่้างๆ ทีำ�ส่งเสร่ิ่มการิ่ทำำาธุุริ่ก่จ SME ริ่วัมถ่ึงการิ่แปริ่รูิ่ปอาหาริ่ 
เช่ิน สสวั. สถึาบั้นอาหาริ่ กริ่ะทำริ่วังพาณ่ชิย์ กริ่ะทำริ่วังอุต้สาหกริ่ริ่ม
กริ่มธุุริ่ก่จการิ่ค้ิา ฯลฯ การิ่อบ้ริ่มคิรัิ่�งหน่�งเริ่าจะได้เจอเพื�อนๆ 
SMEs ด้วัยกัน และเก่ดการิ่ชัิกชิวันไปอบ้ริ่มคิอร์ิ่สอื�นๆ      
อย่างต่้อเนื�อง เพื�อนำามาปรัิ่บ้ปรุิ่งการิ่ผ่ล่ต้ และทำำาการิ่ต้ลาด
ลัองผิัดลัองถู้กิด้ว่ยัตนเอง
 ในช่ิวังแริ่กปัญหาหน่�งทีำ�พบ้เจอและทำำาให้ปวัดหัวั คืิอการิ่จัดส่ง
ส่นค้ิาไปยังต่้างจังหวััดยังไม่ได้มาต้ริ่ฐาน ปลาสล่ดไม่กริ่อบ้
เหมือนทำอดเสริ่็จใหม่ๆ และส่งต้ริ่งถึ่งมือลูกค้ิาในกริุ่งเทำพฯ     
จ่งจำาเป็นต้้องมองย้อนศริ่ ไล่กริ่ะบ้วันการิ่ผ่ล่ต้ว่ัา ปัญหาทีำ�ว่ัานั�น
เก่ดข่�นจากต้ริ่งไหน พบ้ว่ัา ปลาสล่ดในแต่้ละฤดูกาลมีคิวัามชืิ�น
ไม่เหมือนกัน เช่ิน หน้าหนาวั ปลาสล่ดจะมีมันเยอะ การิ่ต้าก
เพียงแดดเดียวัอาจยังทำำาให้มีคิวัามชืิ�นอยู่มาก จ่งต้้องเพ่�ม
อุณหภูม่และเวัลาในการิ่ทำอดปลาสล่ดในแต่้ละฤดูกาล ซ่ึ่�งใช้ิเวัลา
ไม่เท่ำากัน การิ่ลองผ่่ดลองถูึกด้วัยต้นเองจ่งเป็นเรืิ่�องทีำ�สำาคัิญ 

จากิโอท็อปิถู่งโมีเดิร์นเทรด
 จากตั้�งกริ่ะทำะใบ้บั้วั ตั้�งเต้าทำอดในโริ่งริ่ถึ สู่การิ่พัฒนา 
ปรัิ่บ้ปรุิ่งคุิณภาพและสายงานการิ่ผ่ล่ต้ จนเธุอเร่ิ่�มตั้�งเป็นโริ่งงาน
เพื�อขอ อย. จากสำานักงานคิณะกริ่ริ่มการิ่อาหาริ่และยา ก่อน
ตั้ดส่นใจนำาส่นค้ิาเข้าไปขายในต้ลาดโมเด่ริ่น์เทำริ่ด เร่ิ่�มต้้นจาก
การิ่ริ่วัมกลุ่มเป็นหน่�งในส่นค้ิาโอท็ำอปของดีจังหวััดฉะเช่ิงเทำริ่า   
ร่ิ่วัมออกงานโริ่ดโชิวั์ในห้างสริ่ริ่พส่นค้ิาเซ็ึ่นทำรัิ่ล ฉะเช่ิงเทำริ่า 
และได้รัิ่บ้การิ่ทำาบ้ทำามให้นำาปลาสล่ด ‘พอดีคิำา’ เข้าไปวัางจำาหน่าย
ในซูึ่เปอร์ิ่มาร์ิ่เก็ต้ของห้างฯ ดัง
อนาคตปิลัาสลิัดพอดีคำา
 ปัจจุบั้นคุิณตุ้้มได้เพ่�มเต่้มริ่สชิาต่้จากดั�งเด่ม ด้วัยการิ่ออก
ซีึ่รีิ่ส์ ‘สล่ดแซ่ึ่บ้’ อย่างปลาสล่ดสามริ่ส ปลาสล่ดกะเพริ่า     
ปลาสล่ดผั่ดพร่ิ่กข่ง และปลาสล่ดผั่ดพร่ิ่กแกง หลายคินเข้าใจว่ัา
คืิอนำ�าพร่ิ่ก ซ่ึ่�งไม่ใช่ิ ‘สล่ดแซ่ึ่บ้’ เน้นทีำ�เนื�อปลาช่ิ�นใหญ่ และ
ริ่สชิาต่้ถ่ึงเคิรืิ่�อง ได้กล่�นเคิรืิ่�องเทำศและเคิรืิ่�องแกงทีำ�ซ่ึ่มเข้าไป
ในเนื�อปลาสล่ดอย่างน่าอัศจริ่ริ่ย์และชิวันรัิ่บ้ปริ่ะทำาน ริ่วัมถ่ึง
แผ่นงานส่งออกไปยังต้ลาดต้่างปริ่ะเทำศ ซ่ึ่�งไม่ง่าย นอกจาก
การิ่พัฒนามาต้ริ่ฐานสากลทีำ�มากกว่ัา อย. อันได้แก่ มาต้ริ่ฐาน 
GMP และฮาลาล ทีำ�จำาเป็นต้้องเข้ารัิ่บ้การิ่อบ้ริ่มจากหน่วัยงาน
ภาคิรัิ่ฐ ริ่วัมถ่ึงการิ่หาแหล่งเง่นทุำนจากโคิริ่งการิ่ต่้างๆ ทีำ�ให้
คิวัามช่ิวัยเหลือธุุริ่ก่จ SME 
 สุดท้ำาย...ท้ำายสุด คุิณตุ้้มท่ำ�งข้อค่ิดให้กับ้บ้ทำเรีิ่ยนแริ่ก SMEs 
ว่ัา “อย่ามองเรืิ่�องไกลตั้วั แต่้ให้มองเรืิ่�องใกล้ตั้วัไว้ัก่อน เช่ิน 
เริ่าชิอบ้อะไริ่ เริ่ารัิ่กอะไริ่ ให้เริ่าทำำาอย่างนั�น เมื�อถ่ึงวัันหน่�งเริ่า
จะมองเห็นทำางไปของมันเอง” 
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หลัังวิ่กิฤต COVID-19
SMES ไทยัต้องปิรับตัว่อย่ัางไรให้รอดแลัะรุ่ง

จ้ำาได้ไหม วันที� 13 มกราคม 2563 เราต้อุ่งบันท่กไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวันที�คนไทยทั�งประเทศมีวิถีึชี้วิตเปลี�ยนไป...                   
ไม�เหม่อุ่นเดิม วันดังกล�าวกระทรวงสาธิารณส่ข่แถึลงย่นยันพบผูู้้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธ์่ิใหม� 2019 รายแรกในประเทศไทย    
โดยเป็นหญิิงช้าวจี้นวัย 61 ปี ที�เดินทางมาท�อุ่งเที�ยวในไทย ต�อุ่มา 17 มกราคม 2563 ตรวจ้พบนักท�อุ่งเที�ยวหญิิงช้าวจี้น             
อุ่าย่ 74 ปี เป็นผูู้้ป่วยรายที� 2 ในประเทศไทย   ตามมาด้วยผูู้้ป่วยรายที� 3 เป็นคนไทยรายแรก เป็นช้าว จ้.นครปฐม ซ่ื้�งมีประวัติ
เดินทางไปเที�ยวเม่อุ่งอูุ่�ฮัั่�น การแพร�ระบาดข่อุ่งเช่้�อุ่ไวรัส โควิด-19 ข่ยายวงกว้างข่่�นทั�วโลกและมีจ้ำานวนผูู้้ติดเช่้�อุ่พ่�งสูงข่่�นต�อุ่เน่�อุ่ง      
ส�งผู้ลกระทบต�อุ่เศรษีฐกิจ้ไทยทั�งทางตรงและทางอุ้่อุ่ม เริ�มต้นจ้ากภาคบริการ โดยเฉพาะการท�อุ่งเที�ยวซ่ื้�งมีสัดส�วนร้อุ่ยละ 12 
ข่อุ่ง GDP นักท�อุ่งเที�ยวหดหาย ทำาให้ธ่ิรกิจ้ท�อุ่งเที�ยวซื้บเซื้ากะทันหัน ต�อุ่มาผู้ลกระทบข่ยายวงไปยังภาคการอุ่่ตสาหกรรม               
ทำาให้ห�วงโซื้�การผู้ลิตและการข่นส�งสินค้าระหว�างประเทศข่าดตอุ่น การค้าระหว�างประเทศหย่ดช้ะงัก 

วิ่กิฤตโควิ่ด-19 ซ้ำำ�าเติมีเศรษ์ฐกิิจไทยั
 ก่อนเหตุ้การิ่ณ์การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของเชืิ�อไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19 
เศริ่ษฐก่จไทำยกอ็ยู่ในภาวัะทีำ�ต้้องเผ่ชิญ่คิวัามทำา้ทำายริ่อบ้ดา้น
ไม่ว่ัาจะเป็นคิวัามขัดแย้งภายในปริ่ะเทำศทีำ�กัดกร่ิ่อนเสถีึยริ่ภาพ
ของปริ่ะเทำศไทำยมานานกวั่าทำศวัริ่ริ่ษ จากคิวัามไม่แน่นอน
ทำางการิ่เมือง และการิ่กีดกันทำางการิ่ค้ิาริ่ะหว่ัางปริ่ะเทำศ 
 เมื�อมีว่ักฤต้ โคิว่ัด-19 เข้ามาซึ่ำ�าเต่้มก็ย่�งส่งผ่ลทำำาให้         
ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ทัำ�ง SME ธุุริ่ก่จขนาดใหญ่หลายริ่ายขาดริ่ายได้
สภาพคิล่องไม่เพียงพอ มีคิวัามเสี�ยงถ่ึงขั�นปิดก่จการิ่ ต้ลอดจน
ปริ่ะชิาชินทัำ�วัไปขาดริ่ายได้ ถูึกเล่กจ้างงานจำานวันมาก 
 ปัจจัยต่้างๆ เหล่านี�ส่งผ่ลกริ่ะทำบ้กับ้คินไทำยทุำกภาคิส่วัน 
ทำำาให้ทุำกวัันนี�คินไทำยบ้างกลุ่มยังคิงมีงานทำำา มีเง่น แต่้ก็ไม่รู้ิ่ว่ัา
จะมีงานทำำา มีเง่นใชิ้ได้อีกกี�สัปดาห์ อีกกี�เดือน ท่ำามกลาง
การิ่ปิดก่จการิ่ทีำ�เพ่�มข่�นอย่างต่้อเนื�อง 
 แต่้คินไทำยบ้างกลุ่มวัันนี� ถ่ึงแม้จะยังคิงมีงานทำำา แต่้อาจ
ไม่มีเง่น เพริ่าะธุุริ่ก่จขาดริ่ายได้ ทำำาให้เก่ดผ่ลกริ่ะทำบ้ พนักงาน
ต้้อง Leave Without Pay และคินไทำยบ้างกลุ่มวัันนี�ไม่มีงานทำำา

ไม่มีเง่น ว่ักฤต้จากไวัรัิ่สร้ิ่ายและว่ักฤต้ทำางการิ่เมืองกำาลังซึ่ำ�าเต่้ม
ว่ักฤต้เศริ่ษฐก่จ และอาจลุกลามไปสู่ว่ักฤต้ทำางสังคิม
 การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของไวัรัิ่สโคิโริ่นาทีำ�เร่ิ่�มขยายวังกว้ัางไปทัำ�วัโลก
จนเป็นทีำ�รู้ิ่จักกันในชืิ�อของว่ักฤต้ โคิว่ัด-19 นำามาซ่ึ่�งผ่ลกริ่ะทำบ้
ต่้อภาวัะเศริ่ษฐก่จทัำ�วัโลก ส่งผ่ลทำำาให้มีการิ่เปลี�ยนแปลงรูิ่ปแบ้บ้
การิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ และรูิ่ปแบ้บ้การิ่ดำาริ่งชีิว่ัต้ของทุำกคินทีำ�ต้้อง
มีการิ่ปรัิ่บ้ตั้วั เปลี�ยนแปลงพฤต่้กริ่ริ่ม จนอาจทำำาให้กลายเป็น
ว่ัถีึชีิว่ัต้ปกต่้ทีำ�เปลี�ยนแปลงไปจากเด่ม เป็นว่ัถีึชีิว่ัต้รูิ่ปแบ้บ้ใหม่
อย่างทีำ�ไม่เคิยเก่ดข่�นมาก่อน ซ่ึ่�งหลายคินเริ่ยีกกันว่ัา ว่ัถีึปกต่้
รูิ่ปแบ้บ้ใหม่ หรืิ่อ New Normal อันส่งผ่ลกริ่ะทำบ้ถ่ึงว่ัถึธุีุริ่ก่จ
ในยุคิใหม่ หรืิ่อ Next Normal 
 Next Normal คืิอการิ่ทีำ�ผู้่คินและสังคิมมีว่ัถีึชีิว่ัต้ทีำ�ผ่สาน
ไปกับ้เคิรืิ่�องมือด่จ่ทัำลมากข่�นเรืิ่�อยๆ จนแทำบ้จะกลายเป็น  
เนื�อเดียวักัน โดยเฉพาะด้านธุุริ่ก่จ พฤต่้กริ่ริ่มผู้่ซืึ่�อเปลี�ยนไป 
ธุุริ่ก่จขนาดใหญ่ย่อตั้วัลง ขณะทีำ�แบ้ริ่นด์ท้ำองถ่ึ�นเต่้บ้โต้มากข่�น
มีการิ่แข่งขันสูงข่�น

เร่�อุ่ง: ผู้ศ.ดร.ธินาวัฒน์ สิริวัฒน์ธินก่ล
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Next Normal กัิบ 6 วิ่ถีูปิกิติใหม่ีในกิารใช้้ชี้วิ่ต 
 ธุุริ่ก่จต้้องเรีิ่ยนรู้ิ่และปรัิ่บ้ว่ัถีึการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จรูิ่ปแบ้บ้ใหม่ให้สอดคิล้องกับ้พฤต่้กริ่ริ่มของผู้่บ้ร่ิ่โภคิ ลูกจ้าง พนักงาน และบุ้คิคิลต่้างๆ
ทีำ�มีส่วันได้เสีย ทีำ�วัันนี�กำาลังเปลี�ยนไปโดยส่�นเช่ิง

1. All in Home 
 การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19       
ทำำาให้บุ้คิคิลทัำ�วัไปกังวัลใจกับ้การิ่ออกไป
ทำำาก่จกริ่ริ่มต่้างๆ นอกบ้้าน ทัำ�งก่จกริ่ริ่ม
การิ่งานและก่จกริ่ริ่มการิ่พักผ่่อนหย่อนใจ
คินส่วันใหญ่จ่งใช้ิเวัลาเกือบ้ทัำ�งวััน       
ทำำาก่จกริ่ริ่มต่้างๆ อยู่ทีำ�บ้้าน หลายคินเร่ิ่�ม
รู้ิ่ส่กถ่ึงคิวัามอบ้อุ่น คิวัามสะดวักสบ้าย
และเวัลาทีำ�มากข่�นกับ้การิ่ทำำาก่จกริ่ริ่ม
ทัำ�งหมดในบ้้าน
2. Online Identity 
 เนื�องจากบุ้คิคิลทัำ�วัไปในปัจจุบั้น    
มีการิ่พบ้เจอบุ้คิคิลอื�นๆ น้อยลง ทัำ�งจาก
ว่ัถีึการิ่ทำำางานและคิวัามกังวัลใจเกี�ยวักับ้
ไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19 ทำำาให้คินจำานวันมาก
ต่้ดต่้อสื�อสาริ่กันผ่่านออนไลน์ 
 แต่้ละคินจ่งให้คิวัามสำาคัิญกับ้สถึานะ
บ้นโลกออนไลนม์ากย่�งข่�น มีการิ่สร้ิ่าง
การิ่รัิ่บ้รู้ิ่เกี�ยวักับ้ตั้วัต้นของบุ้คิคิลผ่่าน
โลกออนไลน์มากข่�น เชิ่น การิ่สริ่้าง 
Background เสมือนจร่ิ่งในการิ่ปริ่ะชุิม
เพื�อสะท้ำอนตั้วัต้นของต้นเอง การิ่โพสต์้
หรืิ่อการิ่แชิร์ิ่ก่จกริ่ริ่มต่้างๆ ทีำ�ทำำาในบ้้าน
ผ่่านสื�อสังคิมออนไลน์ต่้างๆ

3. Online Shopping 
 การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19 
ทำำาให้บุ้คิคิลทัำ�วัไปเร่ิ่�มคุ้ินเคิยกับ้การิ่   
สั�งซืึ่�อส่นค้ิาออนไลน์ ซ่ึ่�งทำำาให้ลด  
คิวัามเสี�ยงจากการิ่ออกไปพบ้ปะผู้่คิน 
ปริ่ะหยัดเวัลา และยังอาจปริ่ะหยัด    
ค่ิาใช้ิจ่ายมากกว่ัา 
 พฤต่้กริ่ริ่มการิ่จับ้จ่ายใช้ิสอยออนไลน์
จ่งยังคิงเต่้บ้โต้ต่้อไปภายใต้้ว่ัถีึชีิว่ัต้
ปกต่้ใหม่ ริ่วัมทัำ�งบุ้คิคิลทัำ�วัไปยังคุ้ินเคิย
กับ้การิ่หาข้อมูลส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ เพื�อ
เปรีิ่ยบ้เทีำยบ้คิวัามคุ้ิมค่ิาทีำ�ทำำาได้อย่าง
สะดวักสบ้ายมากข่�น บุ้คิคิลทัำ�วัไปจ่ง
เรีิ่ยกร้ิ่องส่นค้ิาทีำ�มีมาต้ริ่ฐานเพ่�มข่�น
และมีริ่าคิาลดลง
4. Self Service 
 จากการิ่ทีำ�บุ้คิคิลทัำ�วัไปใช้ิชีิว่ัต้อยู่    
ทีำ�บ้้านมากข่�นเกือบ้จะต้ลอดทัำ�งวััน ริ่วัมทัำ�ง
คิวัามกังวัลใจกับ้สุขอนามัยของบุ้คิคิล
อื�นๆ ทีำ�เข้าไปเกี�ยวัข้อง ทำำาให้แต่้ละบุ้คิคิล
คุ้ินเคิยกับ้การิ่ทำำาก่จกริ่ริ่มต่้างๆ ด้วัยตั้วัเอง
ไม่ว่ัาจะเป็น การิ่หาข้อมูลส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่
การิ่สั�งซืึ่�อออนไลน์ และการิ่แก้ไข
ปัญหาต่้างๆ ทีำ�เก่ดข่�นกับ้ส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่
ด้วัยต้นเอง 

5. Health Concern 
 การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19 
ทำำาให้บุ้คิคิลทัำ�วัไปโดยเฉพาะอย่างย่�ง   
ผู้่สูงอายุให้คิวัามใส่ใจและห่วังใย
สุขภาพมากข่�น บุ้คิคิลทัำ�วัไปเร่ิ่�มคุ้ินช่ิน
กับ้การิ่ต้้องรัิ่กษาริ่ะยะห่างทำางสังคิม 
(Social Distancing) และการิ่รัิ่กษา  
สุขอนามัยต้ลอดเวัลา จ่งอาจตั้�งคิำาถึาม
เช่ิงสุขอนามัยต่้อส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ทีำ�ใช้ิ
มากย่�งข่�น
6. Multiple Income Streams 
 การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของไวัรัิ่ส โคิว่ัด-19 
ทำำาให้หลายคินถูึกเล่กจ้าง หรืิ่อต้้อง
หยุดงาน หรืิ่อทำำางานทีำ�บ้้าน ทำำาให้ริ่ายได้
ลดลง จ่งต้้องหาอาชีิพเสร่ิ่มเพื�อ    
แหล่งริ่ายได้ทำางอื�นๆ ทัำ�งนี� อาชีิพเสร่ิ่ม
ต่้างๆ อาจสร้ิ่างริ่ายได้ให้กับ้บุ้คิคิล
มากกว่ัา หรืิ่อใกล้เคีิยงกับ้งานปริ่ะจำา
ทำำาให้ภายใต้้ว่ัถีึปกต่้ใหม่ บุ้คิคิลจำานวัน
มากจ่งต้้องการิ่มีริ่ายได้เสร่ิ่มต่้อไป  
เพื�อป้องกันคิวัามเสี�ยงจากเหตุ้การิ่ณ์  
ทีำ�ไม่คิาดฝััน ต้้องการิ่มีริ่ายได้และ      
มีเวัลามากข่�น  
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Next Normal กัิบ 6 วิ่ถีูกิารดำาเนินธุุรกิิจ  

 ต่้อไปนี�ภาคิธุุริ่ก่จหรืิ่อผู้่บ้ร่ิ่หาริ่องค์ิกริ่ต้้องให้คิวัามสำาคัิญและปรัิ่บ้เปลี�ยนกลยุทำธ์ุให้สอดคิล้องกับ้พฤต่้กริ่ริ่มและคิวัามต้้องการิ่
ของผู้่มีส่วันได้เสียกับ้องค์ิกริ่ทัำ�งหมด ไม่ว่ัาจะเป็นคู่ิค้ิา ผู้่บ้ร่ิ่โภคิ และพนักงานทีำ�ไม่เหมือนเด่มอีกต่้อไป

1. Work from Home 
 มาต้ริ่การิ่ล็อกดาวัน์ในหลายพื�นทีำ�
จากการิ่แพริ่่ริ่ะบ้าดของเชืิ�อไวัรัิ่ส       
โคิว่ัด-19 ทำำาให้บ้ร่ิ่ษัทำห้างร้ิ่านต่้างๆ 
เร่ิ่�มมีการิ่กำาหนดมาต้ริ่การิ่ในการิ่
อนุญาต้ให้พนักงานทำำางานทีำ�บ้้าน 
 ผ่ลปริ่ากฏว่ัา ในหลายกริ่ณีส่งผ่ล
ทำำาให้ต้้นทุำนลดลงและมีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ
มากข่�น อีกทัำ�งเทำคิโนโลยีก็ได้พัฒนา
อย่างก้าวักริ่ะโดดในช่ิวังทีำ�ผ่่านมา เพื�อ
อำานวัยคิวัามสะดวักต่้อการิ่ทำำางานหรืิ่อ
ปริ่ะชุิมทีำ�บ้้าน  
2. Online Channel 
 เมื�อผู้่บ้ร่ิ่โภคิได้ลองสั�งซืึ่�อส่นค้ิา
ห รืิ่อใ ช้ิบ้ ร่ิ่การิ่ ผ่่านทำางออนไลน์        
อันเนื�องมาจากมาต้ริ่การิ่ล็อกดาวัน์    
ทีำ�หลายคินไม่สามาริ่ถึออกจากบ้้านได้ 
และต่้อเนื�องมาจนปัจจุบั้น จากคิวัาม
กังวัลใจในการิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของ โคิว่ัด-19 
บ้ร่ิ่ษัทำห้างร้ิ่านต่้างๆ จ่งหลีกเลี�ยงไม่
ได้ทีำ�จะต้้องมีการิ่เพ่�มช่ิองทำางในการิ่ซืึ่�อ
ขายและการิ่ต่้ดต่้อผ่่านออนไลน์หรืิ่อ
แพลต้ฟัอร์ิ่มด่จ่ทัำลต่้างๆ 
 บ้างแหง่อาจใช้ิเป็นเพียงช่ิองทำางใน
การิ่ต่้ดต่้อสอบ้ถึาม เช่ิน การิ่ต้อบ้กลับ้
การิ่สนทำนาอัต้โนมัต่้ผ่่านโปริ่แกริ่ม
คิอมพ่วัเต้อร์ิ่ Chatbot บ้างแห่งอาจใช้ิ
เป็นช่ิองทำางในการิ่ขายส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่
ผ่่านอ่นเต้อร์ิ่เน็ต้ เช่ิน การิ่ Live 
Streaming ขายของออนไลน์ ริ่วัมไปถ่ึง
การิ่ชิำาริ่ะค่ิาส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ออนไลน์ 
เช่ิน E-Payment 
 แต่้บ้างธุุริ่ก่จอาจมีการิ่พัฒนา      
ไปจนถ่ึงขั�นการิ่สร้ิ่างปริ่ะสบ้การิ่ณ์ใน
การิ่ใช้ิส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ออนไลน์ เช่ิน   
การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัเสมือนจร่ิ่งออนไลน์ การิ่ชิม
คิอนเส่ร์ิ่ต้ออนไลน์ การิ่เรีิ่ยนออนไลน์
เป็นต้้น ธุุริ่ก่จทีำ�ต้้องการิ่อยู่ริ่อดจ่ง  
หลีกเลี�ยงไม่ได้ทีำ�จะต้้องปริ่ับ้ตั้วัเพ่�ม
ช่ิองทำางในการิ่ขายของออนไลน์มากข่�น

3. Delivery Option 
 เมื�อผู้่บ้ร่ิ่โภคิคุ้ินเคิยกับ้การิ่สั�งซืึ่�อ
ส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ออนไลน์ บ้ร่ิ่ษัทำห้างร้ิ่านต่้างๆ
จ่งหลีกเลี�ยงไม่ได้ทีำ�จะต้้องคิำาน่งถ่ึง
บ้ร่ิ่การิ่ต่้างๆ ในการิ่ขนส่งส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่
ไปยังผู้่บ้ร่ิ่โภคิ อาจต้้องมีโปริ่โมชัิ�นใน
การิ่นำาส่งส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ไปยังบ้้านพักอาศัย
หรืิ่อทีำ�ทำำางานของลูกค้ิา มีโปริ่โมชัิ�นส่งฟัรีิ่
หรืิ่ออาจมีโปริ่โมชัิ�นให้กำาหนดหรืิ่อ
เปลี�ยนแปลงสถึานทีำ�และเวัลาในการิ่
ขนส่งได้อีกด้วัย 
 ทำางริ่อดของธุุริ่ก่จในปัจจุบั้นจ่งมี
คิวัามจำาเป็นต้้องบ้ร่ิ่หาริ่ชิ่องทำางการิ่  
จัดจำาหน่ายและการิ่จัดส่งส่นค้ิาให้มี
คิวัามริ่วัดเร็ิ่วัมากข่�น มีคิวัามคิล่องตั้วั
มากข่�นแต่้มีต้้นทุำนทีำ�ต้ำ�าลง
4. Risk Management 
 ธุุริ่ก่จในปัจจุบั้นไม่ว่ัา จะเปน็ธุุริ่ก่จ
ขนาดใหญ่หรืิ่อขนาดเล็กจะต้้องมี   
แผ่นงานในการิ่บ้ร่ิ่หาริ่คิวัามเสี�ยงอย่าง
ชัิดเจน เร่ิ่�มต้้นตั้�งแต่้การิ่สำาริ่วัจปัจจัยเสี�ยง
ของธุุริ่ก่จ แนวัทำางในการิ่ลดโอกาสทีำ�
จะเก่ดคิวัามเสี�ยง ริ่วัมทัำ�งแนวัทำางทีำ�จะ
บ้ริ่ริ่เทำาคิวัามเสียหายหากเก่ดเหตุ้การิ่ณ์
ทีำ�ไม่คิาดฝััน เช่ิน ธุุริ่ก่จทีำ�ต้้องพ่�งพา
วััต้ถุึด่บ้ หรืิ่อพ่� งพานักท่ำองเทีำ�ยวั      
ชิาวัต่้างชิาต่้ หรืิ่อต้้องพ่�งพาการิ่สง่ออก
ส่นค้ิาไปยังต่้างปริ่ะเทำศ หากไม่มี   
แผ่นงานในการิ่บ้ร่ิ่หาริ่คิวัามเสี�ยงใน
ช่ิวังว่ักฤต้ โคิว่ัด-19 ก็อาจจะไม่สามาริ่ถึ
นำาพาองค์ิกริ่ให้อยู่ริ่อดมาได้จนปัจจุบั้น  
อย่างไริ่ก็ต้ามในอนาคิต้ไม่มี ใคิริ่
สามาริ่ถึคิาดการิ่ณ์ได้ล่วังหน้าว่ัา      
จะเก่ดเหตุ้การิ่ณ์ผ่่ดปกต่้อะไริ่ข่�นอีก 
แต่้ธุุริ่ก่จจะต้้องต้อบ้คิำาถึามให้ได้ว่ัา   
ในอนาคิต้หากเก่ดเหตุ้การิ่ณ์ฉุกเฉ่น
เหล่านี�ข่�นอีกจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อย่างไริ่
 การิ่สำาริ่องสภาพคิล่องหรืิ่อการิ่มี
เง่นทุำนสำาริ่องเผื่�อเหตุ้การิ่ณ์ฉุกเฉ่น   

ในอนาคิต้จ่งเป็นแนวัทำางทีำ�จำาเป็นอย่างย่�ง
ในการิ่รัิ่กษาองค์ิกริ่ให้อยู่ริ่อดได้ใน
ว่ักฤต้การิ่ณ์ต่้างๆ ทีำ�อาจเก่ดข่�นอีก    
ในอนาคิต้
5. Data Analytics 
 ธุุริ่ก่จทีำ�ต้้องการิ่ริ่อดและรุ่ิ่งต้้องรู้ิ่จัก
นำาข้อมูลจากธุุริ่ก่จเองหริ่ือจากผู้่ให้
บ้ร่ิ่การิ่ต่้างๆ เช่ิน Google Analytics 
Facebook Insights มาว่ัเคิริ่าะห์เพื�อ
พัฒนาส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ และวัางแผ่น    
การิ่ต้ลาด ให้สอดคิล้องกับ้คิวัามต้้องการิ่
ของผู้่บ้ร่ิ่โภคิทีำ�เปลี�ยนไปในว่ัถึปีกต่้ใหม่
ทัำ�งนี� ธุุริ่ก่จต้้องทำำาการิ่สำาริ่วัจข้อมูล  
เพื�อว่ัเคิริ่าะห์ว่ัา ลูกค้ิามีคิวัามพ่งพอใจ
ในส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่หรืิ่อไม่ ลูกค้ิามีปัญหา
อะไริ่ทีำ� ธุุริ่ก่จสามาริ่ถึนำาเสนอหรืิ่อ
พัฒนาส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่เพื�อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวั 
 ในขณะเดียวักันก็ต้้องมีการิ่สำาริ่วัจ
ข้อมูลและว่ัเคิริ่าะห์ต่้ดต้ามแนวัโน้มต้ลาด
ว่ัา มีท่ำศทำางอย่างไริ่เพื�อทีำ�จะได้นำาไป
พัฒนาส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ให้เป็นทีำ�ต้้องการิ่    
และมีคิวัามสามาริ่ถึในการิ่แข่งขันกับ้      
คู่ิแข่งต่้อไป 
 ริ่วัมทัำ�งต้้องมีการิ่ว่ัเคิริ่าะหว่์ัา ลูกค้ิา
มี ลักษณะและพฤต่้กริ่ริ่มในโลก
ออนไลน์อย่างไริ่ คิวัริ่จะต้้องใช้ิช่ิองทำาง
สื�อสังคิมออนไลน์ใดทีำ�จะเหมาะสำาหรัิ่บ้
การิ่โฆษณาปริ่ะชิาสัมพันธ์ุส่นค้ิา/
บ้ร่ิ่การิ่แต่้ละผ่ล่ต้ภัณฑ์์ 
6. Ready to Reform 
 ภายใต้้ New Normal ซ่ึ่�งมีการิ่
เปลี�ยนแปลงว่ัถึีชีิว่ัต้ของผู้่บ้ร่ิ่โภคิและ
ว่ัถีึการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จอย่างส่�นเช่ิงและ
ริ่วัดเร็ิ่วั ส่งผ่ลทำำาให้ธุุริ่ก่จต้้องเต้รีิ่ยมพร้ิ่อม
รัิ่บ้กับ้การิ่เปลี�ยนแปลงอย่างริ่วัดเร็ิ่วั  
ในอนาคิต้ให้ทัำนท่ำวังทีำต้ลอดเวัลา เพื�อ
ให้ทัำนต่้อการิ่ต้อบ้สนองคิวัามต้้องการิ่
ของผู้่บ้ร่ิ่โภคิและทัำนต่้อการิ่แข่งขัน    
ในอุต้สาหกริ่ริ่ม 
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เรียันร้้เทคโนโลัยีัใหม่ี
 การิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จในยุคิปัจจุบั้นอาจไม่สามาริ่ถึหลีกเลี�ยง
การิ่พ่�งพาเทำคิโนโลยต่ี้างๆ ถ้ึาหากธุุริ่ก่จไมต้่้องการิ่ถึกูกริ่ะแส
เทำคิโนโลยีทำำาลายล้างองค์ิกริ่ ก็ต้้องปรัิ่บ้ตั้วัให้อยู่ริ่อดไปกับ้
การิ่เปลี�ยนแปลงของเทำคิโนโลยีใหม่ทีำ�ไม่หยุดน่�งต้ลอดเวัลา  
 ธุุริ่ก่จทีำ�พัฒนาต้นเองให้ทัำนกับ้แพลต้ฟัอริ่์มต่้างๆ ย่อม
สามาริ่ถึสร้ิ่างโอกาสเปิดรัิ่บ้ลูกค้ิาใหม่จำานวันมากมายมหาศาล
เช่ิน เกษต้ริ่กริ่อาจปรัิ่บ้ตั้วัมาใช้ิเทำคิโนโลยีในการิ่เพาะปลูก 
ใช้ิแพลต้ฟัอร์ิ่มด่จ่ทำลัในการิ่สร้ิ่างแบ้ริ่นด์ ใชิช่้ิองทำางการิ่ชิำาริ่ะ
ค่ิาพืชิผ่ลทำางการิ่เกษต้ริ่ผ่่านออนไลน์ และใช้ิบ้ร่ิ่การิ่ริ่ะบ้บ้ขนส่ง
ไปยังผู้่บ้ร่ิ่โภคิโดยต้ริ่ง ทำำาให้ตั้ดกลไกพ่อค้ิาคินกลาง สามาริ่ถึ
เข้าถ่ึงลูกค้ิามหาศาล และสามาริ่ถึเพ่�มริ่าคิาขายได้สูงมากข่�น  
ธุุริ่ก่จทีำ�เห็นคิวัามสำาคัิญของนวััต้กริ่ริ่มและปรัิ่บ้องค์ิกริ่ให้เท่ำา
ทัำนกับ้เทำคิโนโลยี มีการิ่ Transform องค์ิกริ่ให้ริ่องรัิ่บ้ริ่ะบ้บ้
ด่จ่ทัำล อย่างจร่ิ่งจังจ่งจะสามาริ่ถึอยู่ริ่อดได้ในภาวัะ New Normal

อะไรค่อทางรอด?
 ทำางริ่อดของธุุริ่ก่จทีำ�ต้้องการิ่เปลี�ยนตั้วัเองเป็นดาวัรุ่ิ่ง   
ภายใต้้ว่ัถีึชีิว่ัต้ปกต่้รูิ่ปแบ้บ้ใหม่ของทัำ�งบุ้คิคิลทัำ�วัไปและ     

ภาคิธุุริ่ก่จเอง ต้้องพัฒนารูิ่ปแบ้บ้การิ่ดำาเน่นงานโดยมีการิ่  
นำาเทำคิโนโลยีสมัยใหม่มาปริ่ะยุกต์้ใช้ิในการิ่ปรัิ่บ้เปลี�ยนรูิ่ปแบ้บ้
การิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ 
 เก็บ้ริ่วับ้ริ่วัมและว่ัเคิริ่าะห์ข้อมูลลูกค้ิา การิ่ว่ัจัยและพัฒนา
สร้ิ่างนวััต้กริ่ริ่มให้กับ้ส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ การิ่นำาเสนอข้อมูล
ข่าวัสาริ่โฆษณาปริ่ะชิาสมัพันธ์ุในแพลต้ฟัอร์ิ่มใหม่ๆ การิ่ขาย
ส่นค้ิาและรัิ่บ้ชิำาริ่ะเง่นผ่่านช่ิองทำางออนไลน ์การิ่จัดจำาหน่าย
และขนสง่ให้ต้ริ่งต้ามคิวัามต้้องการิ่ ริ่วัมทัำ�งการิ่ให้บ้ร่ิ่การิ่หลัง
การิ่ขายและการิ่รัิ่กษาคิวัามสัมพันธ์ุกับ้ลูกค้ิา 
 ธุุริ่ก่จจ่งมีคิวัามจำาเป็นต้้องมีการิ่เชืิ�อมต่้ออุปกริ่ณ์และ
เคิรืิ่�องมือต่้างๆ หรืิ่อทีำ�เรีิ่ยกว่ัา Internet of Things (IoT) 
ผ่่านริ่ะบ้บ้ 5G เพื�อริ่องรัิ่บ้การิ่ต่้ดต่้อสื�อสาริ่ต่้างๆ ในยุคิของ
สังคิมด่จ่ทัำลเต็้มตั้วั ทัำ�งนี�เทำคิโนโลยีสื�อสาริ่ในปัจจุบั้นกำาลังเป็น
ส่วันหน่�งของว่ัถีึชีิว่ัต้ปกต่้รูิ่ปแบ้บ้ใหม่ทีำ�ขาดไม่ได้ในชีิว่ัต้ปริ่ะจำาวััน

ใช้้ปิระโยัช้น์จากิ 5G
 เทำคิโนโลยี 5G สามาริ่ถึริ่องรัิ่บ้คิวัามต้้องการิ่ในการิ่รัิ่บ้ส่ง
ข้อมูลปร่ิ่มาณมากไดอ้ย่างริ่วัดเร็ิ่วั ช่ิวัยทำำาให้การิ่ทำำางานจาก
ทีำ�บ้้านของพนักงานสามาริ่ถึเรีิ่ยกดูข้อมูลและนำาส่งงานต่้างๆ
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ผ่่านอ่นเต้อร์ิ่เน็ต้ได้โดยไม่มีคิวัามจำาเป็นต้้องเข้ามาทีำ�ออฟัฟิัศ
อีกต่้อไป ริ่วัมทัำ�งยังสามาริ่ถึสั�งการิ่เคิรืิ่�องจักริ่อุปกริ่ณ์ต่้างๆ
โดยไม่จำาเป็นต้้องอยู่ต่้อหน้าเคิรืิ่�องจักริ่อุปกริ่ณ์ดังกล่าวั หรืิ่อ
ไม่จำาเป็นต้้องมีการิ่เชืิ�อมต่้อสายแต่้อย่างใด แต่้สามาริ่ถึสั�งการิ่
ผ่่านริ่ะบ้บ้อ่นเต้อร์ิ่เน็ต้จากบ้้านได้อย่างริ่วัดเร็ิ่วั
 เทำคิโนโลยี 5G ยังช่ิวัยทำำาให้ธุุริ่ก่จสามาริ่ถึนำาเสนอข้อมูล
ส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ได้อย่างน่าตื้�นต้าตื้�นใจหรืิ่อแชิร์ิ่ปริ่ะสบ้การิ่ณ์
การิ่ใช้ิส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ให้กับ้ลูกค้ิาผ่่านสื�อสังคิมออนไลน์ต่้างๆ
ได้อย่างริ่วัดเร็ิ่วั เสมือนจร่ิ่ง ผ่่านอุปกริ่ณ์ทีำ�หลากหลายและ
มีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพมากข่�น 
 อีกทัำ�งยังเข้ามามีบ้ทำบ้าทำในการิ่ช่ิวัยให้ลูกค้ิาสามาริ่ถึเลือก      
ซืึ่�อส่นค้ิาผ่่านช่ิองทำางออนไลนโ์ดยได้รัิ่บ้ปริ่ะสบ้การิ่ณเ์สมือน
ได้เลือกและลองส่นค้ิาทีำ�ร้ิ่านค้ิาโดยต้ริ่ง 
 นอกจากนั�นแล้วัยังช่ิวัยทำำาให้สามาริ่ถึชิำาริ่ะเง่นผ่่านช่ิองทำาง
ออนไลน์ได้อย่างริ่วัดเร็ิ่วัมากย่�งข่�น ริ่วัมทัำ�งยังช่ิวัยเชืิ�อมโยง
การิ่ว่ัเคิริ่าะห์ข้อมูลคิวัามต้้องการิ่ในการิ่ขนส่งส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่
ได้อย่างริ่วัดเร็ิ่วั และต่้ดต้ามการิ่ขนสง่ส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่ไดอ้ย่าง
เรีิ่ยลไทำม์
 การิ่ว่ัเคิริ่าะห์ข้อมูลจำานวันมากซ่ึ่�งอาจต้้องมีการิ่เชืิ�อมโยง

อุปกริ่ณ์ IoT จำานวันมากมายมหาศาล เพื�อริ่องรัิ่บ้การิ่ถ่ึายโอน
ข้อมูลปร่ิ่มาณมากอย่างริ่วัดเร็ิ่วัและมีคิวัามแม่นยำาสูง เพื�อสร้ิ่าง
การิ่ปริ่ะมวัลผ่ลทีำ�การิ่ว่ัเคิริ่าะห์เช่ิงล่กอย่างริ่วัดเริ่็วัให้
เคิรืิ่�องจักริ่อุปกริ่ณ์ต่้างๆ ทีำ�มีการิ่ใช้ิโปริ่แกริ่มคิอมพ่วัเต้อร์ิ่
ช่ิวัยสร้ิ่างริ่ะบ้บ้ให้คิล้ายคิวัามฉลาดของมนุษย์ และสามาริ่ถึ
ก่อให้เก่ดผ่ลลัพธ์ุทีำ�เป็นการิ่กริ่ะทำำา
 เช่ิน การิ่โต้้ต้อบ้เหมือนพูดคุิยกับ้มนุษย์โดยต้ริ่ง ก็มี  
คิวัามจำาเป็นทีำ�ธุุริ่ก่จจะต้้องใช้ิริ่ะบ้บ้ AI (Artificial Intelligence) 
ผ่่านเทำคิโนโลยี 5G เข้ามาร่ิ่วัมด้วัย

บทสรุปิ
 ทำางริ่อดของ SMEs ไทำยทีำ�ต้้องการิ่ก้าวักริ่ะโดดไปเป็น
ดาวัรุ่ิ่งของแต่้ละอุต้สาหกริ่ริ่มจ่งต้้องอาศัยการิ่เปิดใจเรีิ่ยนรู้ิ่
เทำคิโนโลยีใหม่ ยอมรัิ่บ้คิวัามเปลี�ยนแปลงของลูกค้ิาและสังคิม
และต้อบ้สนองต่้อคิวัามเปลี�ยนแปลงทีำ�เป็นพลวััต้อย่าง
ริ่วัดเร็ิ่วัต้ลอดเวัลา
 น่ี่�ละ...วิิถ่ีปกติิรููปแบบใหม่่ของธุุรูกิจและช่ีวิิติ  



1 6 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

 SME’S TACTIC เร่�อุ่ง: นฤมิต

1. เวัลาลูกค้ิาต่้อริ่าคิา เจ้าของธุุริ่ก่จต้้องคิำานวัณริ่าคิาเบื้�องต้้น
ก่อนว่ัาสามาริ่ถึลดให้ลูกค้ิาต้ำ�าสุดได้เท่ำาไหร่ิ่ ลูกค้ิาทีำ�ไม่พร้ิ่อมจ่าย
ต้ามริ่าคิาต้ำ�าสุดทีำ�เริ่าจะลดได้ นั�นไม่ใช่ิลูกค้ิากลุ่มเป้าหมายของเริ่า
ในกริ่ณีนี�ต้้องตั้�งสต่้และรู้ิ่จักว่ัธีุการิ่ปฏ่เสธุการิ่ต่้อริ่าคิา

2. การิ่ค้ิาขายทีำ�ดีคืิอการิ่รู้ิ่จักคุิณค่ิาของเวัลาและโอกาส การิ่ทีำ�เริ่า
เลือกจะทำำาอะไริ่บ้างอย่าง เช่ิน ลดริ่าคิาให้ลูกค้ิามากเก่นไป ก็คืิอ
การิ่เสียโอกาสในการิ่บ้ร่ิ่การิ่ลูกค้ิาทีำ�พร้ิ่อมจะจ่ายมากกว่ัานี� ส่�งแริ่ก
ทีำ�คุิณต้้องเต้รีิ่ยมตั้วัก่อนทำำาการิ่ขายก็คืิอ การิ่ตั้�งริ่าคิาต้ำ�าทีำ�สุดทีำ�คุิณ
จะสามาริ่ถึลงไปได้ ริ่าคิานี�จะเป็น ‘ริ่าคิาลดแล้วั’ ทีำ�จะมีไว้ับ้อก
ลูกค้ิาแล้วัเต้ือนใจคิุณเสมอวั่า ถ้ึาลดต้ำ�ากวั่านี�ก็จะขายไม่ได้ 
เพริ่าะขายขาดทุำน คินส่วันมากไม่ได้เต้รีิ่ยมตั้วัตั้�งริ่าคิานี�ในใจ   
มาก่อน ทำำาให้เวัลาถูึกลูกค้ิาต่้อริ่าคิาเลยรู้ิ่ส่ก ‘ใจอ่อน’ ยอมผ่่อนปริ่น
จนขายขาดทุำน แล้วัมาเสียกำาลังใจภายหลัง 

3. ริ่าคิาทีำ�ลดแล้วัไม่จำาเป็นต้้องเป็นริ่าคิาต้้นทุำน แต่้ต้้องริ่วัม
ค่ิาใช้ิจ่ายต่้างๆ ไว้ัแล้วัด้วัย เช่ิน ค่ิาการิ่ต้ลาด ค่ิาเช่ิาทีำ� ค่ิานำ�า
ค่ิาไฟั หรืิ่อแม้แต่้ค่ิาจ้างพนักงาน จำาเป็นต้้องศ่กษาหลักการิ่ของ
จุดคุ้ิมทุำน หรืิ่อ Breakeven Point หลกัการิ่เบื้�องต้้นคืิอคุิณต้้อง

มีตั้วัเลขในใจก่อนว่ัาคุิณน่าจะขายได้เดือนละเท่ำาไหร่ิ่ และกำาไริ่
ต่้อการิ่ขายหน่�งคิรัิ่�งต้้องเป็นเท่ำาไหร่ิ่ ถ่ึงจะคุ้ิมทุำน

4. หลังจากกำาหนด ‘ริ่าคิาลดแล้วั’ เสร็ิ่จ ส่�งต่้อไปทีำ�ต้้องทำำา
คืิอการิ่ค่ิด ‘ริ่าคิาตั้�ง’ หรืิ่อทีำ�หลายคินเรีิ่ยกว่ัา ‘ริ่าคิาเผื่�อต่้อ’ 
ลูกค้ิาบ้างปริ่ะเภทำอยากจะต่้อริ่าคิาเพื�อให้ตั้วัเองรู้ิ่ส่กดี รู้ิ่ส่กว่ัา
ได้กำาไริ่เพ่�มเต่้ม เพริ่าะฉะนั�นการิ่มีริ่าคิาเผื่�อต่้อให้ลูกค้ิาก็
เป็นการิ่เพ่�มคิวัามสุขให้ลูกค้ิาอย่างหน่�ง แนะนำาว่ัาให้ตั้�งริ่าคิา
เผื่�อต่้อไว้ัปริ่ะมาณ 20-30% ของริ่าคิาลดแล้วั แต่้ในส่วันนี�ให้ลอง
ปรัิ่บ้ริ่าคิาให้เหมาะสมต้ามร้ิ่านคู่ิแข่งและร้ิ่านออนไลน์ดูด้วัย

5. หลังจากทีำ�คุิณมีทัำ�ง ‘ริ่าคิาลด’ และ ‘ริ่าคิาเผื่�อต่้อ’ หลังจากนั�น
การิ่ตั้ดส่นใจในการิ่ทำำาธุุริ่ก่จของคุิณก็จะง่ายมาก พอลูกค้ิาถึามว่ัา
ริ่าคิาเท่ำาไริ่ คุิณก็ให้ริ่าคิาเผื่�อต่้อไว้ัก่อน พอลูกค้ิาขอต่้อริ่าคิา 
คุิณก็กดริ่าคิาลงน่ดหน่อย หากลูกค้ิาต่้อมากๆ คุิณค่ิอยลดไป
ถ่ึงริ่าคิาลดแล้วั แล้วัถ้ึาลูกค้ิาขอลดมากกวั่า ‘ริ่าคิาลดแล้วั’   
คุิณก็จะมีสต่้และมั�นใจได้ว่ัา ‘ลูกค้ิากลุ่มนี�ไม่ใช่ิกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของคุิณ’ เพริ่าะมีกำาลังจ่ายไม่ถ่ึง ในกริ่ณีนี�คุิณก็แค่ิหาว่ัธีุปฏ่เสธุ
อย่างสุภาพ  

10 ว่ิธุีรับมี่อลั้กิค้าต่อรองราคา
นิสัยการต�อุ่รอุ่งราคานั�นอุ่ยู�ในยีน ในท่กโครโมโซื้ม ท่กอุ่ณูเซื้ลล์ข่อุ่งลูกค้า ยากมากที�เราจ้ะไม�พบเจ้อุ่การต�อุ่รอุ่งราคา
เม่�อุ่เกิดกระบวนการซ่ื้�อุ่ข่ายข่่�น เจ้้าข่อุ่งธ่ิรกิจ้บางคนลดราคามากเกินไปจ้นกลายเป็นข่ายข่าดท่นโดยไม�รู้ตัว          
บางคนก็ท่�มเทเวลากับลูกค้าที�ต�อุ่ราคามากเกินไปจ้นเสียโอุ่กาสในการหาลูกค้าใหม�ที�มีกำาไรมากกว�า ในเม่�อุ่    
ปฏิิเสธิยากนักก็ต้อุ่งรู้จั้กหาวิธีิจั้ดการหร่อุ่รับม่อุ่เม่�อุ่ลูกค้าต�อุ่รอุ่งราคาให้อุ่ยู�หมัด ทั�งนี�ก็เพ่�อุ่ให้ธ่ิรกิจ้เล็กๆ       
ข่อุ่งเราอุ่ยู�รอุ่ดและปลอุ่ดภัย
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6. คัิดกริ่องว่ัาลูกค้ิาคินไหนต่้อริ่าคิาเล่นๆ ลูกค้ิาบ้างคินต่้อริ่าคิา
ไปอย่างนั�นเอง เพริ่าะถืึอว่ัาเป็นธุริ่ริ่มเนียมการิ่ซืึ่�อขาย บ้างคิน
อาจจะไม่ได้คิาดหวัังให้ร้ิ่านค้ิาลดริ่าคิาให้ ส่วันมากแล้วั ผู้่ขาย
สามาริ่ถึปฏ่เสธุการิ่ต่้อริ่าคิาของลูกค้ิาได้ 2-3 คิรัิ่�ง ก่อนจะเร่ิ่�ม
ลดริ่าคิาให้น่ดหน่อย เป็นการิ่สังเกต้พฤต่้กริ่ริ่มลูกค้ิาว่ัาลูกค้ิา
จร่ิ่งจังอยากจะขอให้ลดริ่าคิาให้จร่ิ่งๆ 

7. การิ่ลดริ่าคิาให้ง่ายเก่นไปจะทำำาให้ลูกค้ิาอยากต่้อริ่าคิาเพ่�ม
ซ่ึ่�งนี�เป็นปัญหาเรืิ่�องการิ่แสดงออกของคุิณมากกว่ัา ในฐานะผู้่ขาย
เริ่าต้้องริ่ะวัังว่ัธุีการิ่พูดและว่ัธีุการิ่แสดงออกของเริ่าให้มาก 
หากเริ่ามีท่ำาทีำอยากลดริ่าคิาให้ลูกค้ิามากเก่นไป ลูกค้ิาอาจจะ
เข้าใจต้้นทุำนของเริ่าผ่่ดก็ได้ ซ่ึ่�งจะทำำาให้ลูกค้ิาต่้อริ่าคิามากกว่ัาเด่ม
ในส่วันนี�การิ่ฝึักซ้ึ่อมจะช่ิวัยคุิณได้มากทีำ�สุด แนะนำาให้ลองต่้ดกล้อง
ในร้ิ่าน และอัดเสียงเวัลาคุิยกับ้ลูกค้ิาเพื�อนำากลับ้มาศ่กษาและ
พัฒนาว่ัธีุการิ่ขายให้ดีข่�น 

8. หากลูกค้ิาขอของแถึมและบ้ร่ิ่การิ่เพ่�มเต่้ม นี�เป็นอีกรูิ่ปแบ้บ้
ของการิ่ต่้อริ่าคิา เห็นได้บ่้อยคืิอการิ่ทีำ�ลูกค้ิาขอของแถึม ขอ   
บ้ร่ิ่การิ่เพ่�ม เช่ิน ส่งฟัรีิ่ได้ไหม แถึมของไดไ้หม ในส่วันนี�ถ้ึาคุิณ
ค่ิดว่ัาลูกค้ิาหลายคินเร่ิ่�มขอบ่้อย ก็ให้จัดโปริ่โมชัิ�นริ่ะยะยาวัไปเลย 
บ้ร่ิ่การิ่ส่งฟัรีิ่ส่วันมากก็คืิอริ่าคิาทีำ�บ้วักค่ิาส่งไปแล้วั ส่วันโปริ่โมชัิ�น   
ของแถึมส่วันมากก็คืิอการิ่เอาของเก่าล้นสต็้อกมาแถึมให้ 

9. ลูกค้ิาปริ่ะจำาขอลดริ่าคิา - ลูกค้ิาปริ่ะจำาบ้างคินก็อาจจะมี
การิ่ขอลดริ่าคิาบ้้างเล็กน้อย โดยใช้ิข้ออ้างว่ัาเป็นลูกค้ิาปริ่ะจำา 
ช่ิวัยอุดหนุนกันมานานแล้วั ต้ามหลักการิ่แล้วั ลูกค้ิาปริ่ะจำา
คิวัริ่ทีำ�จะได้ส่วันลดน่ดๆ หน่อยๆ เพริ่าะเป็นลูกค้ิาทีำ�กลับ้มาเอง
ไม่ได้เข้ามาผ่่านงบ้การิ่ต้ลาดต่้างๆ จ่งทำำาให้ธุุริ่ก่จคิวัริ่จะมีกำาไริ่
ต่้อการิ่ขายกับ้ลูกค้ิาเก่ามากกวั่า ในส่วันนี�คุิณสามาริ่ถึหักค่ิา
การิ่ต้ลาดออกไป แล้วันำามาเป็นส่วันลดให้กับ้ลูกค้ิาก็ได้ แต่้ถ้ึา
ลูกค้ิาต่้อริ่าคิามากเก่นกว่ัาทีำ�คุิณจะได้กำาไริ่ต่้อการิ่ขาย คุิณก็ต้้อง
รู้ิ่จักว่ัธีุปฏ่เสธุ 

10. การิ่ปฏ่เสธุการิ่ลดริ่าคิา - ถ่ึงแม้ว่ัาการิ่ปฏ่เสธุลูกค้ิาจะ
เป็นส่�งทีำ�ไม่คิวัริ่ทำำา แต่้ ‘ว่ัธีุการิ่ปฏ่เสธุการิ่ลดริ่าคิา’ ก็มีอยู่หลายว่ัธีุ 
และคิวัริ่ปฏ่เสธุอย่างสุภาพ เริ่าต้้องเข้าใจว่ัาลูกค้ิาแต่้ละคิน    
ไม่เหมือนกัน ทุำกคินมีคิวัามต้้องการิ่ไม่เหมือนกัน และอาจจะ  
มีคิวัามสามาริ่ถึในการิ่จ่ายไม่เหมือนกัน ให้เริ่าหาทำางปฏ่เสธุ
อย่างน่�มๆ แล้วัเอาเวัลาทีำ�เหลือไปดูแลลูกค้ิาคินอื�นๆ ก่อนดีกว่ัา
ส่�งทีำ�เจ้าของธุุริ่ก่จต้้องท่ำองไว้ัในใจต้ลอดเวัลาก็คืิอ ใช้ิสต่้ อย่าใช้ิ
อาริ่มณ์ สุภาพเข้าไว้ั แริ่งมาอย่าแริ่งกลับ้ เพริ่าะหน้าทีำ�ของเริ่า
คืิอบ้ร่ิ่การิ่
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 EXECUTIVE TALK

รศ.ดร.วี่ระพงศ์ มีาลััยั
SME หลััง COVID-19 
อย่้ัรอด อย่้ัเป็ิน อย่้ัยัาว่

กิารแพร่ระบาดข้องไว่รัสโคโรนา หร่อที�ร้้จักิกัินในช่้�อวิ่กิฤตโควิ่ด-19 นำามีาซ่้ำ�งผัลักิระทบต่อชี้วิ่ตผ้้ัคนทั�ว่โลักิ ที�ผ่ัานมีา             
เราเรียันร้้แลัะรับม่ีอกัิบชี้วิ่ตวิ่ถีูใหม่ี รว่มีถู่งปิรับตัว่ที�จะอย่้ัร่ว่มีแลัะใช้้ชี้วิ่ตนับจากินี�ถัูดไปิ 
 แน�นอุ่น มีคำาถึามตามมาว�าหลังวิกฤตครั�งนี� เศรษีฐกิจ้ไทยจ้ะฟ้�นตัวแบบไหน? แม้คำาตอุ่บจ้ะยังมีความไม�แน�นอุ่นสูง                    
แต�เราอุ่าจ้ประเมินได้ว�า การฟ้�นตัวนั�นข่่�นอุ่ยู�กับความสามารถึในการปรับตัวข่อุ่งประช้าช้น ธ่ิรกิจ้ และภาครัฐ  
 SME CONNEXT มีนัดสนทนากับ รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผูู้้อุ่ำานวยการสำานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ้ข่นาดกลางและข่นาดย�อุ่ม
(สสว.) หน�วยงานสำาคัญิที�ทำาหน้าที�ขั่บเคล่�อุ่น ส�งเสริมและพัฒนา ผู้�านแผู้นงานบูรณาการ SME ข่อุ่งประเทศ 
 เป็นการค่ยท�ามกลางสถึานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที� SME ไทยจ้ำาเป็นต้อุ่งอุ่ยู�รอุ่ด!

Q: ท่่าม่กลางวิิกฤติโควิิด-19 อะไรูคือควิาม่ท้่าท่ายในี่ฐานี่ะ     
ผูู้้อำานี่วิยการู สสวิ.
A: ส่�งทีำ�ต้้องทำำาและทำา้ทำายสำาหรัิ่บ้ผ่ม คืิอการิ่มอบ้นโยบ้ายการิ่
ทำำางานของ สสวั. ทีำ�ต้้องสามาริ่ถึชีิ�ท่ำศทำาง เปา้หมาย ไดว่้ัา SME 
ในปริ่ะเทำศไทำยคิวัริ่เด่นหน้าไปในท่ำศทำางไหน 
 หากเริ่าดูจากข้อมูลตั้วัเลขในเช่ิงสัดส่วัน พบ้ว่ัา ต้อนเก่ด
สถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 มาใหม่ๆ SME นั�นได้รัิ่บ้ผ่ลกริ่ะทำบ้ก่อน 
เพริ่าะเป็นผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ริ่ายย่อย แต่้พอฟ้ั�นก็จะฟ้ั�นได้ริ่วัดเร็ิ่วักว่ัา
นี�คืิอกลไก ดังนั�น ถ้ึา สสวั. จะส่งเสร่ิ่ม SME ก็ต้้องรู้ิ่ก่อน   
ว่ัา SME อยู่ไหน อยู่ในภาคิส่วันใด ธุุริ่ก่จปริ่ะเภทำใด และ        
เดือดร้ิ่อนมาก-น้อยแค่ิไหนในปริ่ะเด็นใดบ้้าง เพริ่าะถึ้าไม่รู้ิ่ว่ัา 
SME อยู่ทีำ�ไหนและมีคิวัามต้้องการิ่รัิ่บ้การิ่ส่งเสร่ิ่มด้านใด    
การิ่ส่งเสร่ิ่มและช่ิวัยเหลือก็จะทำำาได้ยากข่�น 
 ฉะนั�นส่�งทีำ�ต้้องทำำาคืิอริ่ะบ้บ้ฐานข้อมูล SME ทีำ�มีขนาดใหญ่
เพื�อให้มีข้อมูลเช่ิงล่กของผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ทีำ�มีอยู่ในปริ่ะเทำศ
ทัำ�งหมด วัันนี� สสวั. มี SME อยู่ในริ่ะบ้บ้ฐานข้อมูลปริ่ะมาณ 
3 ล้านริ่ายเศษ แปลว่ัายังมี SME ทีำ�ไม่แสดงตั้วัต้นอีก ถ้ึา SME 
ต้้องการิ่ได้รัิ่บ้การิ่ส่งเสร่ิ่มและช่ิวัยเหลือจะต้้องให้รัิ่ฐเห็นว่ัา 
SME ปริ่ะกอบ้การิ่ค้ิาอยู่ทีำ�ไหน อย่างไริ่

เร่�อุ่ง: เอุ่กช้ยา  ภาพ: เติมสิทธิิ� ศิริพานิช้

 ในเช่ิงทำฤษฎีี หลายปริ่ะเทำศบ้อกว่ัาถ้ึาเห็นในริ่ะบ้บ้เท่ำาไหร่ิ่
จะมีอยู่นอกริ่ะบ้บ้อีกปริ่ะมาณเกือบ้ 3 เท่ำา ฉะนั�น ถ้ึาวัันนี�   
ในริ่ะบ้บ้ฐานข้อมูลของ สสวั. มี SME ปริ่ะมาณ 3 ล้านริ่ายเศษ
ก็คิาดวั่าน่าจะมี SME ในปริ่ะเทำศไทำยอยู่ทัำ�งหมดปริ่ะมาณ      
9 ล้านริ่ายเศษ
 ถ้ึาจะพูดถ่ึงเศริ่ษฐก่จในหลายๆ ปริ่ะเทำศ หากดูในภาพใหญ่
จะพูดถ่ึง GDP (Gross Domestic Product) หรืิ่อผ่ล่ต้ภัณฑ์์
มวัลริ่วัมในปริ่ะเทำศ โดยเฉพาะในปริ่ะเทำศทีำ�พัฒนาแล้วั จะบ้อกว่ัา 
SME นั�นคิวัริ่มีส่วันในการิ่สร้ิ่างจีดีพีอย่างน้อยๆ 50% หรืิ่อ
อาจจะถึ่ง 55-60% นั�นแสดงว่ัาจีดีพีส่วันใหญ่ของปริ่ะเทำศ   
มาจาก SME เพริ่าะ SME มีเรืิ่�องของการิ่จ้างงาน มีการิ่สร้ิ่าง
ริ่ายได้ สร้ิ่างคิวัามมั�นคิง มั�งคัิ�ง คิวัามก่นดีอยู่ดีของคินทัำ�งหมด
คืิอเชืิ�อมโยงถ่ึงกันทัำ�งหมด
Q: สสวิ. วิางแผู้นี่การูพััฒนี่าภาคธุุรูกิจ SME ของไท่ยในี่ปี 
2564 ไว้ิอย่างไรู
A: ขอแยกออกเป็นเรืิ่�องๆ นะคิรัิ่บ้ เรืิ่�องการิ่พัฒนา SME สสวั. 
มุ่งเน้นให้ธุุริ่ก่จสามาริ่ถึปรัิ่บ้ตั้วัด้วัยการิ่พัฒนาคิวัามรู้ิ่คิวัามสามาริ่ถึ
ของผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่และแริ่งงานให้ทัำนสมัย ผ่ล่ต้ภัณฑ์์และ
บ้ร่ิ่การิ่ให้มีคุิณภาพ มาต้ริ่ฐาน เพื�อสร้ิ่างคิวัามเชืิ�อมั�นให้กับ้ลูกค้ิา 
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 ปรัิ่บ้กริ่ะบ้วันการิ่ผ่ล่ต้และการิ่บ้ร่ิ่หาริ่จัดการิ่ให้มีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ
โดยใช้ิเทำคิโนโลยีด่จ่ทัำลเพื�อลดต้้นทุำนและเพ่�มผ่ล่ต้ภาพ ริ่วัมไปถ่ึง
การิ่ส่งเสร่ิ่มการิ่ต้ลาดสมัยใหม่ทีำ�เข้าถ่ึงลูกค้ิาได้ในยุคิ New Normal
 เรืิ่�องม่ต่้ของการิ่ดำาเน่นงาน คืิอการิ่ช่ิวัยเหลือ ส่งเสร่ิ่ม และ
พัฒนาธุุริ่ก่จ SME มุ่งเน้นคิวัามสอดคิล้องกับ้คิวัามต้้องการิ่ของ   
SME ในแต่้ละกลุ่มเป้าหมายทีำ�มีสภาพปัญหาและคิวัามต้้องการิ่
ทีำ�แต้กต่้างกัน พร้ิ่อมทัำ�งมีโคิริ่งการิ่ในการิ่พัฒนาปัจจัยแวัดล้อม
(Ecosystem) เพื�อสนับ้สนุนการิ่ส่งเสร่ิ่ม SME ให้มีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ
ย่�งข่�น
 การิ่มุ่งเน้นการิ่พัฒนาให้ธุุริ่ก่จ SME มีคิวัามสามาริ่ถึใน
การิ่ปรัิ่บ้ตั้วัอย่างเป็นพลวััต้ได้อย่างเหมาะสมต้ามขนาด      
และศักยภาพของธุุริ่ก่จ และสอดคิล้องกับ้สถึานการิ่ณ์และ    
การิ่เปลี�ยนแปลงในอนาคิต้ ซ่ึ่�งสอดรัิ่บ้กับ้สถึานการิ่ณ์ว่ักฤต้  
โคิว่ัด-19 ทีำ�กำาลังส่งผ่ลกริ่ะทำบ้ต่้อ SME อยู่ในขณะนี� 
 สสวั. เป็นหน่วัยงานนโยบ้าย ซ่ึ่�งในการิ่ทำำางาน SME หน่�งริ่าย
ไม่สามาริ่ถึจะเต่้บ้โต้เพริ่าะได้รัิ่บ้คิวัามช่ิวัยเหลือจากกริ่ะทำริ่วังใด
กริ่ะทำริ่วังหน่�ง หรืิ่อกริ่มใดกริ่มหน่�ง แต่้ต้้องบู้ริ่ณาการิ่ไปด้วัยกัน
ทัำ�งหมด และไม่ใช่ิเพียงแค่ิ สสวั. แต่้เริ่าต้้อง ‘ร่ิ่วัมค่ิด ร่ิ่วัมทำำา

ร่ิ่วัมรัิ่บ้ผ่่ดชิอบ้’ กับ้หน่วัยงานทีำ�เกี�ยวัข้องจำานวัน 10 กริ่ะทำริ่วัง     
24 หน่วัยงาน ซ่ึ่�งถ้ึาริ่วัม สสวั. ด้วัยก็คืิอ 25 หน่วัยงาน ภายใต้้
วังเง่นงบ้ปริ่ะมาณ 1,210 ล้านบ้าทำในปีงบ้ปริ่ะมาณ 2564
Q: SME ไท่ยหลังโควิิด-19 ต้ิองม่่การูปรัูบเปล่�ยนี่วิิธุ่การูบริูหารู
งานี่อย่างไรูบ้าง
A: ทำาง สสวั. มองปริ่ะเด็น Business Life Cycle ของ SME 
เป็นอันดับ้แริ่ก ธุุริ่ก่จมีการิ่เร่ิ่�มต้้น ต้้องมีการิ่เก่ด การิ่เต่้บ้โต้ 
และสุดท้ำายปลายทำาง ธุุริ่ก่จต้้องมีการิ่ปรัิ่บ้เปลี�ยน ไม่ว่ัาจะ
ขนาดเล็กหรืิ่อขนาดใหญ่ก็ต้้องอยู่ในไซึ่เค่ิลนี� และคิวัามต้้องการิ่
ของแต่้ละไซึ่เค่ิลก็ไม่เหมือนกัน 
 อันดับ้ทีำ�สอง ดูต้าม Sector ซ่ึ่�ง SME จะมีการิ่แบ่้งออกเป็น
ภาคิการิ่ผ่ล่ต้ ภาคิการิ่ค้ิาและบ้ร่ิ่การิ่ ภาคิการิ่เกษต้ริ่ และ   
ภาคิการิ่ท่ำองเทีำ�ยวั เป็นต้้น แต่้พอถึามว่ัาช่ิวังทีำ�เก่ดสถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 
ตั้วัเลขทีำ�เคิยใช้ิพยากริ่ณ์ หรืิ่อใช้ิมองเทำริ่นด์อะไริ่ต่้างๆ มันเปลี�ยนไป 
คินละท่ำศละทำาง แต้่ทัำ�งนี�ทัำ�งนั�นไม่ได้หมายถึ่งจะมีแต่้ด้านลบ้ 
เพียงอย่างเดียวั 
 ทีำ�ผ่่านมามีธุุริ่ก่จเก่ดใหม่ทีำ�ริ่ำ�าริ่วัยจากสถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 ก็มี 
เพริ่าะโอกาสและการิ่ปรัิ่บ้ตั้วัได้ทัำน ตั้วัอย่าง ผู้่ผ่ล่ต้แมสก์      
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เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรืิ่อธุุริ่ก่จด้านอาหาริ่ บ้างร้ิ่านอาหาริ่
ไม่จำาเป็นต้้องมีหน้าร้ิ่าน แต่้ใช้ิว่ัธีุเดล่เวัอรีิ่�ก็สามาริ่ถึดำาเน่นธุุริ่ก่จ
ไปได้ดี
Q: ในี่วิิกฤติยังม่่โอกาสใช่ีไหม่ครัูบ
A: ใช่ิ, มีโอกาสอยู่เสมอ ยกตั้วัอย่างเรืิ่�องการิ่ขายของออนไลน์
ทีำ�ไม่ใช่ิแค่ิการิ่ไลฟั์สดขายของ แต้่พอทำำาไปทำำามา มีหลายคิน
เห็นโอกาสและหันไปขายอุปกริ่ณ์สำาหรัิ่บ้คินขายของออนไลน์แทำน
เช่ิน ขายอุปกริ่ณ์ไฟัใช้ิไลฟ์ัสด ขายกล่องใส่พัสดุ กลายเป็นว่ัา
มีคินกลุ่มหน่�งมองเห็นโอกาสและค่ิดทำำาธุุริ่ก่จนี�ข่�น ถ่ึงบ้อกว่ัา
ในทุำกว่ักฤต้มีโอกาสเก่ดข่�นเสมอ 
 โดยส่วันตั้วัทีำ�ผ่มจะพูดถ่ึงต้ลอดคืิอ ธุุริ่ก่จจะไปได้มาก-น้อย
แค่ิไหนอยู่ทีำ�ตั้วัผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่เอง เรืิ่�อง Mindset ในการิ่
ปริ่ะกอบ้การิ่เป็นส่�งสำาคัิญว่ัากำาลังมองสถึานการิ่ณ์ขณะนี�    
เป็นอย่างไริ่ ถ้ึามองทุำกเรืิ่�องเป็นปัญหา เป็นอุปสริ่ริ่คิ ก็จะ    
เด่นต่้อไปได้ยาก แต่้ถ้ึามองว่ัาสถึานการิ่ณ์ทีำ�เก่ดข่�น ทำำาให้มองเห็น
โอกาส นั�นน่าจะเป็นส่วันทีำ�ช่ิวัยให้สามาริ่ถึปรัิ่บ้ตั้วั ปรัิ่บ้เปลี�ยน
รูิ่ปแบ้บ้การิ่บ้ร่ิ่หาริ่จัดการิ่ธุุริ่ก่จให้อยู่ริ่อดต่้อไปได้ 
 จากเด่มอาจไม่เคิยมีขายของออนไลน์เลย บ้างร้ิ่านไม่เคิย
มีริ่ะบ้บ้ด่จ่ทัำล ไม่เคิยมีเรืิ่�องของการิ่จ่ายเง่นผ่่าน E-Payment 
แต่้เดี�ยวันี�ทุำกคินเจอเหต้กุาริ่ณ์และสถึานการิ่ณบั์้งคัิบ้ให้ต้้องทำำา
โคิว่ัด-19 ผ่ลักดันให้เก่ดสังคิมไร้ิ่เง่นสดเร็ิ่วัข่�น และคินไทำยตื้�นตั้วั
ต่้อการิ่ซืึ่�อของออนไลน์อย่างแพร่ิ่หลาย
 ธุุริ่ก่จบ้างก่จการิ่ บ้างบ้ร่ิ่ษัทำ อาจเร่ิ่�มใช้ิเทำคิโนโลยีใหม่ใน
การิ่ปริ่ะชุิม ซ่ึ่�งหลังจากหมดสถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 แล้วั ก็อาจ
ปรัิ่บ้เปลี�ยนพฤต่้กริ่ริ่มไปใช้ิการิ่ปริ่ะชุิมผ่่านทำางออนไลน์มากข่�น 
 จร่ิ่งอยู่ ทีำ�แม้ธุุริ่ก่จจะไม่ได้ยอดขาย แต่้ก็ได้ปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ
ในการิ่บ้ร่ิ่หาริ่จัดการิ่มาใช้ิเพ่�มเต่้มนะคิรัิ่บ้  
Q: อยากท่รูาบแผู้นี่งานี่ในี่ปี 2564 ท่่�ใช้ีสนัี่บสนุี่นี่ SME หลัง
จากน่ี่�
A: สสวั. ได้กำาหนดยุทำธุศาสต้ร์ิ่สำาหรัิ่บ้การิ่สนับ้สนุนและส่งเสร่ิ่ม   
SME ในปี 2564 โดยมุ่งส่งเสร่ิ่มและชิ่วัยเหลือ SME ให้
สามาริ่ถึริ่องรัิ่บ้ต่้อผ่ลกริ่ะทำบ้จากสถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 ด้วัย 3 อยู่ 
 “อยู่รูอด” บ้ริ่ริ่เทำาผ่ลกริ่ะทำบ้และฟ้ั�นฟูัธุุริ่ก่จทีำ�ได้รัิ่บ้ผ่ลกริ่ะทำบ้
จากสถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 เช่ิน ให้คิำาปร่ิ่กษาทำางการิ่เง่นและ
ปรัิ่บ้เปลี�ยนธุุริ่ก่จให้สอดคิล้องกับ้สถึานการิ่ณ์ สร้ิ่างผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่
ในชุิมชิน ทำำาให้เขาสามาริ่ถึฟั้�นฟูั หาต้ัวัปริ่ะส่ทำธุ่ภาพต้่างๆ 
เข้าไปเสร่ิ่ม

SME หน่�งรายไม�สามารถึจ้ะเติบโตเพราะได้รับความช้�วยเหล่อุ่
จ้ากกระทรวงใดกระทรวงหน่�ง หร่อุ่กรมใดกรมหน่�ง แต�ต้อุ่งบูรณาการไปด้วยกันทั�งหมด

““

 “อยู่เป็นี่” การิ่สร้ิ่างคิวัามพร้ิ่อมให้ SME ในการิ่เข้าสู่     
การิ่แข่งขันในบ้ร่ิ่บ้ทำใหม่ทำางเศริ่ษฐก่จ เช่ิน เพ่�มศักยภาพให้  
ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ SME ด้วัยการิ่พัฒนามาต้ริ่ฐาน เพ่�มช่ิองทำาง    
การิ่จำาหน่ายส่นค้ิาด้วัย Digital Marketing เริ่าจำาเป็นต้้องปรัิ่บ้ตั้วั
ไม่ว่ัาจะเป็นเรืิ่�องการิ่นำาเทำคิโนโลยีด่จ่ทัำลมาใช้ิ เพริ่าะต้อนนี�  
คิงไม่ใช่ิ New Normal แล้วั แต่้เป็น Next Normal คืิอเป็น
เรืิ่�องปกต่้ไปแล้วัทีำ�เริ่าต้้องทำำา 
 ยกตั้วัอย่างในวัันนี� ทุำกร้ิ่านอาหาริ่มีแอปพล่เคิชัิ�นใช้ิงานหมด
ไม่ต้้องมองอื�นไกล เอาแค่ิจ่ายคินละคิร่ิ่�ง วัันนี�ทุำกร้ิ่านค้ิาทำำาเป็น
กันหมดแล้วั ถ้ึาเป็นเมื�อก่อน หากให้มากดแอปฯ เป๋าตั้งค์ิ คิงโดน
ต่้อว่ัาต่้อขานกันยกใหญ่ แนวัทำางการิ่ส่งเสร่ิ่มโดยให้ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ 
SME เป็นผู้่ได้รัิ่บ้ปริ่ะโยชิน์จากนโยบ้ายและมาต้ริ่การิ่ต่้างๆ ของรัิ่ฐ 
จะช่ิวัยเร่ิ่งให้ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่เข้าสู่ริ่ะบ้บ้การิ่ขอรัิ่บ้บ้ร่ิ่การิ่ภาคิรัิ่ฐ
มากข่�นด้วัย 
 และสุดท้ำาย “อยู่ยาวิ”การิ่ปรัิ่บ้สภาพแวัดล้อมทำางธุุริ่ก่จ 
ให้เก่ดคิวัามสะดวักแก่ SME ในการิ่ปริ่ะกอบ้ธุุริ่ก่จ เช่ิน การิ่
ปรัิ่บ้แก้กฎีหมาย กฎีริ่ะเบี้ยบ้ เพื�อลดอุปสริ่ริ่คิในการิ่ปริ่ะกอบ้ธุุริ่ก่จ
การิ่ให้บ้ร่ิ่การิ่ข้อมูล องค์ิคิวัามรู้ิ่ทีำ�จำาเป็นต่้อการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ
ยุคิใหม่ในลักษณะ Digital Service 
Q: อุติสาหกรูรูม่กลุ่ม่ใดท่่� สสวิ. ม่องว่ิาม่่โอกาสฟ้ื้�นี่ตัิวิได้เร็ูวิ 
และให้ควิาม่สำาคัญกับ Sector ใดเป็นี่พิัเศษหรืูอไม่่
A: ปัจจุบั้นทีำ�การิ่เด่นทำางริ่ะหว่ัางปริ่ะเทำศยังไม่กลับ้สู่ภาวัะปกต่้
นักท่ำองเทีำ�ยวัยังเข้ามาไม่ได้ไปอีกริ่ะยะหน่�ง เริ่าจำาเป็นต้้อง 
พ่�งพาดีมานด์ในปริ่ะเทำศเป็นหลัก โดยส่วันตั้วัผ่มมีคิวัามเห็นว่ัา 
ธุุริ่ก่จในสาขาทีำ�มีโอกาสฟ้ั�นตั้วัได้เร็ิ่วั ได้แก่ ธุุริ่ก่จในกลุ่มส่นค้ิา
และบ้ร่ิ่การิ่ทีำ�จำาเป็นต่้อการิ่ใช้ิชีิว่ัต้ปริ่ะจำาวััน ได้แก่ ส่นค้ิาทีำ�
พร้ิ่อมอุปโภคิบ้ร่ิ่โภคิได้ในทัำนทีำ ริ่วัมถ่ึงธุุริ่ก่จค้ิาส่งค้ิาปลีกทีำ�ช่ิวัย
กริ่ะตุ้้นเศริ่ษฐก่จภายในปริ่ะเทำศ
 โดยส่วันใหญ่เป็นส่นค้ิาไม่คิงทำน ริ่าคิาไม่สูง มีคิวัามต้้องการิ่ซืึ่�อ
ในต้ลาดสูง เช่ิน อาหาริ่สำาเร็ิ่จรูิ่ป เคิรืิ่�องดื�ม ผ่ล่ต้ภัณฑ์์/ของใช้ิส่วันตั้วั
ริ่วัมไปถึง่ส่นค้ิาทีำ�เกี�ยวักับ้สุขภาพอนามยั เชิน่ ยาและเวัชิภัณฑ์์
เนื�องจากคินไทำยยังคิงให้คิวัามสำาคัิญกับ้สุขภาพและคิวัามปลอดภัย
ไปอีกริ่ะยะหน่�ง ริ่วัมไปถ่ึงธุุริ่ก่จค้ิาส่งค้ิาปลีกส่นค้ิาปริ่ะเภทำนี� 
เช่ิน ร้ิ่านสะดวักซืึ่�อ
 ส่วันอีกกลุ่มหน่�ง คืิอกลุ่มธุุริ่ก่จหริ่ือบ้ร่ิ่การิ่ทีำ�ขยายตั้วั
สอดคิล้องไปกับ้พฤต่้กริ่ริ่มของผู้่บ้ร่ิ่โภคิทีำ�เปลี�ยนแปลงไป เช่ิน
ค้ิาปลีกออนไลน์ บ้ร่ิ่การิ่ขนส่งอาหาริ่ 
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 สสวั. มีบ้ทำบ้าทำหน้าทีำ�ในการิ่ส่งเสร่ิ่มสนับ้สนุน SME มี
คิวัามเห็นว่ัา ทุำกสาขาธุุริ่ก่จมีคิวัามสำาคัิญต่้อริ่ะบ้บ้เศริ่ษฐก่จ
ของปริ่ะเทำศทัำ�งส่�น แต่้ในขณะนี�และหลังจากนี�ทีำ�พฤต่้กริ่ริ่มผู้่
บ้ร่ิ่โภคิเปลี�ยนแปลงไป ริ่วัมถึ่งสภาวัะในการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จทีำ�มี
การิ่แข่งขันทัำ�งจากภายในปริ่ะเทำศด้วัยกันเองและต่้างปริ่ะเทำศ 
การิ่ก้าวัสู่สังคิมสูงวััย และอัต้ริ่าการิ่เก่ดของปริ่ะชิากริ่ทีำ�ลดลง 
ทำำาให้ สสวั. ให้คิวัามสำาคัิญกับ้การิ่พัฒนา SME ให้ปรัิ่บ้ตั้วั 
พร้ิ่อมรัิ่บ้มือกับ้สถึานการิ่ณ์ทีำ�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ัาจะด้วัยการิ่นำา
เทำคิโนโลยีด่จ่ทำัลมาใช้ิในการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ การิ่ส่งเสร่ิ่มองค์ิ
คิวัามรู้ิ่ในการิ่ปริ่ะกอบ้ธุุริ่ก่จในบ้ร่ิ่บ้ทำใหม่ และการิ่เข้าสู่ต้ลาด
ออนไลน์  

Q: ในี่มุ่ม่ม่องของ ผู้อ. สสวิ. พัอจะสรุูปได้หรืูอไม่่ว่ิา SME 
ไท่ย ม่่ข้อเด่นี่-ข้อด้อยอย่างไรู 
A: มีข้อมูลหน่�งของ Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) ได้สำาริ่วัจ SME ทัำ�วัโลกว่ัามีคิาแร็ิ่กเต้อร์ิ่ มีหน้าต้า
อย่างไริ่บ้้าง และสรุิ่ปทีำ�มาของ SME ว่ัามีอยู่ 2 แบ้บ้ใหญ่ๆ 
 หน่�ง เก่ดข่�นเพริ่าะคิวัามจำาเป็น หรืิ่อ Necessity ถ้ึาไม่เปิดร้ิ่าน
ถ้ึาไม่ขายของก็ไม่มีริ่ายได้เพื�อใช้ิในการิ่ดำาริ่งชีิว่ัต้ และสอง คืิอ
มาจาก Opportunity คืิอมองเห็นโอกาสในการิ่ทำำาธุุริ่ก่จ ในปริ่ะเทำศ
ทีำ�จีดีพีสูงๆ ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ส่วันใหญ่ต้้องเก่ดจากการิ่มองเห็น
โอกาส หรืิ่อ Opportunity แต่้สำาหรัิ่บ้ปริ่ะเทำศไทำย SME ส่วันใหญ่
มาจาก Necessity เพริ่าะฉะนั�น จะต้้องเปลี�ยน SME ให้มอง 
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Opportunity เป็นเรืิ่�องหลักและสำาคัิญ อาจมองว่ัานี�เป็นเรืิ่�อง
นามธุริ่ริ่ม แต่้เอาเข้าจร่ิ่งแล้วัเรืิ่�องพวักนี�มันฝึักกันได้ 
 จะเห็นว่ัาคินบ้างคินมองอะไริ่ก็เป็นการิ่ค้ิาขายไปเสียทัำ�งหมด
แต่้คินอีกปริ่ะเภทำมองอะไริ่ก็เป็นอุปสริ่ริ่คิเป็นปัญหาไปเสียหมด
จ่งไม่ได้เร่ิ่�มทำำาธุุริ่ก่จหริ่ือแก้ไขปัญหาของธุุริ่ก่จทีำ�ต้นเองมีอยู่ 
ฉะนั�นสำาคัิญทีำ�สุดคืิอต้้องเปลี�ยนมายด์เซ็ึ่ต้ ต้้องฝึักเรืิ่�องพวักนี�
ให้มาก พูดน่ะง่าย แต่้คิวัามยากมันเป็นเรืิ่�องของว่ัธีุการิ่
Q: นี่โยบายสำาคัญท่่� สสวิ. ต้ิองการูผู้ลักดันี่ และเห็นี่เป็นี่รููป
ธุรูรูม่ม่ากท่่�สุด คือ THAI SME-GP เพืั�อเข้าถึีงการูจัดซืื้�อจัด
จ้างภาครัูฐ ช่ีวิยเล่าให้ฟัื้งสักหน่ี่อยได้ไหม่ครัูบ
A: เรืิ่�องนี�ต้้องบ้อกว่ัา สสวั. พยายามมาหลายปี แต่้พอมี
สถึานการิ่ณ์โคิว่ัด-19 รัิ่ฐบ้าลจ่งเห็นถ่ึงคิวัามจำาเป็นต้้อง 
ดำาเน่นการิ่เรืิ่�องนี�ให้เร็ิ่วัข่�น โดยเป็นมาต้ริ่การิ่สนับ้สนุนให้ SME 
สามาริ่ถึเข้าสู่ต้ลาดการิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐ สสวั. ร่ิ่วัมกับ้     
กริ่มบั้ญชีิกลางในการิ่ดำาเน่นมาต้ริ่การิ่สนับ้สนุนให้ SME 
สามาริ่ถึเข้าสู่ต้ลาดการิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างของภาคิริ่ัฐทีำ�มีมูลค่ิา     
การิ่ซืึ่�อขายมากถ่ึง 1.3 ล้านล้านบ้าทำต่้อปี 
 ถ้ึาเริ่าสามาริ่ถึเอา SME เข้ามามีส่วันร่ิ่วัมในส่วันนี�ได้มากข่�น
พูดง่ายๆ เพียงแค่ิร้ิ่อยละ 30 ของ 1.3 ล้านล้านบ้าทำ ก็ได้มา
แล้วั 4 แสนล้านบ้าทำ ทีำ�จะมาลงถ่ึง SME ได้อย่างเป็นรูิ่ปธุริ่ริ่ม
(อ่่านรายละเอี่ยดได้ในคอ่ลัมน์ Special Scoop หน้า 36)

Q: ปีน่ี่�ครูบรูอบ 20 ปี สสวิ. อยากท่รูาบยุท่ธุศาสติร์ูและ
นี่โยบายหลักในี่การูผู้ลักดันี่องค์กรูของท่่านี่ ผู้อ. สสวิ.
A: เจต้นาริ่มณ์ของกฎีหมายในการิ่ตั้�ง สสวั. รัิ่ฐบ้าลต้้องการิ่ให้
สสวั. เป็น Policy Maker หรืิ่อพูดง่ายๆ ถ้ึาพูดถ่ึงสภาพัฒน์ฯ 
นั�นคืิอการิ่จัดทำำาแผ่นพัฒนาเศริ่ษฐก่จและสังคิมของปริ่ะเทำศ 
โดย สสวั. ต้้องเป็นสภาพัฒน์ฯ ของ SME ในการิ่จัดทำำาแผ่น
ส่งเสร่ิ่มว่ัสาหก่จขนาดกลางและขนาดย่อมของปริ่ะเทำศ          
ทีำ�สามาริ่ถึชีิ�ท่ำศทำาง ชีิ�เป้าหมาย ซ่ึ่�งการิ่ทีำ�ปริ่ะเทำศจะมีแผ่นฯ    
ทีำ�ดีทีำ�สุดได้นั�น คืิอต้้องมีข้อมูล SME ในทุำกๆ ม่ต่้ทีำ�เกี�ยวัข้องให้
มากทีำ�สุด มีกลไกและเคิรืิ่�องมือในการิ่ว่ัเคิริ่าะห์และเตื้อนภัย 
และนำาเรืิ่�องเหล่านี�มาบ้อก SME บ้อกรัิ่ฐบ้าลและภาคิส่วันทีำ�
เกี�ยวัข้อง เพื�อให้พร้ิ่อมรัิ่บ้และปริ่ับ้ตั้วัในสถึานการิ่ณ์ต่้างๆ 
พร้ิ่อมทัำ�งขับ้เคิลื�อนแผ่นฯ ให้บ้ริ่ริ่ลุผ่ลสำาเร็ิ่จ  
 สสวั. ได้ทำำาและพัฒนาริ่ะบ้บ้ฐานข้อมูล SME ให้มี
ปริ่ะส่ทำธุ่ภาพเพริ่าะเป็นส่�งสำาคัิญทีำ�สุด เพื�อให้สามาริ่ถึเชืิ�อมโยง

คนบางคนมอุ่งอุ่ะไรก็เป็นการค้าข่ายไปเสียทั�งหมด
แต�คนอีุ่กประเภทมอุ่งอุ่ะไรก็เป็นอุ่่ปสรรคเป็นปัญิหาไปเสียหมด 

ฉะนั�นสำาคัญิที�ส่ดค่อุ่ต้อุ่งเปลี�ยนมายด์เซ็ื้ต ต้อุ่งฝึ่กเร่�อุ่งพวกนี�ให้มาก

““

และใช้ิปริ่ะโยชิน์ได้ในเช่ิงล่กและในเช่ิงนโยบ้าย 
 ในส่วันของการิ่ปรัิ่บ้รูิ่ปแบ้บ้การิ่ให้บ้ร่ิ่การิ่ของภาคิรัิ่ฐ SME 
แต่้ละริ่าย จะปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จได้ต้้องเก่ดจากการิ่ไปขอรัิ่บ้บ้ร่ิ่การิ่
หรืิ่อคิำาปร่ิ่กษาจากหลายภาคิส่วัน สสวั. ได้เต้รีิ่ยมการิ่ทีำ�จะยกริ่ะดับ้
ริ่ะบ้บ้การิ่เข้าขอรัิ่บ้บ้ร่ิ่การิ่ภาคิรัิ่ฐและริ่ะบ้บ้ส่งต่้อภายใต้้โคิริ่งการิ่
“ONE ID One SME” บ้นแพลต้ฟัอร์ิ่ม SME-CONNEXT- 
Single sign on เพื�อให้ริ่ะบ้บ้ส่งต่้อของ สสวั. มีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ
ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ SME สามาริ่ถึเข้าถ่ึงการิ่รัิ่บ้บ้ร่ิ่การิ่จากภาคิรัิ่ฐ
ได้สะดวักและริ่วัดเร็ิ่วัข่�นภายในทีำ�เดียวั เช่ิน SME บ้างริ่าย  
อาจต้้องไปทีำ�กริ่ะทำริ่วังอุต้สาหกริ่ริ่มในบ้างเรืิ่�อง หรืิ่อเรืิ่�องนี�   
ต้้องไปกริ่ะทำริ่วังพาณ่ชิย์ หรืิ่อถ้ึาจะลงทุำนต้้องไป BOI ริ่ะบ้บ้ฯ
จะช่ิวัยแนะนำาและส่งต่้อได้อย่างมีปริ่ะส่ทำธุ่ภาพ 
 การิ่เร่ิ่�มต้้นของผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ SME ส่วันใหญ่เก่ดจาก
แนวัคิ่ดและคิวัามต้้องการิ่ทำำาธุุริ่ก่จ รู้ิ่ส่�งทีำ�จะทำำาเบื้�องต้้นแล้วั 
เช่ิน อยากทำำาร้ิ่านอาหาริ่ ร้ิ่านกาแฟั โริ่งแริ่มขนาดเล็ก ฯลฯ  
แต่้ไม่รู้ิ่จะเร่ิ่�มอย่างไริ่ ต้้องขออนุญาต้อะไริ่ ทีำ�ไหนอย่างไริ่บ้้าง 
เพริ่าะฉะนั�นสุดท้ำายแล้วั สสวั. ต้้องช่ิวัยกันทำำาให้การิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ
เป็นเรืิ่�องทีำ�ง่าย หรืิ่อทีำ�เรีิ่ยกว่ัา Ease of doing business 
 ถ้ีาอยากเปิดรู้านี่กาแฟื้สักหนึี่�งรู้านี่ เอาแบบถูีกกฎหม่าย
ต้ิองไปติิดต่ิอเกือบ 10 หน่ี่วิยงานี่ เพัรูาะฉะนัี่�นี่จะท่ำาอย่างไรู
ให้ทุ่กอย่างคล่องตัิวิขึ�นี่ทั่�งหม่ด นัี่�นี่คือสรู้างรูะบบนิี่เวิศในี่
การูปรูะกอบกิจการูให้ “อยู่รูอด อยู่เป็นี่ และอยู่ยาวิ” 
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 DO&DON’T

มีีคว่ามีตั�งใจแน่ว่แน่
แน่นอน การิ่ร่ิ่เร่ิ่�มทำำาธุุริ่ก่จใดๆ โดยเฉพาะ
ธุุริ่ก่จขนาดเล็กมักเก่ดข่�นจากคิวัามสนใจ
หลงใหล หรืิ่อคิวัามถึนัด แต่้ทีำ�สำาคัิญกว่ัา
นั�นคืิอคิวัามตั้�งใจอย่างแน่วัแน่ของคุิณ   
ทีำ�จะนำาเสนอส่�งทีำ�ดีทีำ�สุดให้กับ้ลูกค้ิา อย่ามี
วัาริ่ะซ่ึ่อนเร้ิ่น หรืิ่อพยายามผ่ลักดันส่�ง
ทีำ�ดูไร้ิ่ปริ่ะโยชิน์กว่ัา หรืิ่อไม่คุ้ิมค่ิาให้กับ้
ลูกค้ิา เพริ่าะนั�นแสดงถ่ึงคิวัามไม่ซืึ่�อสัต้ย์
ผ่่ดจริ่ริ่ยาบ้ริ่ริ่ณในการิ่ทำำาธุุริ่ก่จอย่าง  
ไม่น่าให้อภัย

5 สิ�งที�คว่รทำาแลัะไม่ีคว่รทำา สำาหรับเจ้าข้องธุุรกิิจข้นาดเล็ักิ

เร่�อุ่ง: นิรช้า

แสดงคว่ามีเคารพแลัะจริงใจ 
หากคิณุอยากไดรั้ิ่บ้การิ่ยอมริ่บั้ คุิณต้้อง
ให้คิวัามเคิาริ่พและจร่ิ่งใจกับ้ผู้่อื�นก่อน 
โดยเฉพาะผู้่เร่ิ่�มต้้นธุุริ่ก่จขนาดเล็ก 
จำาเป็นอย่างย่�งทีำ�คุิณต้้องปฏ่บั้ต่้ต่้อทุำกคิน
โดยเฉพาะลูกค้ิาด้วัยคิวัามเคิาริ่พ ไม่ว่ัา
เขาคินนั�นจะยากดีมีจน แฟัริ่งกล่น เดลาโน
โริ่สเวัลต์้ รัิ่ฐบุ้ริ่ษุและอดีต้ปริ่ะธุานาธุ่บ้ดี
ของสหรัิ่ฐฯ กล่าวัว่ัา “ถ้ึาคุิณปฏ่บั้ต่้ต่้อผู้่อื�น
เป็นอย่างดี พวักเขาก็จะปฏ่บั้ต่้ต้่อคุิณ
อย่างดีเช่ินเดียวักัน” ท่ำองไว้ันะ เพริ่าะมัน
เป็นหลักการิ่ง่ายๆ ในการิ่สร้ิ่างฐานลูกค้ิา

ส่�อสารอย่ัางมีีชั้�นเชิ้ง
หากคิุณต้้องการิ่แสดงให้คินอื�นเห็นว่ัา
ตั้วัเองมีอุปน่สัยทีำ�ดี มีคิวัามซืึ่�อสัต้ย์ และ
มีวุัฒ่ภาวัะ คุิณคิวัริ่คิำาน่งถ่ึงว่ัธีุการิ่
สื�อสาริ่เป็นอันดับ้แริ่ก เจ้าของธุุริ่ก่จทีำ�
ปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จไม่ได้พูดเพื�อให้     
ตั้วัเองดูดีในสายต้าคินอื�น แต่้พูดเพื�อให้
คินฟัังรู้ิ่ว่ัาเขามีคิวัามเชีิ�ยวัชิาญด้านไหน
อย่างไริ่ ผ่่านการิ่สื�อสาริ่ทีำ�มีมาริ่ยาทำ สุภาพ
มีคิวัามฉลาดเฉลียวัและวุัฒ่ภาวัะทำาง
อาริ่มณ์  

เข้้าถู่งได้ง่ายั
หมดสมัยแล้วัละกับ้การิ่เป็นเจ้าของธุุริ่ก่จทีำ�ไม่รัิ่บ้ฟัังปัญหา     
หรืิ่อคิวัามต้้องการิ่ของลูกน้อง ปริ่ะเภทำนั�งบ้ร่ิ่หาริ่งานอยู่บ้น
หอคิอยงาช้ิาง เพริ่าะถ้ึาทำำาเช่ินนั�นคุิณคิวัริ่เต้รีิ่ยมตั้วัปิดก่จการิ่
ไปเหอะ เพริ่าะจะไม่มีใคิริ่อยากอยู่ใกล้คุิณ แม้คิวัามสำาเร็ิ่จของ
ธุุริ่ก่จจำาเป็นต้้องผ่่านสนามการิ่แข่งขัน แต่้ในฐานะผู้่เล่นเกมชินะ      
คุิณต้้องไม่หย่�งผ่ยอง ไม่โอ้อวัดตั้วัเองจนเก่นงาม

ยัอมีรับคว่ามีเสี�ยังแลัะกิฎกิติกิา
การิ่ทำำาธุุริ่ก่จย่อมต้้องมีคิวัามเสี�ยง คุิณอาจจะเสี�ยงน้อยหน่อย
ด้วัยการิ่ใช้ิเง่นกู้หรืิ่อส่นเชืิ�อจากธุนาคิาริ่หรืิ่อแหล่งทุำน แต่้    
ทัำ�งนี�ทัำ�งนั�นคุิณจำาเป็นต้้องยอมรัิ่บ้ในกฎีกต่้กา เพริ่าะเจ้าของ
ธุุริ่ก่จขนาดเล็กจะไม่มีวัันบ้ริ่ริ่ลุศักยภาพสูงสุดของธุุริ่ก่จได้เลย
ถ้ึาไม่ยอมรัิ่บ้คิวัามเสี�ยงในเกมธุุริ่ก่จ การิ่เคิาริ่พกฎีในทีำ�นี�ยังริ่วัมถ่ึง
การิ่ปฏ่บั้ต่้ต้ามกฎี ริ่ะเบี้ยบ้ และมาต้ริ่การิ่ต่้างๆ ของภาคิรัิ่ฐ
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ไม�มีวันที�ผูู้้ประกอุ่บการหร่อุ่เจ้้าข่อุ่งธ่ิรกิจ้จ้ะคิดหร่อุ่ทำาเหม่อุ่นกันไปเสียทั�งหมด  โดยเฉพาะเจ้้าข่อุ่งธ่ิรกิจ้ข่นาดเล็กที�ต�างคนต�าง
ก็มีอุ่่ดมการณ์ทางความคิดที�หลากหลาย แต�อุ่ย�างไรก็ตาม พอุ่จ้ะมีบางค่ณสมบัติหร่อุ่ลักษีณะเฉพาะที�คล้ายหร่อุ่เหม่อุ่นกันอุ่ยู�
บ้าง และมันอุ่าจ้ช้�วยปูทางและเช่้�อุ่มธ่ิรกิจ้เล็กๆ ข่อุ่งค่ณสู�ความสำาเร็จ้ได้ง�ายดายข่่�น มาลอุ่งดูกันดีกว�า ว�ามีอุ่ะไรบ้างที�ค่ณควร
และไม�ควรทำาเม่�อุ่ต้อุ่งสวมหัวโข่นเป็นเจ้้าข่อุ่งธ่ิรกิจ้ข่นาดเล็ก

ผิัดนัดหร่อมีาสายั
แม้การิ่มาสายเพียง 10 นาทำีก็ถืึอเป็น
เรืิ่�องใหญ่ อย่าอ้างว่ัาริ่ถึต่้ด มีอุบั้ต่้เหตุ้ 
หรืิ่อเหตุ้ผ่ลอื�นๆ ร้ิ่อยแปดพันเก้า เพริ่าะ
นั�นแสดงถ่ึงการิ่ไม่มีภาวัะผู้่นำา ไม่เคิาริ่พ
ตั้วัเองและไม่เคิาริ่พผู้่อื�น อย่างทีำ�ร้ๆูิ่  กันอยู่
ว่ัา ‘เวัลา’ เป็นของมีค่ิา มันสำาคัิญ   
สำาหรัิ่บ้คุิณ และสำาหรัิ่บ้คินอื�น ‘เวัลา’   
ก็เป็นของสำาคัิญเช่ินเดียวักัน

ทำาตัว่เพิกิเฉยั
แม้เขาคินนั�นจะมีฐานะทำางสังคิมด้อย
หรืิ่อต้ำ�ากว่ัา แต่้คุิณคิวัริ่จะมอบ้คิวัาม  
เป็นม่ต้ริ่ ทำำาตั้วัให้สามาริ่ถึเข้าถ่ึงได้   
ด้วัยหลกัการิ่แสนงา่ยคืิอ เมื�อใดทีำ�สบ้ต้า
กับ้ใคิริ่สักคิน ให้คุิณย่�มและกล่าวั       
คิำาทัำกทำายกับ้เขาก่อน ไม่แน่นะ ริ่อยย่�ม
และคิำาทัำกทำายนั�นอาจจะพาธุุริ่ก่จเล็กๆ 
ของคุิณให้ไปได้ไกลกว่ัาทีำ�ค่ิด

คิดว่่าตัว่เองส้งส่ง
นี�เป็นกฎีง่ายๆ อีกข้อหน่�งทีำ�คินทำำาธุุริ่ก่จ
ไม่ว่ัาจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หริ่ือ
ขนาดใหญ่ไม่คิวัริ่พลาดหรืิ่อต้กม้าต้าย
นำ�าตื้�น กับ้คิำาพูดต่้ดปากวั่า “รู้ิ่ไหม...   
ฉันเป็นใคิริ่” เพริ่าะนั�นไม่ได้ทำำาให้คุิณดู
ย่�งใหญ่กว่ัาคินอื�น ในทำางกลับ้กัน กลับ้
ให้ผ่ลในทำางลบ้ ไม่มีใคิริ่เลยสักคินรู้ิ่ส่กดี
กับ้คิำาพูดนั�น  

คุยัโว่โอ้อว่ด 
โดยปกต่้คินคุิยโวัโอ้อวัดมักทำำาไปเพื�อปกปิดบ้าดแผ่ลหรืิ่อปม
อะไริ่บ้างอย่างภายในใจ มีว่ัธีุการิ่พูดตั้�งมากมายทีำ�ทำำาให้คุิณ     
ดูอ่อนน้อมถ่ึอมต้นในสายต้าผู้่อื�น น่ารัิ่กและน่าคิบ้มากกว่ัา  
การิ่คิุยโวั ขี�โม้ ส่วันเรืิ่�องคิวัามเก่งกาจของต้ัวัคุิณเองน่ะหรืิ่อ 
ปล่อยให้คินอื�นพูดแทำนจะดีกว่ัา

ธุุรกิิจข้องฉัน-ฉันร้้ดี (ที�สุด)
สัญญาณอันต้ริ่ายของผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ธุุริ่ก่จคืิอการิ่รู้ิ่จร่ิ่ง รู้ิ่ดี     
ไปเสียทัำ�งหมด แน่นอน ธุุริ่ก่จเล็กๆ ของคุิณเก่ดข่�นจากคิวัามค่ิด
คิวัามเชีิ�ยวัชิาญ และนำ�าพักนำ�าแริ่งของคุิณเอง แต่้...อย่าทำำาตั้วั
เป็นนำ�าเต็้มแก้วัส่ เพริ่าะปริ่ะสบ้การิ่ณ์และคิวัามชิำานาญของคุิณ
อาจจะดีย่�งๆ ข่�น ถ้ึาได้รัิ่บ้ฟัังปริ่ะสบ้การิ่ณ์และคิวัามชิำานาญ
จากผู้่อื�น หากเป็นไปได้คิวัริ่หาโอกาสเข้าร่ิ่วัมสัมมนาหรืิ่อเป็น
ว่ัทำยากริ่แบ้่งปันและรัิ่บ้ฟัังคิวัามรู้ิ่คิวัามชิำานาญจากคินอื�น    
เพื�อให้ธุุริ่ก่จเล็กๆ ของคุิณเต่้บ้โต้แบ้บ้ก้าวักริ่ะโดด

 สิ�งท่่�คุณควิรูท่ำาและไม่่ควิรูท่ำาเมื่�อคุณเป็นี่เจ้าของธุุรูกิจ
ขนี่าดเล็กนัี่�นี่ม่่ควิาม่สำาคัญม่าก ถ้ีาสาม่ารูถีท่ำาได้ติาม่น่ี่�     
เชืี�อเถีอะว่ิาตัิวิคุณเองและธุุรูกิจจะได้รัูบควิาม่เคารูพั เป็นี่ท่่�รัูก
และปรูะสบควิาม่สำาเร็ูจอย่างแน่ี่นี่อนี่  
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 DATABASE

COVID-19 
เร่งสี เร่งวุ่ ้น 
FOOD DELIVERY 
ให้โตเร็ว่

เร่�อุ่ง: สิโรรักษ์ี

การแพร่ระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ทำำาให้ร้านอาหารท่ำ�อยู่่่ใน
จัังหวัิดท่ำ�เป็็นพ้�นท่ำ�ควิบคุม่ ม่่การจัำากัดการรับป็ระทำานอาหารท่ำ�ร้าน
หร้อจัำากัดเวิลาเปิ็ด-ปิ็ด ส่่งผลให้คนในพ้�นท่ำ�ต้้องพ่�งพาการสั่�งอาหาร
เดลิเวิอร่�ม่ากข่�นถ่ึง 3 เทำ่า โดยู่ LINE MAN และ Wongnai                 
ม่่ป็ระส่บการณ์์จัากการล็อกดาวิน์ครั�งแรกในปี็ท่ำ�ผ่านม่า จ่ังเต้ร่ยู่ม่
พร้อม่เต็้ม่ท่ำ�ในการบริหารคนขับให้เพ่ยู่งพอต่้อยู่อดออเดอร์ท่ำ�        
พุ่งส่่งในช่่วิงต้้นปี็ 2564 และยัู่งม่่แนวิโน้ม่เติ้บโต้ข่�นอยู่่างต่้อเน้�อง 
 แต�หากเท้าความย้อุ่นไปในช้�วง 4-5 ปีที�ผู้�านมา ธ่ิรกิจ้การรับส�ง
อุ่าหารถ่ึงที�บ้าน (Food Delivery) นั�นมีแนวโน้มเป็นหน่�งในธ่ิรกิจ้
ที�มีการเติบโตอุ่ย�างรวดเร็ว ส�วนหน่�งเป็นผู้ลจ้ากการมาข่อุ่ง
แพลตฟอุ่ร์มดิจิ้ทัล ทำาให้พฤติกรรมการรับประทานอุ่าหารข่อุ่งผูู้้
บริโภคเปลี�ยนไป เพราะสามารถึหยิบม่อุ่ถ่ึอุ่ข่่�นมากดสั�งอุ่าหารผู้�าน
แอุ่ปพลิเคชั้�นได้อุ่ย�างสะดวกรวดเร็ว 
 ผู้นวกกับสถึานการณ์แพร�ระบาดข่อุ่งโควิด-19 ภาครัฐต้อุ่ง

ประกาศใช้้มาตรการเข้่มล็อุ่กดาวน์ ส�งผู้ลให้ร้านอุ่าหารไม�สามารถึ
ให้บริการนั�งรับประทานในร้านได้ เหล่อุ่ไว้เพียงบริการซ่ื้�อุ่กลับบ้าน 
และสั�งอุ่าหารมารับประทานที�บ้านเท�านั�น ยิ�งเป็นตัวเร�งให้ธ่ิรกิจ้ฟู้ด
เดลิเวอุ่รี�ได้รับความนิยมและข่ยายตัวอุ่ย�างรวดเร็วยิ�งๆ ข่่�น มี
จ้ำานวนครั�งข่อุ่งการจั้ดส�งอุ่าหารไปยังที�พักเติบโตสูงถ่ึงประมาณ
ร้อุ่ยละ 150 เม่�อุ่เทียบกับช้�วงเวลาเดียวกันข่อุ่งปีก�อุ่น พร้อุ่มกับ
คาดว�าแนวโน้มตลาดฟู้ดเดลิเวอุ่รี�หลังวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนัก
ยังคง ‘เติบโต’ แต�การแข่�งขั่นจ้ะ ‘ร้อุ่นแรง’ ยิ�งข่่�นกว�าเดิม จ้ากการ
เข้่ามาข่อุ่งผูู้้เล�นหน้าใหม�และมีการอัุ่ดโปรโมชั้�นกันอุ่ย�างหนัก 
 ดังนั�น ผูู้้ประกอุ่บการเดิมที�อุ่ยู�ในตลาดจ่้งจ้ำาเป็นต้อุ่งปรับตัว
รับม่อุ่กับพฤติกรรมและการแข่�งขั่นที�กำาลังจ้ะเกิดข่่�นต�อุ่จ้ากนี� ข่ณะที�
รายใหม�ก็ต้อุ่งวางกลย่ทธ์ิเพ่�อุ่สร้างความแตกต�างจ้ากคู�แข่�งเดิม   
ให้ชั้ดเจ้น อุ่ย�างไรก็ตาม ยอุ่ดอุ่อุ่เดอุ่ร์ที�เพิ�มสูงข่่�น ส�งผู้ลให้บางครั�ง
อุ่าจ้มีปริมาณคนขั่บในพ่�นที�ไม�เพียงพอุ่ต�อุ่ความต้อุ่งการ 
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ช่้ว่งเว่ลัาฮอตฮิตที�คนนิยัมีสั�ง Food Delivery  

ม่ี�อกิลัางวั่น (11.00-13.00 น.)

42.06%
ม่ี�อเย็ัน (17.00-20.00 น.)

39.88%
ม่ี�อบ่ายั (14.00-16.00 น.)

14.02%
สำาหรบัใครที�ต้อุ่งการจ้ะสั�งอุ่าหาร ข่อุ่แนะนำาใหสั้�งอุ่าหารในช้�วงเวลา
ที�ไม�ใกล้กับม่�อุ่อุ่าหารมากเกินไป ได้แก� ช้�วงก�อุ่น 11.00 น. และช้�วง 
14.00-16.00 น. เพ่�อุ่การสั�งอุ่าหารได้สะดวกราบร่�นมากข่่�น กับ
แนะนำาร้านอุ่าหารให้ปรับเวลาเปิดเร็วข่่�น เช้�น ปกติเปิดร้าน 11.00 น. 
ให้ปรับเวลาเปิดร้านเร็วข่่�นเป็น 10.00 น. เพ่�อุ่ตอุ่บโจ้ทย์ลูกค้ากล่�มนี�
ด้วยเช้�นกัน

คนวั่ยัไหนสั�งอาหารออนไลัน์เพราะกัิงว่ลัโควิ่ด-19 มีากิที�สุด

Gen Y    40.2%
Gen Z   30.0%
Baby Boomer    28.6%
Gen X    26.9%

เหตุผัลัที�ใช้้บริกิาร Online Food Delivery

ไม่ีอยัากิจะเดินทางไปินั�งกิินที�ร้าน

80.37%
ไม่ีอยัากิเสียัเว่ลัาไปินั�งต่อคิว่

57.63%
มีีส่ว่นลัดใน Application

47.04%

แอปิฯ ยัอดนิยัมีสั�งอาหารออนไลัน์

88.47%
Grap Food, Line Man, 

Food Panda และ Get Food

62.93% 
แอุ่ปฯ ข่อุ่งร้านอุ่าหาร

13.08%
โซื้เชี้ยลมีเดียข่อุ่งร้าน เช้�น เฟซื้บ่�ก 

แช้ต ไอุ่จี้ และไลน์
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อาหารท็อปิฮิต ยัอดนิยัมีสั�งออนไลัน์

สั�งแต่ลัะครั�ง จ่ายัเท่าไร

61.06%
อาหารฟ้าสต์ฟ้้้ด

40.50%
ก๋ิว่ยัเตี�ยัว่

อาหารปิระเภทเส้น

47.04%
อาหารตามีสั�ง

101-300 บาท
Gen Z

101-300 บาท
Gen Y 

501-1,000 บาท
Gen X

301-500 บาท
Baby Boom
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6 เมีน้ข้ายัดีจากิ 6 ภาคทั�ว่ไทยั
คนภาคเหน่อ-ตะวั่นตกิ สั�งก๋วยเตี�ยวมากที�ส่ดในไทย
คนภาคกิลัางย่ันหน่�ง สั�งอุ่าหารจ้านเดียวมากที�ส่ดในไทย โดยเฉพาะในม่�อุ่เที�ยง
คนภาคอีสาน สั�งฟาสต์ฟู้ดมากกว�าอุ่าหารอีุ่สาน 2 เท�า
คนภาคตะวั่นออกิ สั�งอุ่าหารอีุ่สานมากที�ส่ดในไทย
คนภาคใต้ สั�งฟาสต์ฟู้ดเป็นอัุ่นดับหน่�งในไทย

ที�สุดข้องคนหิว่ 
 ทุบสถิูติสั�งใกิล้ัสุด 20 เมีตร
 ส่งอาหารไกิลัที�สุด 119.42 กิิโลัเมีตร คนซ่้ำ�อกิล้ัาสั�ง คนขั้บก็ิกิล้ัาลุัยั
 Espresso เย็ัน ข้ายัดีที�สุดในหมีว่ดกิาแฟ้
 อาหารจานเดียัว่ที�นิยัมีที�สุด ค่อ ข้้าว่คลุักิกิะปิิ
 ส้มีตำาป้ิปิลัาร้า ข้ายัดีที�สุดในหมีว่ดส้มีตำา
 อาหารเช้้าที�มีีคนสั�งมีากิที�สุด ค่อ โจ๊กิหม้ีล้ัว่น

 ที�ผู้�านมาธ่ิรกิจ้ฟู้ดเดลิเวอุ่รี�ในไทยถ่ึอุ่เป็นตลาดที�มีความน�าสนใจ้
ทั�งในแง�ข่อุ่งการเตบิโต ผูู้เ้ล�นในตลาด และกลย่ทธ์ิต�างๆ โดยเฉพาะ
อุ่ย�างยิ�งในปีนี�ที�เกิดสถึานการณ์โดวิด-19 ระบาดหนัก ยิ�งส�งผู้ลให้
ฟู้ดเดลิเวอุ่รี�กลายเป็นดาวร่�งพ่�งแรงไม�หย่ด
 ผูู้้ประกอุ่บการอุ่าหารโดยเฉพาะแบรนด์ใหญิ�ต�างมีการปรับตัว
ปรับกลย่ทธ์ิเพ่�อุ่รับม่อุ่กับตลาดที�น�าหอุ่มหวนนี�อุ่ย�างมาก
 จ้ากตัวเลข่ข่อุ่งยูโรมอุ่นิเตอุ่ร์ที�มีการประเมินถ่ึงมูลค�าตลาดรวม
ข่อุ่งฟู้ดเดลิเวอุ่รี�ในประเทศไทยพบว�าในปี 2563 มูลค�าตลาด         
รวมอุ่ยู�ที� 68,000 ล้านบาท
 ทั�งนี� ยังได้ประเมินว�าปี 2564 จ้ะมีมูลค�าเพิ�มเป็น 74,000 ล้านบาท
ส�วนปี 2565 ตลาดรวมเท�ากับ 82,000 ล้านบาท ปี 2566              
ตลาดรวมจ้ะพ่�งข่่�นไปถ่ึง 90,000 ล้านบาท และประเมินว�าภายใน    
ปี 2567 ตลาดรวมจ้ะทะล่ถ่ึง 99,000 ล้านบาท ซ่ื้�งคาดกันว�าจ้าก    
ปีนี�ไป ตลาดรวมจ้ะเติบโตเฉลี�ย 10% ต�อุ่ปี ข่ณะที�หากมอุ่งย้อุ่นหลัง
ก็จ้ะพบการเติบโตที�น�าสนใจ้เช้�นกัน
 ตั�งแต� ปี็ 2557 ตลาดฟู้ดเดลิเวอุ่รี�มีมูลค�าเพียง 42,000 ล้านบาท

ปี็ 2558 เพิ�มข่่�นเป็น 45,000 ล้านบาท
ปี็ 2559 ข่ยับข่่�นมาเป็น 49,000 ล้านบาท
ปี็ 2560 มูลค�ารวมยังเพิ�มไม�หย่ดมาอุ่ยู�ที� 53,000 ล้านบาท
ปี็ 2561 ตลาดรวมสูงเท�ากับ 58,000 ล้านบาท 
ปี็ 2562 ตลาดรวมอุ่ยู�ที� 61,000 ล้านบาท 
ปี็ 2563 ตลาดรวมอุ่ยู�ที� 68,000 ล้านบาท
 ตลาดรวมฟู้ดเดลิเวอุ่รี�ที�เติบโตมากและต�อุ่เน่�อุ่งเช้�นนี�ยังคง     
มาจ้าก 2 กล่�มหลัก ค่อุ่ 
1. Brand Chain ค่อุ่กล่�มร้านอุ่าหารที�เป็นเช้น มีหลายสาข่า             
เป็นแบรนด์ใหญิ� กินตลาดฟู้ดเดลิเวอุ่รี�ประมาณ 43%
2. กลุ่ม่ร้านอาหารแบบ SME ที�อุ่าจ้จ้ะมีสาข่าน้อุ่ยและไม�ใช้�เป็น
แบรนดใ์หญิ� ส�วนใหญิ�เป็นสตรีตฟู้ดช่้�อุ่ดังที�ยังคงมีสัดส�วนมากกว�า
อุ่ยู�ที� 57% 
 บริการฟู้ดเดลิเวอุ่รี�ในปี 2563 เติบโตเพิ�มข่่�น 4% จ้ากภาวะปกติ
สะท้อุ่นให้เห็นทิศทางการเติบโตที�สดใสและดูเหม่อุ่นว�าจ้ะเป็นธ่ิรกิจ้
ที�ยังเติบโตไปอีุ่กนาน 
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 ยิู่�งในส่ภาวิะปั็จัจุับันกับการระบาดระลอกใหม่่ของโควิิด-19 ยิู่�งทำำาให้ต้ลาดฟู่้�ดเดลิเวิอร่�เติ้บโต้แบบก้าวิกระโดด ไม่่ใช่่แค่                       
ในส่่วินของผ้่ลงทุำน แต่้หลายู่คนท่ำ�ช่่วิงน่�ม่่ควิาม่คิดจัะหางานทำำา หารายู่ได้เส่ริม่กับการส่มั่ครร่วิม่กับแอป็ฯ ฟู่้�ดเดลิเวิอร่�เหล่าน่�
 SME Connext อาส่ารวิบรวิม่ข้อม่่ลของบางแอป็ฯ ฟู่้�ดเดลิเวิอร่�ท่ำ�ได้รับควิาม่นิยู่ม่และคนส่นใจัม่าก ลองม่าด่ว่ิาแอป็ฯ เหล่าน่�       
เขาม่่รายู่ได้จัากการทำำางานแค่ไหน และหากต้้องการส่มั่ครร่วิม่งานจัะต้้องทำำาอยู่่างไร

Gojek
 Gojek เป็นแพลต้ฟัอร์ิ่มชัิ�นนำา มีบ้ร่ิ่การิ่หลากหลาย ทัำ�ง      
ส่งอาหาริ่ โลจ่สต่้กส์ และอื�นๆ Gojek ช่ิวัยให้ผู้่ใช้ิบ้ร่ิ่การิ่และ
ร้ิ่านค้ิาสามาริ่ถึเข้าถ่ึงโปริ่ดักต์้และบ้ร่ิ่การิ่ต่้างๆ ในหลายส่วัน   
ให้บ้ร่ิ่การิ่ทัำ�ง GoRide บ้ร่ิ่การิ่เรีิ่ยกริ่ถึจักริ่ยานยนต์้ GoFood 
บ้ร่ิ่การิ่ส่งอาหาริ่ GoSend บ้ร่ิ่การิ่ริ่ับ้-ส่งพัสดุ และ GoPay 
บ้ร่ิ่การิ่อีวัอลเลต้ เป็นต้้น
วิิธุ่สมั่ครู
สามาริ่ถึสมัคิริ่ผ่่านทำาง แอปฯ Gojek โดยดาวัน์โหลดแล้วั
ทำำาการิ่ลงทำะเบี้ยนต้ามขั�นต้อนภายในแอปฯ
คุณสม่บัติิ
ปริ่ะเภทำรัิ่นเนอร์ิ่ ทีำ�ใช้ิการิ่เด่น การิ่ปั�นจักริ่ยาน หรืิ่อสกู�ต้เต้อร์ิ่
ไฟัฟ้ัา จะต้้องมีอายุริ่ะหว่ัาง 16-55 ปี
ปริ่ะเภทำจักริ่ยานยนต์้ป้ายขาวัจะต้้องมีอายุริ่ะหว่ัาง 18-55 ปี  
ปริ่ะเภทำจักริ่ยานยนต์้ป้ายเหลืองจะต้้องมีอายุริ่ะหว่ัาง 20-55 ปี

LINEMAN แลัะ LALAMOVE
 ข้อดีของ Line Man คืิอเริ่าสามาริ่ถึใช้ิ Account เดียวักับ้ 
Line โดยไม่ต้้องสมัคิริ่ใหม่ ริ่วัมถ่ึงมีร้ิ่านอาหาริ่ในแพลต้ฟัอร์ิ่ม
จำานวันมาก ค่ิาบ้ร่ิ่การิ่จัดส่งเร่ิ่�มต้้น 55 บ้าทำ และจะบ้วักเพ่�ม
ต้ามริ่ะยะทำางของการิ่จัดส่ง รูายได้ของ LINEMAN และ 
LALAMOVE ค่ิาบ้ร่ิ่การิ่ส่งอาหาริ่เร่ิ่�มต้้น 55 บ้าทำ ต่้อคิรัิ่�ง     
(หักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น 15% ได้รัิ่บ้จร่ิ่ง 46.75 บ้าทำ) ค่ิาส่ง        
เพ่�มเต่้ม 9 บ้าทำ ต่้อก่โลเมต้ริ่ หากริ่ะยะทำาง 1 ก่โลเมต้ริ่ข่�นไป
(หักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น 15% ได้รัิ่บ้จร่ิ่ง 7.65 บ้าทำ) บ้ร่ิ่การิ่ช่ิวัง
นอกเวัลาทำำาการิ่ ตั้�งแต่้ 21.00-22.59 น. ได้เพ่�ม 50 บ้าทำ    
(หักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น 15% ได้รัิ่บ้จร่ิ่ง 42.50 บ้าทำ) บ้ร่ิ่การิ่ช่ิวัง
นอกเวัลาทำำาการิ่ ตั้�งแต่้ 23.00-06.00 น. ได้เพ่�ม 100 บ้าทำ 
(หักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น 15% ได้รัิ่บ้จร่ิ่ง 85 บ้าทำ) คิอมม่ชิชัิ�นได้รัิ่บ้ 
15% ของค่ิาจัดส่ง
วิิธุ่สมั่ครู
- สมัคิริ่ผ่่านริ่ะบ้บ้ออนไลน์ทีำ� Lalamove.com
- สมัคิริ่ด้วัยตั้วัเองสำาหรัิ่บ้กรุิ่งเทำพฯ ณ อาคิาริ่วัริ่ริ่ณสริ่ณ์ ชัิ�น 
11 (Bangkok Meeting Room) ถึนนพญาไทำ แขวังถึนนพญาไทำ
เขต้ริ่าชิเทำวีั กรุิ่งเทำพฯ
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GrabFood
  GrabFood มีร้ิ่านอาหาริ่ในแพลต้ฟัอร์ิ่มมากกว่ัา 4,000 ร้ิ่าน
ผู้่ใช้ิสามาริ่ถึเลือกสั�งอาหาริ่จากร้ิ่านทีำ�อยู่ในรัิ่ศมี 5 ก่โลเมต้ริ่
จากจุดทีำ�อยู่ มีริ่ะบ้บ้ต่้ดต้ามแบ้บ้เรีิ่ยลไทำม์ และก่อนสั�งยังมี  
การิ่คิำานวัณเวัลาคิร่ิ่าวัๆ ว่ัาจะใช้ิเวัลาเท่ำาไริ่ รูายได้ของการูขับ 
GrabFood ค่ิาจัดส่งเร่ิ่�มต้้น 40 บ้าทำ ถ้ึาริ่ะยะทำางมากกว่ัา 3 
ก่โลเมต้ริ่ข่�นไป ได้รัิ่บ้ค่ิาบ้ร่ิ่การิ่เพ่�มเต่้มต่้อก่โลเมต้ริ่ทีำ�มากข่�น
โบ้นัสต่้องาน ได้รัิ่บ้ 5-20 บ้าทำ/งาน ข่�นอยู่กับ้ปริ่ะเภทำการิ่รัิ่บ้งาน
และช่ิวังเวัลาของการิ่ริ่ับ้งาน อ่นเซึ่นทีำฟัแบ้บ้สะสมเพชิริ่          
(ถ้ึารัิ่บ้งานแล้วัสะสมเพชิริ่ได้คิริ่บ้ต้ามทีำ�กำาหนด จะได้รัิ่บ้เง่น
โบ้นัสเพ่�ม) โดยจะถูึกคิำานวัณเป็นริ่ายสัปดาห์ เร่ิ่�มค่ิดวัันจันทำร์ิ่-   
วัันอาท่ำต้ย์ แล้วัจะได้รัิ่บ้ผ่่านทำางกริ่ะเป๋าเง่นคินขับ้ในแอปฯ 
ภายในวัันพุธุของทุำกสัปดาห์ ส่วันคิอมม่ชิชัิ�นนั�น GrabFood   
จะหักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น 15% จากค่ิาจัดส่ง (ตั้วัอย่าง 15% จาก           
40 บ้าทำ ค่ิดเป็น 6 บ้าทำ ได้รัิ่บ้จร่ิ่ง 34 บ้าทำ + ค่ิาบ้ร่ิ่การิ่ทีำ�เพ่�มเต่้ม
เข้ามาต่้อก่โลเมต้ริ่)  ปัจจุบั้นได้เปลี�ยนริ่ะบ้บ้หักค่ิาคิอมม่ชิชัิ�น
แบ้บ้ใหม่ จากเด่มทีำ�จะหักจากกริ่ะเป๋าเคิริ่ด่ต้ จนต้้องคิอยเต่้มเคิริ่ด่ต้
ให้เพียงพอสำาหรัิ่บ้รัิ่บ้งาน เปลี�ยนใหม่เป็นหักจากกริ่ะเป๋าเง่นสด
โดยต้ริ่ง ดังนั�น แม้ไม่มีเคิริ่ด่ต้ก็รัิ่บ้งานได้ ขอแค่ิมีเง่นสดเพียงพอ
ก็รัิ่บ้งานได้มากข่�น
วิิธุ่สมั่ครู  
- สมัคิริ่ผ่่านริ่ะบ้บ้ออนไลน์ทีำ� grab.com
- สมัคิริ่ด้วัยตั้วัเองทีำ�สำานักงาน Grab  สาขาต่้างๆ ทัำ�วัปริ่ะเทำศ
 
FoodPanda
  FoodPanda เป็นแอปฯ สำาหรัิ่บ้สั�งอาหาริ่ทีำ�คินไทำยน่ยมมาก
เร่ิ่�มเข้ามาทำำาการิ่ต้ลาดในปริ่ะเทำศไทำยเมื�อ 3 ปีก่อน ปัจจุบั้น
มีร้ิ่านอาหาริ่ในแพลต้ฟัอร์ิ่มจำานวันมากและมีโปริ่โมชัิ�นพ่เศษ
มากมาย และผู้่ใช้ิสามาริ่ถึต่้ดต้ามสถึานะการิ่จัดส่งได้แบ้บ้เรีิ่ยลไทำม์
ค่ิดค่ิาบ้ร่ิ่การิ่จัดส่งเร่ิ่�มต้้น 40 บ้าทำทัำ�วักรุิ่งเทำพฯ รูายได้ของ
การูขับ FoodPanda ได้รัิ่บ้เฉพาะค่ิาจัดส่ง ไม่มีค่ิาชัิ�วัโมงทำำางาน 
โดยจะได้รัิ่บ้ต้ามการิ่จัดอันดับ้เริ่ต้ต่้�งการิ่ทำำางาน มีโอกาสได้เง่นเพ่�ม
จากโบ้นัสทีำ�ทำำาได้ โบ้นัสต่้อทีำ� 1 ทำำาคิริ่บ้ 80 ออเดอร์ิ่ ภายใน 
7 วััน รัิ่บ้โบ้นัส 250 บ้าทำ โบ้นัสต่้อทีำ� 2 ทำำาคิริ่บ้ 340 ออเดอร์ิ่
ภายใน 30 วััน รัิ่บ้โบ้นัส 250 บ้าทำ โบ้นัสต่้อทีำ� 3 ทำำาคิริ่บ้ 500 
ออเดอร์ิ่ ภายใน 45 วััน รัิ่บ้โบ้นัส 250 บ้าทำ โบ้นัสต่้อทีำ� 4    
รัิ่บ้โบ้นัสเพ่�ม 750 บ้าทำ เพียงแนะนำาเพื�อนมาเป็นไริ่เดอร์ิ่และ
ทำำาคิริ่บ้ต้ามเงื�อนไขได้อีกคิน
วิิธุ่สมั่ครู 
- สมัคิริ่ผ่่านริ่ะบ้บ้ออนไลน์ได้ทีำ� foodpanda.co.th 
- สมัคิริ่ด้วัยตั้วัเองสำาหรัิ่บ้ผู้่ทีำ�สนใจทำำางานย่านสุขุมว่ัทำ สีลม 
ธุนบุ้รีิ่ (กรุิ่งเทำพฯ ชัิ�นใน) ทีำ�สำานักงานสาขาสุขุมว่ัทำ 59/33 
ซึ่อยสุขุมว่ัทำ 26 แขวังคิลองตั้น เขต้คิลองเต้ย กรุิ่งเทำพฯ

Robinhood
 Robinhood น้องใหม่แห่งวังการิ่ฟู้ัดเดล่เวัอรีิ่� ดำาเน่นการิ่
ภายใต้้บ้ร่ิ่ษัทำ เพอร์ิ่เพ่ล เวันเจอร์ิ่ส จำากัด (Purple Ventures) 
บ้ร่ิ่ษัทำน้องใหม่ในเคิรืิ่อเอสซีึ่บี้ เท็ำนเอกซ์ึ่ (SCB 10X) โดยมี
เง่นลงทุำนกว่ัา 100 ล้านบ้าทำ คิวัามน่าสนใจของ Robinhood 
คืิอ การิ่ปริ่ะกาศวั่าไม่มีค่ิาธุริ่ริ่มเนียม GP ทีำ�จะเก็บ้กับ้ร้ิ่าน
อาหาริ่ แปลวั่าให้ใช้ิบ้ร่ิ่การิ่ฟัริ่ี และมีการิ่เคิลียร์ิ่เง่นเข้าบั้ญชีิ
ภายใน 1 ชัิ�วัโมง เพื�อให้ร้ิ่านอาหาริ่มีเง่นหมุนเวีัยนในธุุริ่ก่จ 
ส่วันการิ่ส่งอาหาริ่ใช้ิคิวัามร่ิ่วัมมือกับ้ Skootar บ้ร่ิ่การิ่คินขับ้
ริ่ถึของคินไทำย ส่วันริ่ายได้ของ Robinhood คิาดว่ัาจะมาจาก
บ้ร่ิ่การิ่ทำางการิ่เง่นทีำ�ร่ิ่วัมกับ้ SCB ในอนาคิต้ เป็นฟู้ัดเดล่เวัอรีิ่�
ทำางเลือกของคินไทำย 100% ใช้ิกลยุทำธ์ุทีำ�ไม่มีการิ่แข่งขันด้านริ่าคิา
ต้้องการิ่เป็นทำางเลือกให้ร้ิ่านอาหาริ่ รูายได้ของการูขับ Robinhood
มีการิ่ให้ค่ิาพนักงานขับ้ริ่ถึต้อบ้แทำนแต้กต่้างจากเจ้าอื�นๆ ต้ริ่ง
ทีำ�พนักงานจะได้ค่ิาส่งเพียงอย่างเดียวั และมีโอกาสได้โบ้นัส
หากทำำาคิริ่บ้จำานวันออเดอร์ิ่ภายในเวัลาทีำ�กำาหนด นอกจากนี�ยัง
มีริ่ะบ้บ้จ้างงานปริ่ะจำา พร้ิ่อมสวััสด่การิ่อีกด้วัย
วิิธุ่สมั่ครู
- สนใจสมัคิริ่โริ่บ่้นฮู้ด สามาริ่ถึต่้ดต่้อได้ทีำ� 0-2777-7564      
Robinhood Call Center หรืิ่อทีำ�เว็ับ้ไซึ่ต์้ www.robinhood.in.th

7-Delivery
  เป็นศูนย์ริ่วัมอาหาริ่สำาหรัิ่บ้คินห่วัเลยก็ว่ัาได้ มีทัำ�งของสด 
(บ้างสาขา) ข้าวั บ้ะหมี�ก่�งสำาเร็ิ่จรูิ่ป อาหาริ่ญี�ปุ่น ซึ่าลาเปา นำ�าปั�น
ฯลฯ ไปจนถ่ึงอาหาริ่แช่ิแข็ง และนำ�าดื�มอีกมากมาย แอปฯ นี�
ต้อบ้โจทำย์คินทีำ�ไม่อยากออกไปซืึ่�อของด้วัยตั้วัเอง โดยการิ่สั�ง
ซืึ่�อนั�นแอปฯ จะเลือกจากสาขาทีำ�ใกล้ทีำ�สุด และสาขานั�นต้้องมี
บ้ร่ิ่การิ่ส่งให้ด้วัย ริ่าคิาของส่นค้ิาแต่้ละอย่างจะเป็นริ่าคิาต้ามจร่ิ่ง
ทีำ�ขายในนั�นเลย ไม่มีการิ่บ้วักเพ่�ม และถ้ึาสั�งเก่นขั�นต้ำ�าทีำ�กำาหนดไว้ั 
ก็จะได้ส่งฟัรีิ่ นอกจากนี�ยังมีโปริ่โมชัิ�นน่ดหน่อยในแอปฯ 
เหมาะกับ้คินทีำ�ซืึ่�อของในเซึ่เว่ันฯ เป็นปริ่ะจำา รูายได้ของการู
ท่ำา 7-Delivery เป็นลักษณะของการิ่ทำำางานปริ่ะจำา สามาริ่ถึ
สมัคิริ่งานได้ทีำ� 7-eleven ทุำกสาขา
 ทัำ�งนี�แม้ว่ัาแอปฯ Delivery เหล่านี�จะได้รัิ่บ้คิวัามน่ยม แต่้นี�
ก็คืิองานบ้ร่ิ่การิ่ทีำ�ต้้องเอาคิวัามปริ่ะทำับ้ใจของลูกค้ิาเป็นหลัก   
คินทีำ�ร่ิ่วัมงานก็ใช่ิว่ัาจะมีริ่ายได้ดีทัำนทีำ หากแต่้ต้้องขยัน ตั้�งใจ
ทำำาจร่ิ่ง และมีคิวัามอดทำนในการิ่ทำำางาน จ่งจะมีโอกาสปริ่ะสบ้
คิวัามสำาเร็ิ่จได้อย่างทีำ�ตั้�งใจ 

ข้อมู่ลอ้างอิง 
- สำำานักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิ่เล็กทรอ่นิกส์ำ (สำพัธุอ่.)

- ศููนย์วิิจััยกสิำกรไทย

- การตลาดวัินละตอ่น

- แบรนด์บุฟเฟ่ต์

- Ibusiness

- Thaifranchisecenter 
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 IDOL SUCCESS

คว่ามีสำาเร็จไม่ีมีีส้ตรสำาเร็จ
ชั้ฏิศิญิาณ์ พรหมมงคลก่ล เจ้้าข่อุ่งแบรนด์ปันกันกรีน 

 “เร่ิ่�มต้้นจากลูกได้รัิ่บ้มอบ้หมายให้ทำำางานบ้้านเพริ่าะเป็น  
ส่วันหน่�งของก่จกริ่ริ่มภายในโริ่งเรีิ่ยนทีำ�ลูกเรีิ่ยนอยู่ แต่้ลูกแพ้
ผ่ล่ต้ภัณฑ์์ทำำาคิวัามสะอาดทีำ�มีอยู่ในท้ำองต้ลาด เริ่าจ่งค่ิดทีำ�จะทำำาเอง
และปริ่ะจวับ้เหมาะกับ้ทีำ�เริ่ามีภูม่คิวัามรู้ิ่ในช่ิวังปี 2554 ทีำ�      
นำ�าท่ำวัมใหญ่เริ่าได้ไปเรีิ่ยนรู้ิ่ในเรืิ่�องของการิ่อยู่ด้วัยตั้วัเอง        
ทำำาเกษต้ริ่กริ่ริ่มพอเพียงของในหลวังรัิ่ชิกาลทีำ� 9 ก็เลยได้ลอง
ทำำาใช้ิเอง โดยหมักจากผ่ลไม้ต้ามฤดูกาล เน้นผ่ลไม้ทีำ�มีกริ่ด    
ริ่สเปรีิ่�ยวั มะเฟ้ัอง กริ่ะท้ำอน เชิอรีิ่� สับ้ปะริ่ด เน้นผ่ลไม้ปลอดสาริ่
เป็นม่ต้ริ่ต่้อส่�งแวัดล้อม เหลือก็เลยแบ่้งให้แม่ๆ ทีำ�โริ่งเรีิ่ยน
เพริ่าะเด็กคินอื�นๆ ก็แพ้เหมือนกัน ต้อนแริ่กก็ไม่ได้ค่ิดว่ัาจะทำำา
จร่ิ่งจัง  
 “แต่้พอเร่ิ่�มต้้นภายในโริ่งเรีิ่ยนของลูกก็ขยายไปโริ่งเรีิ่ยนอื�นๆ
ซ่ึ่�งเป็นโริ่งเรีิ่ยนในเคิรืิ่อเดียวักัน ซ่ึ่�งเดก็ๆ ต้้องผ่่านกริ่ะบ้วันการิ่
เรีิ่ยนรู้ิ่ด้วัยการิ่ลงมือทำำา หลังจากนั�นก็เลยกลายเป็นธุุริ่ก่จมาตั้�งแต่้
ปลายปี 2559 ต้อนนี�ก็เข้าปีทีำ� 4 แล้วั”
 ริ่ะหว่ัางทำางเธุอได้เรีิ่ยนรู้ิ่ แม้จะมีคินพูดจาตั้ดกำาลังใจแต่้เธุอ
ก็ไม่ได้มองคิำาว่ัจาริ่ณใ์นทำางลบ้เหลา่นั�น “เริ่าไมไ่ด้เน้นเม็ดเง่น
อย่างเดียวั คืิอลูกค้ิาทีำ�แพ้ยี�ห้ออื�นแล้วัได้ลองใช้ิโทำริ่มาขอบ้คุิณ

ว่ัาเขาไม่แพ้แล้วั มันทำำาให้ใจฟูั ทำำาให้รู้ิ่ส่กว่ัาไม่ใช่ิเพื�อเง่น แต่้เพื�อ
คินอื�นๆ ด้วัย แลกเปลี�ยนปริ่ะสบ้การิ่ณ์กับ้ลูกค้ิา ได้พูดคุิย 
เก่ดการิ่สร้ิ่างงานให้กับ้ชิาวับ้้านทีำ�ว่ัางงานด้วัย ยายช่ิวัยปอกมะกรูิ่ด
ยายช่ิวัยล้างแกลลอนหมัก เร่ิ่�มจากเล่นๆ แต่้กลายเป็นจร่ิ่งจัง 
เริ่าก็ต้้องศ่กษา พัฒนาตั้วัเริ่า เพื�อให้ใช้ิกับ้คินอื�นได้ กว่ัาเริ่า
จะมาต้ริ่งนี�ได้ มีคินพูดว่ัาก็แค่ินำ�ายาล้างจาน ก็แค่ินำ�าผ่ลไม้หมัก
นี�คืิอคินทีำ�ไม่ได้ใช้ิมือทำำางาน แต่้เมื�อไหร่ิ่ทีำ�ใช้ิมือทำำางานจะรู้ิ่ว่ัา 
นำ�ายาล้างจาน ทำำาให้คุิณเกา นอนไม่หลับ้ กลายเป็นเรืิ่�องใหญ่ 
เริ่าก็ค่ิอยๆ เรีิ่ยนรู้ิ่ ด่างเท่ำาไหร่ิ่ กริ่ดเท่ำาไหร่ิ่พอเหมาะ ไม่ทำำาร้ิ่ายผ่่วั 
และตั้�งริ่าคิาว่ัาทุำกคินต้้องเอื�อมถ่ึง ให้สามาริ่ถึกลับ้มาซืึ่�อซึ่ำ�าได้”
 กว่ัาจะมาถ่ึงวัันนี� วัันทีำ�ผ่ล่ต้ภัณฑ์์ของเธุอได้รัิ่บ้ริ่างวััลต่้างๆ
ริ่วัมทัำ�งได้รัิ่บ้การิ่ต้อบ้ริ่บั้อยา่งอบ้อุ่นจากลกูค้ิา ไมมี่เส้นทำางลัด
“ต้้องอดทำนและอดทำน ต้้องมีคิวัามรู้ิ่ในผ่ล่ต้ภัณฑ์์ทีำ�เริ่าทำำา และ
ไม่หยุดเรีิ่ยนรู้ิ่ อย่าล้มเล่ก เริ่าบ้อกคุิณทุำกขั�นต้อนเลย บ้อกได้
เหมือนหนังสือทีำ�เริ่าอ่าน ว่ัธีุการิ่เลี�ยงลูก แต่้การิ่เลี�ยงลูกแต่้ละคิน
ไม่เหมือนกัน เพริ่าะฉะนั�น ส่�งทีำ�เริ่าบ้อกคืิอแค่ิป้ายบ้อกทำาง 
คุิณจะเจอเส้นชัิยเร็ิ่วัหรืิ่อช้ิา อยู่ทีำ�ตั้วัคุิณด้วัย ไม่มีสูต้ริ่สำาเร็ิ่จ 
เริ่าเรีิ่ยนรู้ิ่เยอะมากกว่ัาจะออกมาได้อย่างทุำกวัันนี�”

ธ่ิรกิจ้ข่อุ่งปันกันกรีน ผู้ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอุ่าด
ภายในบ้านโดยใช้้วัตถ่ึดิบธิรรมช้าติเป็นหลัก            
จ่้ดเริ�มต้นค่อุ่ความรักและความห�วงใยข่อุ่งค่ณแม�
ลูกสาม ชั้ฏศิญ่าณ์์ พรหมีมีงคลักิุลั ที�มีต�อุ่คน          
ในครอุ่บครัว และปลายทางก็ยังคงเป็นความรัก  
เผู่้�อุ่แผู้�ไปยังคนรอุ่บข้่างและสิ�งแวดล้อุ่ม 

เร่�อุ่ง: แอุ่มมี�
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คนเลีั�ยังปิลัา ปิลัาเลีั�ยังคน
สมศักดิ� คงเมฆา SK BETTA FARM  

 “แต่้ก่อนผ่มเป็นช่ิางเหล็ก เร่ิ่�มต้้นเลี�ยงปลากัดเล่นๆ เป็น
งานอด่เริ่กมาตั้�งแต่้พ.ศ. 2557 เพริ่าะแปลกดี ไม่เคิยเห็น พอ
เลี�ยงไปก็เร่ิ่�มมีเยอะข่�น เลยเร่ิ่�มขายและเร่ิ่�มสง่เข้าปริ่ะกวัดตั้�งแต่้
ปี 2559 ได้รัิ่บ้การิ่ต้อบ้รัิ่บ้ดีมาก มีปลาตั้วัดังทีำ�เป็นต้ำานานคืิอ
แดงไบ้เลย์ ไม่ว่ัาจะเป็นงานทีำ�ไหนผ่มจะพาไปออกงานด้วัยเสมอ
ปัจจุบั้นนี�ก่จการิ่ปลากัดสามาริ่ถึส่งขายลูกค้ิาทัำ�งในปริ่ะเทำศและ   
ต่้างปริ่ะเทำศและกำาลังจะสร้ิ่างฟัาร์ิ่มขนาดใหญ่”
 ถ้ึาเปรีิ่ยบ้เทีำยบ้จากปี 2559 จนถึ่งต้อนนี�ชีิว่ัต้ของเขา          
ไม่เหมือนเด่ม “ชีิว่ัต้ผ่มก้าวักริ่ะโดดเยอะมากนะคิรัิ่บ้ เพริ่าะ
ไม่เคิยค่ิดว่ัาเลี�ยงปลากัดแล้วัจะสำาเร็ิ่จมากขนาดนี� ไม่เคิยค่ิดว่ัา
เลี�ยงปลากัดแล้วัจะมีหน่วัยงานเข้ามาช่ิวัยเหลือขนาดนี�”
 ปัจจัยสำาคัิญทีำ�ทำำาให้สมศักด่�สามาริ่ถึขยายก่จการิ่จนเรีิ่ยกว่ัา
ปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จเป็นเรืิ่�องทีำ�หลายคินมองว่ัาง่ายแต่้ไม่ใช่ิว่ัา

ทุำกคินทีำ�จะทำำาได้ “ผ่มมีคิต่้ปริ่ะจำาใจว่ัาซืึ่�อสัต้ย์ต่้อลูกค้ิา       
ขยันกับ้ส่�งทีำ�ทำำา แล้วัก็อดทำนกับ้งาน ไม่ท้ำอ เพริ่าะว่ัาปลากัด 
หรืิ่องานทุำกอย่างมันมีสำาเร็ิ่จ มีล้มเหลวั ผ่มพูดจร่ิ่งๆ นะคิรัิ่บ้   
ผ่มทำำางานอื�นมีแค่ิพอก่นพอใช้ิ ไม่ได้มีอะไริ่ แต่้ผ่มซืึ่�อริ่ถึ     
เลี�ยงคิริ่อบ้คิรัิ่วัก็เพริ่าะปลากัด ซืึ่�อวััวัชิน ทุำกอย่างคืิอเพริ่าะ
ปลากัดทัำ�งหมด”  
  สำาหรัิ่บ้ใคิริ่ทีำ�อยากเลี�ยงปลากัด เขาฝัากแง่ค่ิดไว้ัว่ัา “ต้อนนี�
ผ่มให้คิวัามรู้ิ่สำาหรัิ่บ้คินทีำ�ร่ิ่เร่ิ่�มสนใจ บ้างคินทำำาไปแล้วัแต่้       
ไม่ปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จ ผ่มจะบ้อกทุำกคินว่ัา ทุำกอย่างอยู่ทีำ�ใจ   
ถ้ึาเริ่าจะเลี�ยงปลากัดเพื�อพาณ่ชิย์ เพื�อเง่น แต่้ใจเริ่าไม่รัิ่ก     
มันก็ไปไม่ได้ เพริ่าะใจเริ่าต้้องรัิ่ก ต้้องอยู่กับ้มันทัำ�งวััน หรืิ่อทัำ�งคืิน
ผ่มเชืิ�อคิำาพูดทีำ�บ้อกว่ัา…คินเลี�ยงปลาและปลาเลี�ยงคิน”

จ้ากจ่้ดเริ�มต้นด้วยการเป็นช้�างเหล็ก เลี�ยงๆ เล�นๆ 
ปลากัดจ้นปัจ้จ่้บันกลายมาเป็นเจ้้าข่อุ่งฟาร์ม              
ผูู้้ ผู้ ลิ ต แ ล ะ จ้ำา ห น� า ย ป ล า กั ด ห า ง สั� น แ ฟ น ซีื้                              
ทั�งในประเทศและส�งอุ่อุ่ก สมีศักิดิ� คงเมีฆา บอุ่กว�า
ไม�เคยคิดฝั่นว�าจ้ะมีวันนี�
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ใจที�ช้อบ ใจที�ไม่ีท้อ
ทยิดา อุ่่นบูรณะวรรณ กับแบรนด์ MARION SIAM  

 เธุอเพ่�งเรีิ่ยนจบ้เมื�อปี 2562 แต่้นั�นคืิอจุดเร่ิ่�มต้้นของ   
คิวัามสำาเร็ิ่จในวัันนี� “แพทำสนใจเรืิ่�องงานหัต้ถึกริ่ริ่ม งานคิริ่าฟัต์้
อยู่แล้วั และชิอบ้การิ่วัาดภาพ จ่งตั้ดส่นใจเร่ิ่�มทำำาผ้่าบ้าต่้กตั้�งแต่้
ก่อนเรีิ่ยนจบ้ และจัดทำำาเป็นผ่ลงานธีุส่สเสนอผ่่านแฟัชัิ�นโชิว์ั 
และคิ่ดว่ัาน่าจะต้่อยอดทำำาเป็นธุุริ่ก่จได้ก็เลยลงมือ ซ่ึ่�งแพทำ     
ทำำาเองทุำกอย่าง ต้อนนี�มีสตู้ด่โอผ้่าของตั้วัเองอยู่ทีำ�จังหวััด
พริ่ะนคิริ่ศรีิ่อยุธุยา จุดเด่นของแบ้ริ่นด์คืิอเป็นงานคิริ่าฟัต์้    
ลายผ้่าทีำ�ไม่เหมือนคินอื�น แนวัค่ิดเบื้�องหลังลายต่้างๆ คืิอ      
งานสถึาปัต้ยกริ่ริ่ม การิ่ทำ่องเทีำ�ยวั แพทำนำามาต้ัดทำอนพัฒนา
ออกมาให้เป็นตั้วัเริ่า ต้อนนี�ได้รัิ่บ้เช่ิญให้ไปขายทีำ� อีโคิโธุเปีย 
สยามด่สคัิฟัเวัอรีิ่� ริ่วัมทัำ�งทำำางานร่ิ่วัมกับ้แบ้ริ่นด์อื�นๆ มีแผ่น       
ส่งออกกับ้ทำางส่งคิโปร์ิ่ ไต้้หวััน เกาหลี เร็ิ่วัๆ นี�จะมีงาน Collab 
กับ้แบ้ริ่นด์ดังด้วัยค่ิะ”  
 เพ่�งทำำาแบ้ริ่นด์ไม่กี�ปี แต่้ก้าวัไกลสู่ต้ลาดโลกแล้วั เป็น   
คิวัามสำาเร็ิ่จทีำ�น่าพอใจ “พอใจกับ้ผ่ลต้อบ้รัิ่บ้ ยอมรัิ่บ้ว่ัาพัฒนา

มาได้ไกลกว่ัาทีำ�ค่ิด แต่้ไม่ได้ค่ิดว่ัาปริ่ะสบ้คิวัามสำาเร็ิ่จอะไริ่ขนาดนั�น
ยังต้้องพัฒนาไปเรืิ่�อยๆ ส่งงานปริ่ะกวัดไปเรืิ่�อยๆ ให้มีชืิ�อเสียง
มากข่�น คิวัามตั้�งใจของเริ่าทีำ�มีต่้อแบ้ริ่นด์ คืิออยากทำำางานร่ิ่วัมกับ้
ชุิมชินเยอะๆ อยากช่ิวัยคินว่ัางงานให้มีงานทำำา อยากทำำาแบ้บ้นั�น
จะพยายามพัฒนาให้ไปถ่ึงจุดนั�นให้ได้”
  เป็นเด็กสาวัทีำ�ไม่ใช่ิแค่ิฝัันแต่้ลงมือทำำา แม้จะยากแต่้ส่�งทีำ�
ทำำาให้เธุอไม่ย่อท้ำอคืิอทัำศนคิต่้ทีำ�มุ่งมั�นและใจทีำ�ไม่หวัั�นไหวั         
“เพริ่าะคิวัามชิอบ้ทำำาให้ไม่รู้ิ่ส่กเหนื�อยกับ้การิ่ทำำางานนี� จุดเร่ิ่�มต้้น
คินจะกังวัลว่ัาเง่นทุำนทำำาแบ้ริ่นด์ว่ัาต้้องใช้ิเง่นเยอะ จร่ิ่งๆ ไม่จำาเป็น
แพทำก็ลงทุำนไม่กี�หมื�นบ้าทำ แต่้ทำำาทุำกอย่างเอง ทำำาไปทีำละน่ด 
คินส่วันใหญ่อาจจะหมดแริ่งก่อน ก็ต้้องอย่าเพ่�งท้ำอ ทำำาไปเรืิ่�อยๆ
เดี�ยวัมันจะดีข่�นเอง ถ้ึารู้ิ่ส่กว่ัาดีแล้วั เริ่าชิอบ้แล้วัก็ทำำาต่้อไป   
ถ่ึงมันจะเขย่บ้ไปทำีละน่ดมันก็เขย่บ้อยู่ วัันหน่�งมันอาจจะมี     
จุดทีำ�เริ่ากริ่ะโดดข้ามไปเลยก็ได้” 

แม้จ้ะเป็นแบรนด์เล็กๆ แต�แบรนด์ผู้้าบาติก            
Marion Siam บริษัีท เอุ่วีเอ็ุ่นดับบลิวเอุ่ส                              
(ประเทศไทย) จ้ำากัด กำาลังเติบโตอุ่ย�างสวยงาม 
โดยมี ทยิัดา อุนบ้รณ์ะว่รรณ์ นักธ่ิรกิจ้อุ่าย่น้อุ่ย      
ที�มีใจ้จ้ดจ้�อุ่ตั�งใจ้พัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ให้ก้าวไกล              
สู�ระดับโลก 
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ลังเล่ันทั�งตัว่แลัะหัว่ใจ
นฤดี ทอุ่งวัตร ธ่ิรกิจ้ช้าจ้ากดอุ่กดาวเร่อุ่งภูเร่อุ่   

 กว่ัาจะเจอส่�งทีำ�ชิอบ้ ทีำ�สร้ิ่างริ่ายได้ เธุอผ่่านการิ่ทำดลองมา
ไม่น้อย “ต้อนแริ่กทีำ�ตั้ดส่นใจกลับ้มาอยู่บ้้านทีำ�ภูเรืิ่อ จังหวััดเลย
ก็ถึามตั้วัเองว่ัาทีำ�ภูเรืิ่อมีอะไริ่ดีบ้้าง พบ้ว่ัา ภูเรืิ่อมีไม้ดอกไม้ปริ่ะดับ้
จ่งลองทำำาธุุริ่ก่จเกี�ยวักับ้ดอกไม้มาเรืิ่�อย ทัำ�งทำำาทุ่ำงดาวัเรืิ่อง      
ตั้ดดอกขาย ย้อมผ้่าด้วัยสีดอกดาวัเรืิ่อง กริ่ะทัำ�งมาจบ้ทีำ�ชิา     
ดอกดาวัเรืิ่องในปัจจุบั้น และทีำ�สำาคัิญคืิออยากให้ภูเรืิ่อกลับ้ไป
เป็นเมืองดอกไม้งาม สามฤดูเหมือนเด่ม”
 เธุอไม่ได้มีคิวัามรู้ิ่เรืิ่�องชิาหรืิ่อดอกไม้ แต่้นั�นไม่ใช่ิปัญหา     
สู่การิ่เป็นเจ้าของธุุริ่ก่จ “เริ่าเป็นคินทีำ�ทำำาอะไริ่แล้วัต้้องมีคิวัามรู้ิ่ 
เพริ่าะเริ่าใฝ่ัรู้ิ่ เมื�อไม่รู้ิ่ก็ไปเรีิ่ยนรู้ิ่ หาข้อมูลจากอ่นเต้อร์ิ่เน็ต้ 
หรืิ่อค้ินเจอว่ัาอาจาริ่ย์คินนี�มีคิวัามรู้ิ่ก็จะต่้ดต่้อเข้าไปสอบ้ถึาม 
เรีิ่ยนจนรู้ิ่ และทำำาให้ได้ ไปเจอกลุ่มคินทีำ�มีแนวัค่ิดเดียวักับ้เริ่า 
นอกจากเริ่าได้คิวัามรู้ิ่ เทำคิน่คิ ก็ได้ต้ลาดเพ่�มข่�นด้วัย จนต้อนนี�
มีลูกค้ิาจำานวันหน่�งทีำ�ทำำาให้ธุุริ่ก่จไปต่้อได้ เป็นกำาลังใจว่ัา     

คิวัามพยายามทีำ�ทำำามาไม่สูญเปล่า”
 แม้จะมีอุปสริ่ริ่คิ เส้นทำางไม่ได้โริ่ยด้วัยกลีบ้กุหลาบ้ แต่้นฤดี
มีแริ่งบั้นดาลใจสำาคัิญทีำ�พาเธุอก้าวัเด่นมาเรืิ่�อยๆ จากวัันแริ่ก
จนถ่ึงวัันนี�ส่บ้กว่ัาปีแล้วั “เหตุ้การิ่ณ์ทีำ�เป็นแริ่งบั้นดาลใจสำาคัิญ
คืิอคิรัิ่�งแริ่กทีำ�ลงทุำนปลูกดาวัเรืิ่องแสนกว่ัาต้้น แล้วัขายได้แค่ิ  
ไม่ถ่ึงหมื�นต้้น ขาดทุำนหลายแสนบ้าทำ พ่อแม่เริ่าซ่ึ่�งปลูกอยู่แล้วั
ก็ขายไม่ได้ด้วัย เขาพูดว่ัา เขายอมแพ้แล้วั ทัำ�งทีำ�เขาทำำามา
สามส่บ้ปีตั้�งแต่้เริ่าเก่ดมา ทำำาให้เริ่ารู้ิ่ส่กว่ัามันต้้องมีทำางส่ 
เหตุ้การิ่ณ์คิรัิ่�งนั�นเป็นแริ่งบ้ันดาลใจ ขับ้เคิลื�อนเริ่ามาจนถึ่ง    
ทุำกวัันนี� เริ่าค่ิดเสมอว่ัา ไม่ว่ัาจะเจอปัญหาอะไริ่ แต่้เมื�อเริ่ายัง
ทำำาอยู่ ก็เท่ำากับ้ว่ัาเริ่าเข้าใกล้คิวัามสำาเร็ิ่จอีกก้าวัน่งแล้วั และ         
ส่�งสำาคัิญทีำ�สุด การิ่ทำำาธุุริ่ก่จต้ริ่งนี�ไม่ใช่ิแค่ิตั้วัเริ่า แต่้ทำำาเพื�อ    
บ้้านเก่ดทีำ�เริ่ารัิ่กด้วัย”   

จ้ากมน่ษีย์เงินเด่อุ่นกลับสู�บ้านเกิด นฤดี ทองวั่ตร
ลอุ่งผู้ิดลอุ่งถึูกเร่�อุ่ยมาจ้นเจ้อุ่ธ่ิรกิจ้ที�ทำาให้เธิอุ่
พร้อุ่มจ้ะล่ยต�อุ่ไม�ว�าจ้ะเจ้อุ่อุ่่ปสรรคแค�ไหน ที�สำาคัญิ
ในท่กวันที�เธิอุ่ลงม่อุ่ทำา เธิอุ่สัมผัู้สได้ถ่ึงก้าวขั่�น    
แห�งความสำาเร็จ้ที�ไม�มีวันสิ�นส่ด
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 SPECIAL SCOOP เร่�อุ่ง: สิริพงษ์ี  

SME มีีแต้มีต่อ 
กัิบโอกิาสเข้้าถู่งตลัาดจัดซ่้ำ�อจัดจ้างภาครัฐ

ปิระต้แห่งโอกิาสยัังเปิิดกิว้่างรอคุณ์อย่้ัเสมีอ โดยัเฉพาะ          
ผ้้ัปิระกิอบกิาร SMEs ที�วั่นนี�มีีโอกิาสในกิารเข้้าถู่งล้ักิค้า       
รายัใหญ่่อย่ัางภาครัฐได้อย่ัางง่ายัดายั แถูมียัังมีีแต้มีต่อ 
เพียังแค่ลังทะเบียันเพ่�อเข้้าถู่งตลัาดจัดซ่้ำ�อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ว่ยัระบบ THAI SME-GP ผ่ัานเว็่บไซ้ำต์ www.thaismegp.com 
 เรากำาลังพูดถ่ึงมาตรการสนับสน่นให้ SME เข้่าถ่ึง            
การจ้ัดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ ซ่ื้�งเป็นหน่�งในมาตรการภายใต้         
กฎกระทรวงกำาหนดพัสด่และวิธีิการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างพัสด่ที�รัฐ
ต้อุ่งการส�งเสริมหร่อุ่สนับสน่น (ฉบับที� 2) พ.ศ.2563             
ข่อุ่งกรมบัญิชี้กลาง กระทรวงการคลัง โดยมี สสว. เป็น     
หน�วยงานรับผิู้ดช้อุ่บมาตรการดังกล�าว
 “จ้ากการที�รัฐบาลอุ่อุ่กกฎกระทรวง กำาหนดใหห้น�วยงาน
ภาครัฐจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างสินค้าหร่อุ่บริการข่อุ่ง SME ที�ข่่�นบัญิชี้   
ไว้กับ สสว. ในวงเงินไม�น้อุ่ยกว�าร้อุ่ยละ 30 ข่อุ่งงบประมาณ
จั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างพัสด่ที�อุ่ยู�ในบัญิชี้รายช่้�อุ่ดังกล�าว นับเป็น         
การเปิดโอุ่กาสสำาคัญิให้กับผูู้้ประกอุ่บการ SME รวมถ่ึง            
เชิ้ญิช้วนให้ SME ที�เป็นผูู้้ค้าข่ายกับหน�วยงานภาครัฐอุ่ยู�แล้ว         
ให้มาข่่�นทะเบียน THAI SME-GP กับ สสว. เพ่�อุ่ได้รับประโยช้น์        
จ้ากโอุ่กาสนี�ด้วย” รศ.ดร.วีระพงศ์   มาลัย ผูู้้อุ่ำานวยการ  
สำานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ้นาดกลางและข่นาดย�อุ่ม (สสว.) กล�าว 

  “หากพิจ้ารณาตลาดจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐในช้�วงที�           
ผู้�านมา ระหว�างปี 2561-2563 จ้ะเห็นว�ามีการเติบโต           
อุ่ย�างต�อุ่เน่�อุ่ง โดยในปี 2561 มีมูลค�า 1.098 ล้านล้านบาท                      
ปี 2562 มีมูลค�า 1.098 ล้านล้านบาท และปี 2563 ค่อุ่ 1.3              
ล้านล้านบาท”
 ผู้อุ่. สสว. เผู้ยต�อุ่ว�า “นับตั�งแต�มาตรการมีผู้ลบังคับใช้้
เม่�อุ่ 22 ธัินวาคม 2563 เป็นต้นมา สสว. ได้ดำาเนินการให้ข้่อุ่มูล
ความรู้เพ่�อุ่ขั่บเคล่�อุ่นมาตรการดังกล�าวทั�งในกล่�มผูู้้ประกอุ่บการ    
SMEs  กล่�มหน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานที�เกี�ยวข้่อุ่งและ
สถึาบันการเงินมาอุ่ย�างต�อุ่เน่�อุ่ง 
 “อุ่าทิ กรมส�งเสริมการปกครอุ่งท้อุ่งถิึ�น กรมทางหลวง 
กอุ่งทัพอุ่ากาศ ธินาคารอุ่อุ่มสิน ธินาคารกร่งไทย ธินาคาร
เพ่�อุ่การเกษีตรและสหกรณ์การเกษีตร ธินาคารกร่งเทพ 
ธินาคารไทยพาณิช้ย์ ธินาคารกสิกรไทย ธินาคารทหารไทย ฯลฯ 
 “รวมถ่ึงจั้ดประช่้มเพ่�อุ่รับฟังความคิดเห็นเพ่�อุ่นำาไปสู�  
การอุ่ำานวยความสะดวกและแก้ไข่ปัญิหา อุ่่ปสรรค เพ่�อุ่ให้         
SME เข้่าถ่ึงการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐได้อุ่ย�างมีประสิทธิิภาพ
ด้วยจ่้ดม่�งหมายเพ่�อุ่ให้มาตรการนี�เป็นประโยช้น์ต�อุ่ SME 
อุ่ย�างแท้จ้ริง” 
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Q: จุดปรูะสงค์ของม่าติรูการูสนัี่บสนุี่นี่ให้ SME เข้าถึีง      
การูจัดซืื้�อจัดจ้างภาครัูฐ คืออะไรู
A:  มุ่งส่งเสร่ิ่มให้ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ภาคิการิ่ผ่ล่ต้ ภาคิการิ่ค้ิา และ
ภาคิบ้ร่ิ่การิ่ สามาริ่ถึเข้าถ่ึงการิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐได้มากข่�น 
เป็นการิ่กริ่ะจายโอกาสให้กับ้ SME  เพื�อเพ่�มโอกาสในการิ่เข้า
ถ่ึงต้ลาดจัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐ ซ่ึ่�งนี�ถืึอเป็นการิ่เปิดอีกต้ลาดหน่�ง
เพริ่าะภาคิรัิ่ฐมีการิ่ซืึ่�อการิ่ขายทีำ�มีมูลค่ิากว่ัา 1.3 ล้านล้านบ้าทำ
ต่้อปีได้อย่างสะดวักและริ่วัดเร็ิ่วั 
 โดยเช่ิญชิวันให้ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ SME มาข่�นทำะเบี้ยน          
ในริ่ะบ้บ้ THAI SME-GP ทีำ� สสวั. จัดทำำาข่�น เพื�อให้ภาคิรัิ่ฐ
สามาริ่ถึใช้ิพ่จาริ่ณาปริ่ะกอบ้การิ่จัดซืึ่�อจัดจ้าง และเมื�อส่�น
ปีงบ้ปริ่ะมาณ หน่วัยงานของรัิ่ฐมีหน้าทีำ�ต้้องริ่ายงานว่ัากริ่ะทำริ่วัง
ทำบ้วัง หรืิ่อกริ่มใดได้ทำำาต้ามและบ้ริ่ริ่ลุผ่ลต้ามมาต้ริ่การิ่นี�บ้้าง

Q: สาม่ารูถีขึ�นี่ท่ะเบ่ยนี่ THAI SME-GP เพืั�อการูจัดซืื้�อจัด
จ้างภาครัูฐผู่้านี่ช่ีองท่างใดได้บ้าง
A: เพียงเข้าไปทีำ�เว็ับ้ไซึ่ต์้ www.thaismegp.com เพื�อข่�นทำะเบี้ยน
ริ่ายชืิ�อ พร้ิ่อมริ่ายการิ่ส่นค้ิาหรืิ่อบ้ร่ิ่การิ่ โดยการิ่ทำำาผ่่านช่ิองทำาง
ออนไลน์ 2 ว่ัธีุ 
 หนึี่�ง ไปทีำ�เว็ับ้ไซึ่ต์้ของ สสวั. www.sme.go.th แล้วัคิล่ก
แบ้นเนอร์ิ่ 
 หรืูอสอง เข้าเว็ับ้ไซึ่ต์้ www.thaismegp.com ทัำ�งสองว่ัธีุ  
จะนำาท่ำานเข้าสู่ว่ัธีุการิ่ข่�นทำะเบี้ยน โดยมีขั�นต้อนหลักสำาคัิญ 2 ขั�นต้อน
ได้แก่
ข้อมู่ลผูู้้ปรูะกอบการู
 - กริ่อกริ่ายละเอียดข้อมูลก่จการิ่ เจ้าของก่จการิ่ สถึานทีำ�ตั้�ง
(จังหวััด) เบ้อร์ิ่โทำริ่ศัพท์ำ ฯลฯ พร้ิ่อมแนบ้เอกสาริ่ต้ามทีำ�กำาหนด 
 - ริ่อ SMS ยืนยัน ใช้ิเวัลา 7-14 วัันทำำาการิ่

 - ได้รัิ่บ้ Username/Password เมื�อการิ่ลงทำะเบี้ยนสำาเร็ิ่จ
ข้อมู่ลสินี่ค้า/บริูการู
 - ใช้ิ Username/Password ทีำ�ได้รัิ่บ้ เข้าสู่ริ่ะบ้บ้ THAI 
SME-GP เพื�อใส่ริ่ายละเอียดพร้ิ่อมภาพส่นค้ิา/บ้ร่ิ่การิ่            
ทีำ�ต้้องการิ่ขายให้หน่วัยงานภาคิรัิ่ฐ 

Q: SME ท่่�เข้าถึีงการูจัดซืื้�อจัดจ้างภาครูัฐ ม่่สิท่ธิุ�จะได้รัูบ
สิท่ธิุปรูะโยชีน์ี่อะไรูบ้าง
A: มาต้ริ่การิ่นี�กำาหนดส่ทำธุ่ปริ่ะโยชิน์ให้ SME เข้าถ่ึงการิ่      
จัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐ 2 ว่ัธีุ คืิอ
 วิิธุ่ท่่� 1 การิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างโดยว่ัธีุคัิดเลือก ซ่ึ่�งกำาหนดให้ภาคิรัิ่ฐ
จัดซืึ่�อจัดจ้างจากส่นค้ิาและบ้ร่ิ่การิ่จาก SME ไม่น้อยกว่ัา      
ร้ิ่อยละ 30 โดยต้้องคัิดเลือก SME ในจังหวััดก่อนอย่างน้อย  
3 ริ่าย
 วิิธุ่ท่่� 2 การิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างโดยว่ัธีุปริ่ะกวัดริ่าคิาอ่เล็กทำริ่อน่กส์
(e-Bidding) ซ่ึ่�งให้แต้้มต่้อ SME ไม่เก่นร้ิ่อยละ 10 โดย SME     
ทีำ�ข่�นทำะเบี้ยนในริ่ะบ้บ้ THAI SME-GP สามาริ่ถึเสนอริ่าคิาสูงกว่ัา
ริ่าคิาต้ำ�าสุดได้ไม่เก่นร้ิ่อยละ 10 จะได้รัิ่บ้คัิดเลือกอัต้โนมัต่้ 
 นอกจากนี� SME ทีำ�ลงทำะเบี้ยนในแต่้ละจังหวััด ยังมีโอกาส
ได้รัิ่บ้การิ่ซืึ่�อหรืิ่อจ้างจากหน่วัยงานของรัิ่ฐในจังหวััดเดียวักัน
ก่อนผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่จังหวััดอื�น
 สามาริ่ถึเข้าถ่ึงต้ลาดภาคิรัิ่ฐทีำ�มีลูกค้ิาไม่น้อยกว่ัา 1.3 ล้าน
ล้านบ้าทำต่้อปี
 ได้รัิ่บ้การิ่พัฒนาจาก สสวั. หรืิ่อหน่วัยงานทีำ�เกี�ยวัข้อง ริ่วัมถ่ึง
ส่ทำธุ่ปริ่ะโยชิน์ต่้างๆ ทีำ�สนับ้สนุนให้เข้าถ่ึงต้ลาดภาคิรัิ่ฐ
 และยังเข้าถ่ึงข้อมูลข่าวัสาริ่ทีำ�เป็นปริ่ะโยชิน์ต่้อการิ่ดำาเน่นธุุริ่ก่จ
ก่อนใคิริ่
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เคร่�อุ่งใช้้สำานักงาน 
6,950 ล้ัานบาท

เคร่�อุ่งใช้้ครัวเร่อุ่น 
2,900 ล้ัานบาท

เคร่�อุ่งดนตรี 
172 ล้ัานบาท

อุ่่ปกรณ์กีฬา 
618 ล้ัานบาท

อุ่่ปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
62,956 ล้ัานบาท

เคร่�อุ่งใช้้ไฟฟ้าและ
อิุ่เล็กทรอุ่นิกส์ 

5,222 ล้ัานบาท

อุ่่ปกรณ์คอุ่มพิวเตอุ่ร์ 
8,663 ล้ัานบาท

งานี่จ้างบริูการูต่ิางๆ

บริการทำาความสะอุ่าด 
11,426 ล้ัานบาท

บริการรักษีาความปลอุ่ดภัย 
5,250 ล้ัานบาท

บริการดูแลต้นไม้
และสนามหญ้ิา 

3,423 ล้ัานบาท

Q: ม่่สินี่ค้าและบริูการูอะไรูบ้างท่่�หน่ี่วิยงานี่ภาครัูฐม่่ควิาม่ต้ิองการูในี่ลำาดับต้ินี่ๆ
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Q: SMEs ท่่�สนี่ใจสมั่ครูเข้ารู่วิม่ THAI SME-GP ต้ิองม่่คุณสม่บัติิอะไรู และม่่เอกสารูปรูะกอบการูพิัจารูณาอะไรูบ้าง

SMEs
ที�ได้รับ

สิทธิุปิระโยัช้น์

1

3

5

7

9

2

4

6

8

ผูู้้ประกอุ่บการไทยที�เป็น
นิติบุคคลั

ผูู้้ประกอุ่บการไทยที�เป็น
บุคคลัธุรรมีดา

วิ่สาหกิิจชุ้มีช้น   
ภาคการผู้ลิต 

รายได้ไม�เกิน 500 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจชุ้มีช้น   
ภาคการค้าและภาคบริการ

 รายได้ไม�เกิน 300 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจข้นาดย่ัอยั 
รายได้รวมภาคการผู้ลิต 

ภาคการค้า และภาคบริการ
 ไม�เกิน 1.8 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจข้นาดย่ัอมี 
รายได้ภาคการผู้ลิต
ไม�เกิน 100 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจข้นาดย่ัอมี 
รายได้ภาคการค้าและภาคบริการ 

ไม�เกิน 50 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจข้นาดกิลัาง 
รายได้ภาคการผู้ลิต
ไม�เกิน 500 ล้านบาท

วิ่สาหกิิจข้นาดกิลัาง 
รายได้ภาคการค้าและภาคบริการ 

ไม�เกิน 300 ล้านบาท

โดยม่่เอกสารูปรูะกอบการูพิัจารูณาได้แก่ 

เอกิสารกิารจัดตั�งธุุรกิิจ เอกิสารแสดงรายัได้

นิติบุคคลั 
ใช้้สำาเนาหนังส่อุ่รับรอุ่งการจ้ดทะเบียนนิติบ่คคล 

(กระทรวงพาณิช้ย์อุ่อุ่กให้ไม�เกิน 6 เด่อุ่น)
บุคคลัธุรรมีดา 

ใช้้ทะเบียนพาณิช้ย์ หร่อุ่ทะเบียนตามกำาหนด
ข่อุ่งหน�วยงานราช้การอุ่่�น

ตรวจ้สอุ่บ/ ย่นยันการมีตัวตนข่อุ่งธ่ิรกิจ้

นิติบุคคลัธุรรมีดา 
งบการเงินปีล�าส่ด
บุคคลัธุรรมีดา 

เอุ่กสารหร่อุ่หลักฐานการย่�นแบบ
แสดงรายการภาษีีเงินได้บ่คคลธิรรมดา

 เช้�น ใบเสร็จ้การช้ำาระภาษีีอุ่ย�างย�อุ่ 
แบบย่�นภาษีีเงินได้ประจ้ำาปี ฯลฯ

ตรวจ้สอุ่บ/ ย่นยันความเป็นผูู้้ประกอุ่บการตาม
นิยาม SMEs (เกณฑ์์รายได้)
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ยุัทธุนา ศิลัป์ิสรรค์วิ่ช้ช์้ 
ปรูะธุานี่เจ้าหน้ี่าท่่�บริูหารู บริูษัท่ พัาลาดินี่ เวิิร์ูคแวิร์ู จำากัด 
บริูษัท่ พัลา ผูู้้ผู้ลิติและจำาหน่ี่ายเสื�อผู้้าและผู้ลิติภัณฑ์์จาก
ผู้้าท่างการูแพัท่ย์ส่งขายกลุ่ม่โรูงพัยาบาล
 “ก่อนหน้าโคิว่ัด-19 ผ่มทำำาธุุริ่ก่จส่งออกในหมวัดส่�งทำอและ
เคิรืิ่�องนุ่งห่ม มีส่นค้ิายูน่ฟัอร์ิ่มหลากหลาย แต่้พอมีโคิว่ัด คืิอ
ส่งออกไม่ได้เลย ยอดขายทัำ�งในและต่้างปริ่ะเทำศลดลง 80-90% 
จนปัจจุบั้นก็ยังไม่ฟ้ั�นกลับ้มาเท่ำาทีำ�คิวัริ่ 
 “กริ่ะทัำ�งปลายปี 2563 บ้ร่ิ่ษัทำเร่ิ่�มมีงานปริ่ะมูลของหน่วัยงาน
ภาคิรัิ่ฐ นั�นทำำาให้เห็นว่ัาในโลกธุุริ่ก่จยังมีต้ลาดอีกหลายอย่างทีำ�เริ่า
ต้้องด่�นริ่น หาต้ลาดเพ่�มเต่้ม เช่ิน ชุิดหมอ ชุิดพยาบ้าล ผ้่าปูเตี้ยง
โดยปีทีำ�แล้วัผ่มสามาริ่ถึเข้าไปขายในหมวัดนี�เป็นปีแริ่ก ซ่ึ่�งตั้วัเลข
ริ่ายได้ไม่ใช่ิน้อย 
 “เริ่ารู้ิ่อยู่แล้วัว่ัาภาคิรัิ่ฐใช้ิส่นค้ิา มีการิ่ซืึ่�อ เพียงแต่้ไม่เคิยค่ิด
ในมุมทีำ�จะเข้าถ่ึงต้ลาดนี� เมื�อปริ่ะสบ้ปญัหาส่งออกไมไ่ด้ จ่งค่ิด
ทีำ�จะเข้าไปลองปริ่ะมูลงาน e-Bidding ดูส่ แน่นอน, ธุริ่ริ่มชิาต่้
ของงานภาคิรัิ่ฐนั�นมีว่ัธีุซืึ่�อไม่เหมือนกับ้เอกชิน ซ่ึ่�งเริ่าจำาเป็น
ต้้องเรีิ่ยนรู้ิ่” 

สฤษ์ฏ์ นาคว่ารินทร์ 
ปรูะธุานี่หอการูค้าจังหวัิดศรู่สะเกษ/ บริูษัท่ ศรู่สะเกษการูพิัม่พ์ั 
จำากัดธุุรูกิจโรูงพิัม่พ์ัและงานี่ท่่�เก่�ยวิข้องกับการูพิัม่พ์ัในี่พืั�นี่ท่่�    
จังหวัิดศรู่สะเกษและพืั�นี่ท่่�ใกล้เค่ยง 
 “ผ่มทำำาธุุริ่ก่จด้านส่�งพ่มพ์มาตั้�งแต่้รุ่ิ่นพ่อ ลูกค้ิาริ่ายใหญ่
ของเริ่าคืิอหน่วัยงานภาคิรัิ่ฐ 
 “ศรีิ่ษะเกษเป็นจังหวััดเล็กก็จร่ิ่ง แต่้งานเอกสาริ่ทำุกอย่าง
ของภาคิรัิ่ฐยังต้้องใช้ิและมีอยู่ทัำ�งหมด โดยเฉพาะโริ่งพยาบ้าล 
เอกสาริ่ งานกริ่ะดาษทุำกอย่างยังจำาเป็น 
 “ส่�งทีำ�มีปัญหาบ้้างสำาหริ่ับ้ใคิริ่ทีำ�ค่ิดจะปริ่ะมูลงานภาคิริ่ัฐ   
นั�นคืิอทีำโออาร์ิ่ (TOR) ถ้ึาสเปคิส่นค้ิาแต่้ละอย่างไม่ชัิดเจน    
เริ่าต้้องถึาม เพื�อจะไม่ต้กขบ้วัน หรืิ่อในการิ่ปริ่ะมูลเริ่าจำาเป็น
ต้้องเต้รีิ่ยมเอกสาริ่ให้คิริ่บ้ กับ้มีเรืิ่�องของเง่นปริ่ะกัน ซ่ึ่�งถ้ึา   
ภาคิรัิ่ฐสามาริ่ถึอะลุ้มอล่วัย หรืิ่อมีแบ้งค์ิการัิ่นตี้ก็น่าจะช่ิวัยให้
ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ SMEs สามาริ่ถึเข้าถ่ึงงานภาคิรัิ่ฐได้ง่ายข่�น 
 “เพริ่าะการิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐสำาหรัิ่บ้ผ่มแล้วัถืึอเป็น 
การิ่กริ่ะจายริ่ายได้อย่างยั�งยืน”
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อภิช้าติ ปิระสิทธิุ�นฤทธิุ� 
นี่ายกสม่าคม่การูค้าอสังหาริูม่ท่รัูพัย์
 “การิ่ขับ้เคิลื�อน พริ่บ้. พริ่ก. หรืิ่อกฎีกริ่ะทำริ่วัง ในแต่้ละคิรัิ่�ง
ไม่ใช่ิเรืิ่�องง่าย ทุำกเรืิ่�องทีำ�ขับ้เคิลื�อนจะต้้องมีปริ่ะโยชิน์และนัยสำาคัิญ
แต่้วัันนี� โดยการิ่ขับ้เคิลื�อนของคิณะผู้่บ้ร่ิ่หาริ่ สสวั. เรืิ่�องต้ลาด
จัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐได้เก่ดข่�นอย่างเป็นรูิ่ปธุริ่ริ่ม 
 “ช่ิวัยให้การิ่จัดซืึ่�อจัดจ้าง ณ วัันนี� เสมือนเป็นช็ิอต้คัิต้ คืิอ
ทำำาให้ง่ายข่�น แถึมมีแต้้มต่้อให้สำาหรัิ่บ้ SME อีกด้วัย
 “จากทีำ�เคิยเห็นว่ัาเป็นไปไม่ได้ แต่้ถ้ึาเริ่าเปลี�ยนมายด์เซ็ึ่ต้   
งบ้ปริ่ะมาณทีำ�มีถ่ึง 1.3 ล้านล้านบ้าทำ ในแง่การิ่ต้ลาดนี�เป็น   
ช่ิองทำางทีำ�แม้จะกริ่ะโจนลงไปในเริ่ดโอเชีิ�ยนก็พอจะมีหวััง อยู่ทีำ�
คิวัามเชืิ�อ และใคิริ่จะกริ่ะโดดเข้ามาในต้ลาดได้เร็ิ่วักว่ัา
 “คิงเป็นไปไม่ได้ทีำ�ว่ัา สมัคิริ่วัันนี� พรุ่ิ่งนี�ได้ออเดอร์ิ่ มันต้้องมี
กริ่ะบ้วันการิ่ของมัน แต่้อย่าปล่อยโอกาสกับ้จังหวัะทีำ�ดีแบ้บ้นี�
ให้หลุดมือ”
 

เอกิสิทธิุ� จันทกิลัาง
วิิสาหกิจชุีม่ชีนี่กลุ่ม่ท่ำาสวินี่เพืั�อการูผู้ลิติและแปรูรููปผู้ลผู้ลิติ
เกษติรู จ.ลำาพูันี่/ เจ้าของผู้ลิติภัณฑ์์นี่ำ�าผึู้�งติรูาแสนี่ผึู้�ง 
 “กลุ่มของเริ่าเร่ิ่�มต้้นจากเป็นส่นค้ิาโอท็ำอป โดยมองว่ัาจะเข้าถ่ึง
หน่วัยงานของรัิ่ฐได้ยังไง จะมีเจ้าทีำ�อยู่เด่มไหม เข้าถ่ึงยากไหม 
 “จากปริ่ะสบ้การิ่ณ์ เริ่ามีต้ลาดในการิ่ผ่ล่ต้ ขาย และ
จำาหน่ายในร้ิ่านขายของฝัาก หรืิ่องานโอท็ำอป นอกเหนือจากนั�น
ถ้ึาค่ิดจะก้าวัไปข้างหน้า จะไปในหนทำางไหน กลับ้ไม่เห็น
 “จนกริ่ะทัำ�งย้อนกลับ้มามองทีำ�ต้ลาดจัดซืึ่�อจัดจ้างภาคิรัิ่ฐ     
แต่้คิำาต้อบ้ทีำ�ได้รัิ่บ้คืิอยังไม่มีงบ้ปริ่ะมาณ หรืิ่อหากขายได้ก็จะ
เป็นงบ้ฯ ส่วันตั้วัของพนักงาน ไม่ว่ัาจะทำำาเป็นของฝัาก ของขวััญ
หรืิ่อการิ่จัดซืึ่�อจัดจ้างของว่ัางในงานปริ่ะชุิมก็เป็นส่วันงบ้ฯ น้อยๆ
หรืิ่องบ้ฯ ส่วันตั้วั 
 “เริ่าอัดอั�นมานานว่ัาจะทำำายังไงให้ว่ัสาหก่จชุิมชินสามาริ่ถึ  
สู้กับ้บ้ร่ิ่ษัทำหรืิ่อผู้่ค้ิาทีำ�โต้กว่ัาเริ่าได้ เพื�อจะก้าวัเข้าไปทำำาธุุริ่ก่จ  
ทีำ�ยั�งยืนได้ และคิรัิ่�งนี�ละทีำ�เป็นโอกาสสำาหรัิ่บ้ว่ัสาหก่จชุิมชิน     
ทีำ�จะสามาริ่ถึเข้าไปได้”
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 FUN NANCIAL

เปิลัี�ยันมีุมีมีองใหมี่
เร่�องกิารใช้้เงิน 
หลััง COVID-19

หลังจ้ากสถึานการณ์โควิด-19 ทำาให้เกิดพฤติกรรมใหม�ๆ
ข่อุ่งการใช้้ชี้วิตมากข่่�น รวมถ่ึงเร่�อุ่งการเงินที�ส�งผู้ล
โดยตรงต�อุ่ท่กคน ก�อุ่ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทาง      
ความคิดและวิธีิการบริหารเงินใหม�ๆ  เพ่�อุ่ความอุ่ยู�รอุ่ด  

เร่�อุ่ง: เป็นหน่�ง

1. เปิลีั�ยันมุีมีมีองใหม่ีเร่�องกิารออมี
  การิ่ออมเง่นทีำ�เริ่าฝัากกับ้ธุนาคิาริ่ เริ่าคิงจะเจอกับ้สภาวัะ
ดอกเบี้�ยต้ำ�าต่้ดด่นไปอีกยาวันาน ทัำ�งนี�เป็นผ่ลจากการิ่อัดฉีดเง่น
เข้าริ่ะบ้บ้เศริ่ษฐก่จ เพื�อกริ่ะตุ้้นการิ่เต่้บ้โต้ ซ่ึ่�งเริ่าก็พบ้เห็นกัน
ทุำกคิรัิ่�งทีำ�ทุำกปริ่ะเทำศต้้องการิ่กริ่ะตุ้้นเศริ่ษฐก่จ ดังนั�น ถ้ึาใคิริ่
หวัังจะให้เง่นออมเต่้บ้โต้ ด้วัยการิ่ฝัากธุนาคิาริ่ก่นดอกเบี้�ย    
แต่้เพียงอย่างเดียวัก็ลองหาข้อมูลดูได้เลยว่ัา ต้ลอดยี�ส่บ้ปีทีำ�ผ่่าน
มาจากว่ักฤต้ต้้มยำากุ้ง เริ่าไม่ได้เจอสภาวัะดอกเบี้�ยสูงมานานแล้วั
และคิงเป็นอย่างนี�อีกต่้อไป ดังนั�น นี�จ่งเป็นส่�งพ่สูจน์ว่ัาฝัากเง่น
แต่้เพียงอย่างเดียวัคิงไม่ใช่ิทำางเลอืกของการิ่ออมเง่น เพื�อสร้ิ่าง
คิวัามมั�นคิงในอนาคิต้อีกต่้อไป

2. มีองหาอาชี้พเสริมีเพิ�มีเติมีรายัรับ
 ถ้ึาช่ิวัง WFH ทีำ�ผ่่านมาค่ิาใช้ิจ่ายส่วันหน่�งของคุิณคืิอการิ่
อุดหนุน ขนม นม เนย และอาหาริ่สาริ่พัดสาริ่พันในไลน์กลุ่ม
หมู่บ้้านหรืิ่อจากโพสต์้ในเฟัซึ่บุ้�ก อยากบ้อกว่ัาคุิณคืิอส่วันหน่�ง
ในการิ่ช่ิวัยเหลือคินทีำ�ได้รัิ่บ้ผ่ลกริ่ะทำบ้จากโคิว่ัดให้พอมีริ่ายได้   
มาใช้ิหมุนเวีัยนในชีิว่ัต้ปริ่ะจำาวััน จากทีำ�เคิยมีงานทำำา ก็โดน       
ให้หยุดงาน หลายคินต้้องกลายมาเป็นพ่อค้ิา แม่คิ้าจำาเป็น       
ทำำาอาชิีพเสร่ิ่มเป็นทัำ�งเชิฟั แม่คิรัิ่วั พนักงานส่งของ และอีก
หลากหลายอาชีิพทีำ�พอจะช่ิวัยเพ่�มเต่้มริ่ายรัิ่บ้ได้

3. ใช้้จ่ายัอย่ัางมีีสติ  
 จ่ายเท่ำาทีำ�จำาเป็น เห็นอะไริ่ทีำ�น่าซืึ่�อให้ค่ิดหลายๆ ริ่อบ้ นี�อาจจะ
เป็นคิต่้ปริ่ะจำาใจในช่ิวังนี� ถ้ึาเป็นเมื�อก่อนไม่ว่ัาเมื�อไหร่ิ่ เวัลาไหน   
ก็ CF พร้ิ่อมโอน แต่้พอมาต้อนนี�เห็นของทีำ�ตั้วัเองอยากได้     
คิงต้้องห้ามใจไว้ัก่อน ค่ิดอย่างริ่อบ้คิอบ้ทุำกการิ่ใช้ิจ่าย เพริ่าะ
เรืิ่�องการิ่บ้ร่ิ่หาริ่เง่นให้พอใช้ิในช่ิวังสถึานการิ่ณ์โคิว่ัดเป็น       
ส่�งสำาคัิญมาก บ้างคินต้้องยอมตั้ดใจ เลือกทีำ�จะงดซืึ่�อ หรืิ่อใช้ิจ่าย
ให้น้อยลงกว่ัาเด่ม เพื�อคิวัามอยู่ริ่อด หรืิ่อหากใคิริ่กำาลังจะซืึ่�ออะไริ่
ในช่ิวังนี�ก็คิงต้้องค่ิดมากกว่ัาปกต่้เอาไว้ั ยังไงการิ่มีเง่นไว้ั
หมุนเวีัยนสำาหรัิ่บ้ชีิว่ัต้ปริ่ะจำาวัันก็ยังต้้องโฟักัสมากทีำ�สุด

4. คำานว่ณ์ดอกิเบี�ยัให้ถู้กิต้อง
 โดยมากการิ่ค่ิดดอกเบี้�ยสำาหรัิ่บ้การิ่กู้เง่นซืึ่�อบ้้านจะเป็นการิ่
ค่ิดดอกเบี้�ยแบ้บ้ลดต้้นลดดอก ซ่ึ่�งหมายคิวัามว่ัา ดอกเบี้�ยจะ
ถูึกคิำานวัณจากเง่นต้้นทีำ�จะมีจำานวันลดลงจากการิ่ผ่่อนชิำาริ่ะหนี�
ของเริ่าในแต้ล่ะงวัด โดยดอกเบี้�ยจะแบ่้งเป็นสองปริ่ะเภทำใหญ่ๆ
คืิอ อัต้ริ่าดอกเบี้�ยคิงทีำ� และอัต้ริ่าดอกเบี้�ยแบ้บ้ลอยตั้วั ซ่ึ่�ง   
แบ้บ้หลังเป็นการิ่อ้างอ่งกับ้ค่ิา MLR, MRR, MOR ทีำ�มี             
ค่ิาเปลี�ยนแปลงต้ามปริ่ะกาศของแต่้ละธุนาคิาริ่ โดยทัำ�วัไป 
ธุนาคิาริ่มักจะใช้ิอัต้ริ่าดอกเบี้�ยทัำ�งสองแบ้บ้คิวับ้คู่ิกัน เช่ิน    
อัต้ริ่าคิงทีำ� 3.75% ในปีแริ่ก ปีต่้อไป ค่ิดดอกเบี้�ยอัต้ริ่าเท่ำากับ้ MLR 
เป็นต้้น ซ่ึ่�งเป็นหน้าทีำ�ของเริ่าต้้องต่้ดต้าม คิำานวัณ และเลือก
แพ็กเกจดอกเบี้�ยทีำ�ให้ปริ่ะโยชิน์คุ้ิมค่ิามากทีำ�สุด
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5. กิระจายัเงินในกิารลังทุน  
 ช่ิวังว่ักฤต้ทีำ�ผ่่านมา สำาหรัิ่บ้สายนักลงทุำนก็คิงจะเจอกับ้
อาการิ่เจ็บ้ตั้วัมาหนักอยู่พอสมคิวัริ่กับ้เหตุ้การิ่ณ์ Circuit 
Breaker ทีำ�ต้ลาดหุ้นเก่ดคิวัามผั่นผ่วันอย่างรุิ่นแริ่ง และนั�นก็เลย
กลายเป็นบ้ทำเรีิ่ยนสำาคัิญทีำ�ทำำาใหก้าริ่ลงทุำนในต้อนนี� ต้้องมีการิ่
วัางแผ่นกันมากข่�น จากแต่้ก่อนถ้ึาเริ่ามีเง่นทุำนสักก้อน เริ่าคิง
เลือกลงทุำนไปกับ้หุ้นเป็นหลัก แต่้จากนี�ไปคิงต้้องค่ิดใหม่ ทำำาใหม่
กริ่ะจายคิวัามเสี�ยง เปลี�ยนสัดส่วันการิ่ลงทุำนให้น้อยลง แล้วัหันมา
ลงทุำนในช่ิองทำางอื�นมากข่�น อย่างเช่ิน กองทุำนต้ริ่าสาริ่หนี� หรืิ่อ
ทำองคิำาให้มากข่�น อย่าทุ่ำมซืึ่�อหุ้นอย่างเดียวั

6. ธุุรกิรรมีออนไลัน์กิลัายัเป็ินตัว่เล่ัอกิแรกิ
 ช่ิวังทีำ�ปริ่ะเทำศไทำยปริ่ะกาศล็อกดาวัน์ปริ่ะเทำศเพื�อสกัดกั�น
การิ่แพร่ิ่ริ่ะบ้าดของโคิว่ัด-19 ในช่ิวังนั�นมีการิ่ปิดสถึานทีำ�
มากมาย ผู้่คินต่้างจำาเป็นต้้องอยู่บ้้านเป็นส่วันใหญ่ เลยต้้อง
มองหาว่ัธีุการิ่ใช้ิชีิว่ัต้ให้ได้แบ้บ้ New Normal ช่ิวังหลังเริ่าจ่ง
ได้เห็นหลายคินหันมาใช้ิการิ่ทำำาธุุริ่กริ่ริ่มผ่่านออนไลน์มากข่�น 
ไม่ว่ัาจะเป็นการิ่ฝัาก การิ่ถึอน หรืิ่อใคิริ่อยากเร่ิ่�มออมเง่น       
ก็สามาริ่ถึเปิดบั้ญชีิออนไลน์ได้ ซ่ึ่�งนับ้ว่ัาเป็นข้อดี เพริ่าะ
นอกจากจะลดคิวัามเสี�ยงในการิ่ต่้ดเชืิ�อแล้วั การิ่ทำำาธุุริ่กริ่ริ่ม
ออนไลน์ยังสะดวักสบ้าย ไม่ต้้องเด่นทำาง ไม่ต้้องฝ่ัาริ่ถึต่้ด     
เพื�อไปทีำ�สาขา อยู่ทีำ�ไหนก็สามาริ่ถึทำำาได้ทัำนทีำ ซ่ึ่�งถืึอว่ัาเป็น
พฤต่้กริ่ริ่มใหม่แบ้บ้ New Normal ทีำ�ทุำกคินต้้องได้ลอง

7. เงินสดสำารอง 
 ทีำ�เคิยบ้อกกันว่ัาให้เต้รีิ่ยมเง่นสดสำาริ่องไว้ัไว้ัเผื่�อใช้ิฉุกเฉ่น 
3-6 เท่ำาของค่ิาใช้ิจ่ายต่้อเดือน แต่้พอเจอว่ักฤต้โคิว่ัด-19 ทีำ�ต้อนนี�      
เจอกันไปแล้วั 2-3 เดือน หรืิ่อมากกว่ัาสำาหรัิ่บ้ผู้่ทีำ�อยู่ในบ้างธุุริ่ก่จ
ทีำ�ได้รัิ่บ้ผ่ลกริ่ะทำบ้โดยต้ริ่ง เชิน่ การิ่ทำอ่งเทีำ�ยวั อาจลากยาวัหริ่อื
ผ่ลกริ่ะทำบ้ต้่อเศริ่ษฐก่จอาจลากเป็นปี ดังนั�น กลายเป็นว่ัา 
เง่นสดสำาริ่องในอนาคิต้อาจต้้องมีเผื่�อไว้ัเป็นปีเพื�อให้มีไว้ั        
ใช้ิสำาริ่องได้ โดยไม่ก่อให้เก่ดคิวัามเดือดร้ิ่อน หากเจอว่ักฤต้
แบ้บ้นี�อีกในอนาคิต้

8. ลังทุนในตลัาดหุ้น
 เป็นอีกทำางเลือกสำาคัิญย่�งข่�นสำาหรัิ่บ้คินทัำ�วัไปทีำ�ในอนาคิต้
ต้้องแสวังหาผ่ลต้อบ้แทำน เพริ่าะถ่ึงแม้ต้ลาดหุ้นจะมีคิวัามผั่นผ่วัน
แต่้ก็สามาริ่ถึให้ผ่ลต้อบ้แทำนทีำ�ดีในริ่ะยะยาวั ดูจากตั้วัอย่าง
ปริ่ะเทำศสหรัิ่ฐอเมร่ิ่กาทีำ�ต้ลาดหุ้นทำรุิ่ดไปเกือบ้ร้ิ่อยละ 30 และ
ขณะนี�ปริ่ะเทำศก็ยังไม่ได้ฟ้ั�นจากว่ักฤต้โคิว่ัด-19 แต่้ต้ลาดหุ้น
กลับ้สวันดีดกลับ้มาเกือบ้จะเท่ำาจุดสูงสุดเด่มก่อนหน้ามีว่ักฤต้
โคิว่ัด-19 แลว้ั ซ่ึ่�งในเดอืนมี.คิ. – เม.ย. ทีำ�ผ่่านมา สำาหริ่บั้ต้ลาด
หุ้นไทำยเริ่า พบ้ว่ัามีการิ่เข้ามาเปิดบั้ญชีิหุ้นของนักลงทุำนสูงสุด
เป็นปริ่ะวััต่้การิ่ณ์ เพื�อหวัังเข้าลงทุำนในต้ลาดหุ้นชัิ�นดีหลายตั้วั
มีริ่าคิาต้กต้ำ�าในช่ิวังว่ักฤต้ ซ่ึ่�งเชืิ�อว่ัาหลายคินทีำ�เต้รีิ่ยมตั้วัหาคิวัามรู้ิ่
มาดี ก็น่าทีำ�จะพล่กว่ักฤต้นี�เป็นโอกาสให้กับ้ตั้วัเองได้ 

ขอบคุณข้อมู่ล
www.krungsri.com

www.brandinside.asia
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 SOCIAL ENTERPRISE เร่�อุ่ง: มาร่ตพงษ์ี

LOCAL ALIKE 
เปิลัี�ยันทริปิท่องเที�ยัว่ดาดๆ เปิ็นกิารท่องเที�ยัว่แบบยัั�งยั่น

โลัเคิลั อไลัค์ (Local Alike) เป็นอีุ่กหน่�งธ่ิรกิจ้ในรูปแบบ Social Enterprise โดยเกิดจ้ากความคิดข่อุ่งคนร่�นใหม�     
ที�ต้อุ่งการสร้างธ่ิรกิจ้ที�ม่�งตอุ่บแทนค่ณค�าสู�สังคมมากกว�าการแสวงหาผู้ลกำาไร จ่้งได้เริ�มโครงการ

พัฒนาโฮั่มสเตย์ข่อุ่งช้าวเข่าควบคู�ไปกับโครงการปลูกป่าที�น�าน และส�งเสริมให้ช้าวบ้านปลูกป่าเศรษีฐกิจ้ ฯลฯ
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 ปัจจุบั้น โลเค่ิล อไลค์ิ นำาเสนอมุมมองการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัว่ัถีึไทำย
ทีำ�แต้กต่้างและมีเอกลักษณ์ โดยทำำางานร่ิ่วัมกับ้ผู้่คินในท้ำองถ่ึ�นต่้างๆ
เพื�อจะออกแบ้บ้ปริ่ะสบ้การิ่ณ์ให้กับ้นักเด่นทำางทีำ�ไม่ใช่ิแค่ิ
ต้้องการิ่แสวังหาคิวัามแปลกใหม่ แต่้อยากสร้ิ่างการิ่เปลี�ยนแปลง
เช่ิงบ้วักกับ้ชุิมชิน
 ล่าสุด โลเค่ิล อไลค์ิ ได้รัิ่บ้คัิดเลือกเป็น 1 ใน 13 องค์ิกริ่
จากภูม่ภาคิเอเชิียแปซ่ึ่ฟิักทีำ�ได้เข้าร่ิ่วัมโคิริ่งการิ่ Facebook 
Community Accelerator 2020 
 โดยเร่ิ่�มต้้นเมื�อเดือนมีนาคิมและได้เสร็ิ่จส่�นลงเมื�อปีทีำ�แล้วั 
ซ่ึ่�งโลเค่ิล อไลค์ิ ได้ร่ิ่วัมมือกับ้ YOUNGHAPPY เคิรืิ่อข่ายผู้่สูงอายุ
ทีำ�ชิอบ้แชิร์ิ่เรืิ่�องริ่าวับ้นโซึ่เชีิยลมีเดีย เพื�อส่งเสร่ิ่มและปริ่ะชิาสัมพันธ์ุ
การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัแบ้บ้ Community Based Tourism (CBT) 
 พร้ิ่อมทัำ�งมีโอกาสนำาเสนอแผ่นงานของ Local Aroi ในปี 
2021 ให้กับ้คิณะกริ่ริ่มการิ่และนักลงทุำนจากทัำ�วัโลกได้ฟััง      
ผ่ลปริ่ากฏว่ัา โคิริ่งการิ่ Local Aroi ได้เป็น 1 ในผู้่ชินะทีำ�จะได้รัิ่บ้
เง่นสนับ้สนุนเพื�อนำาไปต่้อยอดแผ่นพัฒนาอาหาริ่ชุิมชินในปีนี� 
 โลเคิ่ล อไลคิ์ เป็นแพลต้ฟัอริ่์มทีำ�ทำำาข่�นมาเพื�อเชืิ�อมโยง
ริ่ะหว่ัางการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัโดยชุิมชินกับ้นักท่ำองเทีำ�ยวัทีำ�สนใจในเรืิ่�อง
การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัแบ้บ้ยั�งยืนเข้าด้วัยกัน ซ่ึ่�งไม่ใช่ิแค่ิแพลต้ฟัอร์ิ่ม
อย่างเดียวั แต่้ยังทำำาหน้าทีำ�เป็นพาร์ิ่ต้เนอร์ิ่กับ้ชุิมชินแบ้บ้     
ริ่ะยะยาวัด้วัย โดยจะทำำางานริ่่วัมกันทัำ�งในเรืิ่�องการิ่พัฒนา      
รูิ่ปแบ้บ้การิ่ทำ่องเทีำ�ยวั ว่ัาเริ่าจะนำาเสนออะไริ่ เทีำ�ยวัแบ้บ้ไหน 
โดยให้เคิรืิ่�องมือจากการิ่ทำ่องเทีำ�ยวัมาชิ่วัยในการิ่พัฒนา     
ชุิมชินต่้อ
 อย่างทีำ�ทำริ่าบ้กันดีว่ัาริ่ายได้จากการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัของเมืองไทำย
เยอะมาก เป็น GDP อันดับ้ต้้นๆ แต่้คิำาถึามคืิอ ริ่ายได้ทีำ�เข้ามานั�น
ลงไปถ่ึงชุิมชินมาก-น้อยเท่ำาไริ่ หรืิ่อคิวัามจร่ิ่งแล้วัเทำไปหา     
โริ่งแริ่มใหญ่ๆ บ้ร่ิ่ษัทำทัำวัร์ิ่ใหญ่ๆ มากกว่ัา 
 แน่นอน บ้ร่ิ่ษัทำทัำวัร์ิ่ใหญ่ๆ ส่วันมากต้้องยอมรัิ่บ้ว่ัาพวักเขา

คืิอนักลงทุำนและเป็นชิาวัต่้างชิาต่้ทีำ�ไม่ใช่ิคินไทำย ขณะเดียวักัน
การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัแบ้บ้ยั�งยืนจร่ิ่งๆ ริ่ากของมันคืิอเรืิ่�องของชุิมชิน 
แล้วัตั้วัของชุิมชินเองก็มีศักยภาพ มีคิวัามรู้ิ่คิวัามสามาริ่ถึเพียงพอ
อยู่แล้วั 
 ปัจจุบั้นการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัโดยชุิมชินในเมืองไทำยมีมากกว่ัา 100 
ชุิมชินทีำ�ถูึกพัฒนาข่�นมาให้เป็นการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัโดยชุิมชิน      
อย่างแท้ำจร่ิ่ง แต่้ต่้ดทีำ�เขายังเข้าไม่ถ่ึงนักท่ำองเทีำ�ยวั และนักท่ำองเทีำ�ยวั
ก็ยังเข้าไม่ถ่ึงเขาด้วัย 
 ปัจจุบั้นเทำริ่นด์การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัแบ้บ้ยั�งยืนมีจำานวันเยอะข่�นมาก
เห็นได้จากจำานวันนักท่ำองเทีำ�ยวั 22 ล้านคินทีำ�เข้ามาค้ินข้อมูล 
มีปริ่ะมาณ 20% ทีำ�ให้คิวัามสนใจกับ้การิ่ท่ำองเทีำ�ยวัแบ้บ้ยั�งยืนนี� 
แต่้ส่�งทีำ�เขาได้รัิ่บ้กลับ้เป็นแค่ิภาพบ้างมุม เช่ิน ไปชุิมชินนี� ไปเด่นป่า
นั�นคืิอคิวัามยั�งยืนของคุิณแล้วั 
 แต่้ในมุมมองของโลเค่ิล อไลค์ิ คิวัามยั�งยืนจร่ิ่งๆ ต้้องเก่ดจาก
การิ่ทีำ�ชิาวับ้้านเป็นเจ้าของทำรัิ่พยากริ่ พวักเขาตั้ดส่นใจและค่ิด
ในการิ่ทำำาการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัด้วัยตั้วัเอง โดยนักท่ำองเทีำ�ยวักลุ่มทีำ�มี
คิวัามสนใจจร่ิ่งได้มีโอกาสเข้าไปเรีิ่ยนรู้ิ่อย่างล่กซ่ึ่�งมากข่�น 
เทีำยบ้กับ้แพคิเกจทัำวัร์ิ่ปัจจุบั้นทีำ�บ้ร่ิ่ษัทำทัำวัร์ิ่ส่วันใหญ่นำาเสนอ 
และมักมีไกด์จากบ้ร่ิ่ษัทำทัำวัร์ิ่ ซ่ึ่�งไม่ใช่ิคินของชุิมชิน เพริ่าะฉะนั�น
ส่�งทีำ�ได้เรีิ่ยนรู้ิ่กลับ้ไปจร่ิ่งๆ อาจจะไม่ใช่ิริ่ากใหญ่ชุิมชิน  
 ทีำ�สำาคัิญสุดคืิอ โลเค่ิล อไลค์ิ อยากเปลี�ยนคิำาว่ัา ‘การิ่ท่ำองเทีำ�ยวั
แบ้บ้ยั�งยืน’ ของเมืองไทำยให้ดีข่�น  

ขอบคุณข้อมู่ล

www.krungsri.com/

www.creativemove.com/interview/local-alike/

ขอบคุณภาพั

localalike.com
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 RISK ALERT เร่�อุ่ง: กัปตัน

เม่ี�อ SME 
ต้องกิระจายัคว่ามีเสี�ยัง
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เม่ี�อผัลิัตภัณ์ฑ์์หร่อบริกิารข้องธุุรกิิจเริ�มีถู่งจุดอิ�มีตัว่ ข้าดคว่ามีสามีารถูในกิารทำากิำาไรอย่ัางเห็น
ได้ชั้ด ในฐานะเจ้าข้องกิิจกิารคุณ์มีีคว่ามีจำาเป็ินต้องมีองหาแนว่ทางแลัะกิลัยุัทธ์ุเพ่�อข้ยัายัธุุรกิิจ
หร่อทางรอดใหม่ีๆ 
 เพราะการกระจ้ายความเสี�ยงค่อุ่กลย่ทธ์ิหน่�งข่อุ่งการลงท่นท่กประเภท ไม�เว้นแม้แต� SME โดยเป้าหมายข่อุ่งการกระจ้าย
ความเสี�ยงค่อุ่การลดความเสียหายที�จ้ะเกิดข่่�นจ้ากความเสี�ยงข่อุ่งการลงท่น หร่อุ่พูดง�ายๆ ค่อุ่กระจ้ายความเสี�ยงเพ่�อุ่ลด       
ความเสียหายเม่�อุ่ข่าดท่นอุ่ย�างมากจ้ากการลงท่นในสิ�งเดียว
 วันนี� SME Connext ข่อุ่นำาเสนอุ่กลย่ทธ์ิการกระจ้ายธ่ิรกิจ้ (Diversification Strategy) ซ่ื้�งเป็นการกระจ้ายความเสี�ยง
ข่อุ่งธ่ิรกิจ้ไปยังผู้ลิตภัณฑ์์ใหม� ตลาดใหม� หร่อุ่ธ่ิรกิจ้ใหม� ซ่ื้�งต้อุ่งตัดสินใจ้ภายใต้สถึานการณ์และรูปแบบที�เหมาะสม เพ่�อุ่ลด     
ผู้ลกระทบ รวมถ่ึงเพ่�อุ่เกิดประโยช้น์กับกิจ้การมากที�ส่ด 
 กลย่ทธ์ิการกระจ้ายธ่ิรกิจ้นี�เป็น 1 ใน 4 ข่อุ่งกลย่ทธ์ิการเติบโต (Growth Strategy) ซ่ื้�งอุ่ธิิบายไว้โดย Ansoff’s                          
เกี�ยวกับ Product Matrix (Ansoff,1975) เราลอุ่งมาดูกันว�าการกระจ้ายธ่ิรกิจ้แบบไหนที�ค่ณในฐานะผูู้้ประกอุ่บการ SMEs 
สามารถึนำาไปปรับใช้้ได้

 การกระจ้ายธ่ิรกิจ้เป็นหน่�งกลย่ทธ์ิที�สามารถึเพิ�มโอุ่กาสทางธ่ิรกิจ้ได้ แต�ข่ณะเดียวกันจ้ำาเป็นอุ่ย�างยิ�งที�ต้อุ่งประเมิน
สถึานการณ์ให้ดี ด้วยเคร่�อุ่งม่อุ่ต�างๆ เช้�น Five Forces Model ซ่ื้�งจ้ะทำาให้เรารู้ว�าแรงกดดันในอุ่่ตสาหกรรมนี�เป็นอุ่ย�างไรบ้าง
หร่อุ่มอุ่งหาที�ปร่กษีาที�มีความเชี้�ยวช้าญิเพ่�อุ่ลดระยะเวลาในการลอุ่งผิู้ดลอุ่งถูึก

กิระจายัไปิยัังธุุรกิิจที�มีีคว่ามีสัมีพันธ์ุกัิน 
(Related Diversification Strategy)
 การิ่กริ่ะจายไปยังธุุริ่ก่จทีำ�มีคิวัามสัมพันธ์ุกันเป็นการิ่ใช้ิจุดแข็ง
และทำรัิ่พยากริ่ทีำ�ธุุริ่ก่จมี เพื�อนำาไปต่้อยอด โดยว่ัธีุการิ่นี�จะทำำาให้
ธุุริ่ก่จไม่ต้้องมีต้้นทุำนในการิ่สริ่ริ่หาทำรัิ่พยากริ่ใหม่ๆ ให้มากนัก
และยังมีอำานาจในการิ่ต่้อริ่องกับ้ซัึ่พพลายเออร์ิ่เพ่�มมากข่�นด้วัย 
 ตั้วัอย่างเช่ิน ปัจจุบั้นทำำาธุุริ่ก่จสบู่้ล้างหน้า ต่้อมาต้ริ่วัจสอบ้
ยอดขายพบ้ว่ัามีแนวัโน้มลดลง เนื�องจากคินน่ยมใช้ิโฟัมล้างหน้า
มากข่�น แล้วัเห็นโอกาสจากทีำ�พ่อแม่ปัจจุบั้นให้คิวัามสำาคัิญกับ้
การิ่ดูแลลูก เลยแต้กไลน์ผ่ล่ต้ภัณฑ์์เป็นสบู่้สำาหรัิ่บ้เด็กแทำน  
เพื�อเพ่�มโอกาสในการิ่เพ่�มยอดขาย หริ่ือบ้ร่ิ่ษัทำเคิรืิ่�องสำาอาง
สำาหรัิ่บ้ผู้่หญ่ง เห็นโอกาสจากต้ลาดผู้่ชิายทีำ�น่ยมการิ่ดูแลตั้วัเอง
มากข่�น จ่งได้ออกผ่ล่ต้ภัณฑ์์สำาหรัิ่บ้ผู้่ชิายข่�น

กิระจายัไปิยัังธุุรกิิจที�ไม่ีมีีคว่ามีสัมีพันธ์ุกัิน 
(Unrelated Diversification Strategy)
 ว่ัธีุนี�อาจจะเป็นว่ัธีุทีำ�เสี�ยงมาก เพริ่าะธุุริ่ก่จต้้องกริ่ะโดด    
ลงไปในธุุริ่ก่จทีำ�ไม่คุ้ินเคิย แต้่ก็ไม่สามาริ่ถึอยู่ในอุต้สาหกริ่ริ่ม
หรืิ่อธุุริ่ก่จเด่มได้ ปริ่ะเม่นสถึานการิ่ณ์แล้วัเป็นริ่องคู่ิแข่งทีำ�อยู่
ในต้ลาดแน่นอน และเล็งเห็นว่ัาการิ่เข้าสู่ต้ลาดใหม่จะมีโอกาส
ในการิ่ทำำากำาไริ่มากกว่ัา ซ่ึ่�งบ้างบ้ร่ิ่ษัทำก็เลือกทีำ�จะขายธุุริ่ก่จเด่ม
ไปเร่ิ่�มธุุริ่ก่จใหม่ก็มี หรืิ่อจะค่ิอยเป็นค่ิอยไป ค่ิอยๆ เข้าสู่ธุุริ่ก่จใหม่
และปริ่ะคิองธุุริ่ก่จเด่มไปก่อนก็มีเช่ินกัน 
 ตั้วัอย่างเช่ิน บ้ร่ิ่ษัทำฟิัล์มยักษ์ใหญ่ หลังจากทีำ�ธุุริ่ก่จฟิัล์ม         
ถ่ึายภาพถูึก Disrupt จากว่ัทำยาการิ่ด่จ่ทัำล ธุุริ่ก่จจ่งตั้ดส่นใจ
ออกไปนอกธุุริ่ก่จนี� ไปสู่ธุุริ่ก่จเคิรืิ่�องสำาอาง ซ่ึ่�งเป็นธุุริ่ก่จทีำ�   
ไม่มีคิวัามสัมพันธ์ุกับ้ธุุริ่ก่จเด่ม
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 BIZ IN LAW 

คว่ามีลัับ (ไม่ี) มีีในโลักิ
PDPA พ.ร.บ. คุ้มีครองข้้อม้ีลัส่ว่นบุคคลั

เหรู่ยญม่่สองด้านี่ฉันี่ใด เท่คโนี่โลย่และช่ีองท่างการูสื�อสารู    
ท่่�ม่่หลากหลายม่ากขึ�นี่ในี่ปัจจุบันี่ย่อม่ม่่ทั่�งคุณและโท่ษฉันี่นัี่�นี่
เพัรูาะมั่นี่ท่ำาให้การูละเมิ่ดสิท่ธิุควิาม่เป็นี่ส่วินี่ตัิวิของข้อมู่ล  
ส่วินี่บุคคลท่ำาได้ง่ายขึ�นี่ และหลายครัู�งก็นี่ำาม่าซึื้�งควิาม่เดือดรู้อนี่
สรู้างควิาม่เส่ยหายให้แก่เจ้าของข้อมู่ล ติลอดจนี่สาม่ารูถีส่งผู้ล
ต่ิอเศรูษฐกิจโดยรูวิม่ของปรูะเท่ศ 
 ทีำ�ผ่่านมา พ.ริ่.บ้. คิอมพ่วัเต้อร์ิ่ ทีำ�มีอยู่เด่มอาจจะยังไม่คิริ่อบ้คิลุม
ในปริ่ะเด็นนี� จ่งมีการิ่ออกกฎีหมายเพื�อคุ้ิมคิริ่องข้อมูลส่วันบุ้คิคิลข่�น
เพื�อปกป้องส่ทำธุ่ส่วันบุ้คิคิลให้ข้อมูลมีคิวัามปลอดภัยต่้อผู้่ใช้ิงาน
มากข่�น คิวับ้คู่ิไปกับ้การิ่เรีิ่ยกร้ิ่องให้ภาคิธุุริ่ก่จเก็บ้ ใช้ิ และ
ปริ่ะมวัลผ่ลข้อมูลเหล่านั�นอย่างมีคิวัามรัิ่บ้ผ่่ดชิอบ้
 โดยมีการิ่ปริ่ะกาศใช้ิ Personal Data Protection Act 
(PDPA) หรืิ่อ พ.ริ่.บ้. คุ้ิมคิริ่องข้อมูลส่วันบุ้คิคิลในวัันทีำ� 27 พ.คิ. 
2563 จนกริ่ะทัำ�งวัันทีำ� 12 พ.คิ. 2563 ได้มีการิ่ปริ่ะกาศเลื�อน
การิ่บั้งคัิบ้ใช้ิออกไปอีก 1 ปี ซ่ึ่�งจะมีผ่ลบั้งคัิบ้ใช้ิในวัันทีำ� 27 พ.คิ. 
2564 นี�

 SME Connext อาสาสรุิ่ปปริ่ะเด็นสำาคัิญของ PDPA เพื�อ
ทำำาคิวัามเข้าใจกันง่ายๆ ดังนี�
1. กฎหม่ายคุ้ม่ครูองข้อมู่ลส่วินี่บุคคล คุ้ม่ครูองบุคคลธุรูรูม่ดา
เท่่านัี่�นี่  
 ข้อมูลบุ้คิคิล เป็นข้อมูลเกี�ยวักับ้บุ้คิคิลซ่ึ่�งทำำาให้สามาริ่ถึ     
ริ่ะบุ้ตั้วับุ้คิคิลนั�นได้ไม่ว่ัาทำางต้ริ่งหรืิ่อทำางอ้อม แต่้ไม่ริ่วัมถ่ึงข้อมูล
ของผู้่ถ่ึงแก่กริ่ริ่ม ดังนั�น จ่งหมายถ่ึงข้อมูลชืิ�อ นามสกุล ทีำ�อยู่
เบ้อร์ิ่โทำริ่ศัพท์ำ หมายเลขบ้ัต้ริ่ปริ่ะชิาชิน อีเมล ลายน่�วัมือ        
IP Address Cookie ฯลฯ ของบุ้คิคิลทัำ�วัไป และไม่คุ้ิมคิริ่อง  
ถ่ึงข้อมูลของน่ต่้บุ้คิคิล
2. เจ้าของข้อมู่ลส่วินี่บุคคลต้ิองยินี่ยอม่ก่อนี่
 การิ่เก็บ้ข้อมูลส่วันตั้วัต่้างๆ เพื�อนำาไปริ่วับ้ริ่วัม ใช้ิ หรืิ่อ      
เปิดเผ่ยข้อมูล ต้้องเก็บ้จากเจ้าของข้อมูลโดยต้ริ่ง และได้รัิ่บ้    
การิ่ย่นยอมโดยต้ริ่งจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษริ่ หรืิ่อ
ผ่่านริ่ะบ้บ้ออนไลน์ต้ามรูิ่ปแบ้บ้ทีำ�กำาหนด ดังนั�น ก่อนทีำ�จะย่นยอม
เจ้าของข้อมูลต้้องอ่านริ่ายละเอียดให้ดีก่อน ริ่วัมถ่ึงเก็บ้ข้อมูลว่ัา
ได้ย่นยอมให้เก็บ้ ใช้ิ เปิดเผ่ยข้อมูล ไปกับ้หน่วัยงานใดบ้้าง

เร่�อุ่ง: ส่ช้า
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4. ผูู้้เก็บต้ิองรัูกษาข้อมู่ลให้ปลอดภัย เป็นี่ควิาม่ลับ
 ผู้่เก็บ้ริ่วับ้ริ่วัมข้อมูลส่วันบุ้คิคิลจะต้้องมีหน้าทีำ� รัิ่กษา     
คิวัามมั�นคิงปลอดภัยของข้อมูล ม่ให้มีการิ่แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมูล
โดยผู้่ทีำ�ไม่ใช่ิเจ้าของข้อมูล หรืิ่อเข้าถ่ึงข้อมูลโดยม่ชิอบ้ และ
ดูแลไม่ให้เก่ดการิ่สูญหาย ซ่ึ่�งเรืิ่�องนี�ทำางผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่หริ่ือ
องค์ิกริ่ทีำ�เก็บ้ข้อมูลต้้องมีการิ่วัางริ่ะบ้บ้ ว่ัธีุการิ่ คิณะทำำางาน ทีำมงาน
ทีำ�รัิ่บ้ผ่่ดชิอบ้ ฯลฯ ในการิ่ดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยมากทีำ�สุด แต่้
หากข้อมูลเก่ดรัิ่�วัไหลหริ่ือถูึกขโมยไป ผู้่เก็บ้ข้อมูลต้้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทำริ่าบ้ใน 72 ชัิ�วัโมงนับ้แต่้ทำริ่าบ้เหตุ้

 น่ี่�ถืีอเป็นี่ พั.รู.บ. ออกใหม่่ท่่�กำาลังจะเข้าม่าม่่ผู้ลกับช่ีวิิติ
พัวิกเรูาแน่ี่นี่อนี่ ว่ิาเป็นี่ปรูะโยชีน์ี่ต่ิอผูู้้บริูโภค ให้ควิาม่คุ้ม่ครูอง
ข้อมู่ลข่าวิสารูส่วินี่บุคคล ห้าม่ไม่่ให้ผูู้้อื�นี่นี่ำาข้อมู่ลดังกล่าวิไปใช้ี     
เพืั�อปรูะโยชีน์ี่ในี่ด้านี่ใดด้านี่หนึี่�งท่่�เจ้าของข้อมู่ลไม่่ยินี่ยอม่
ให้นี่ำาไปใช้ีปรูะโยชีน์ี่ และในี่แง่เจ้าของธุุรูกิจโดยเฉพัาะธุุรูกิจ 
SME ก็อย่าลืม่ท่่�จะรูะมั่ดรูะวัิงการูท่ำางานี่หรืูอดำาเนิี่นี่การู
เก่�ยวิกับข้อมู่ลส่วินี่บุคคลต่ิางๆ อย่างรัูดกุม่

3. ผูู้้ม่่สิท่ธิุเด็ดขาดคือเจ้าของข้อมู่ล
 ข้อมูลส่วันบุ้คิคิลทีำ�ให้ไว้ันั�น เจ้าของข้อมูลสามาริ่ถึยกเล่กการิ่เก็บ้ข้อมูล การิ่นำาไปใช้ิ แก้ไข และลบ้ข้อมูลออกจากริ่ะบ้บ้ได้ โดยทีำ�
ผู้่เก็บ้ข้อมูลไม่สามาริ่ถึปฏ่เสธุได้ ซ่ึ่�งการิ่คุ้ิมคิริ่องนี�ริ่วัมถ่ึงข้อมูลส่วันตั้วัทีำ�ส่งไปเพื�อสมัคิริ่งาน ผู้่สมัคิริ่สามาริ่ถึแจ้งให้ทำางบ้ร่ิ่ษัทำส่งข้อมูล
กลับ้หรืิ่อทำำาลายข้อมูลส่วันตั้วั เช่ิน สำาเนาบั้ต้ริ่ปริ่ะชิาชิน สำาเนาทำะเบี้ยนบ้้าน รูิ่ปถ่ึาย เอกสาริ่การิ่ศ่กษา ฯลฯ หลังจากการิ่สมัคิริ่ 
เพื�อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วันตั้วัสำาคัิญเหล่านั�นรัิ่�วัไหลออกไป

สิทธิิได้รับการแจ้้งให้ทราบ

สิทธิิข่อุ่เข้่าถ่ึงข้่อุ่มูลส�วนบ่คคล

สิทธิิในการข่อุ่ให้โอุ่นข้่อุ่มูลส�วนบ่คคล

สิทธิิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้้ หร่อุ่เปิดเผู้ยข้่อุ่มูลส�วนบ่คคล

สิทธิิข่อุ่ให้ลบหร่อุ่ทำาลาย หร่อุ่ทำาให้ข้่อุ่มูลส�วนบ่คคลเป็นข้่อุ่มูลที�ไม�สามารถึระบ่ตัวบ่คคล

สิทธิิข่อุ่ให้ระงับการใช้้ข้่อุ่มูล

สิทธิิในการข่อุ่ให้แก้ไข่ข้่อุ่มูลส�วนบ่คคล

ข้อมู่ลอ้างอิง  
techspace.co.th

contentshifu.com

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

เจ้าข้องข้้อม้ีลัมีีสิทธิุเรียักิร้องได้ ดังนี�

 ทางอุ่าญิา จ้ำาค่กไม�เกิน 1 ปี หร่อุ่ปรับสูงส่ด 1 ล้านบาท

 โทษีทางแพ�ง จ้�ายสินไหมไม�เกิน 2 เท�า ข่อุ่งสินไหมที�แท้จ้ริง

 โทษีทางปกครอุ่ง ปรับไม�เกิน 5 ล้านบาท

กฎหม่ายู่ฉบับน่�ป็ระกาศใ ช้่จั ริง ใน วัินท่ำ�  27 
พฤษภาคม่ 2564 และนั�นหม่ายู่ควิาม่ว่ิาถ้ึาคุณ์
ฝ่่าฝื่นก็จัะต้้องโดนลงโทำษทัำ�ง 3 ทำางได้แก่
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 SMART TAX เร่�อุ่ง: จ้ริยา หาญิไกร

ภาษี์ที�เจ้าข้องกิิจกิาร SMES ต้องร้้

1. ภาษี์เงินได้นิติบุคคลั
 ภาษีเง่นได้น่ต่้บุ้คิคิล เป็นภาษีทีำ�เรีิ่ยกเก็บ้จากน่ต่้บุ้คิคิล     
ทีำ�มีหน้าทีำ�ในการิ่เสียภาษีซ่ึ่�งเป็นข้อกำาหนดต้ามกฎีหมายของ
ภาษีอากริ่ทีำ�เรีิ่ยกว่ัา ‘ปริ่ะมวัลรัิ่ษฎีากริ่’ โดยผู้่มีหน้าทีำ�เสีย    
ภาษีเง่นได้น่ต่้บุ้คิคิลคืิอ บ้ร่ิ่ษัทำหรืิ่อห้างหุ้นส่วันน่ต่้บุ้คิคิล        
ทีำ�จดทำะเบี้ยน และน่ต่้บุ้คิคิลอื�นๆ ทีำ�ไม่ได้จดทำะเบี้ยน
 การิ่ยื�นภาษีเง่นได้ส่วันบุ้คิคิลสามาริ่ถึทำำาได้ 2 รูิ่ปแบ้บ้คืิอ 
การิ่ยื�นแบ้บ้แสดงริ่ายการิ่ ภ.ง.ด. 50 และการิ่ยื�นแบ้บ้แสดง
ริ่ายการิ่ ภ.ง.ด. 51 ซ่ึ่�งทัำ�ง 2 แบ้บ้จะมีคิวัามแต้กต่้างกัน 
เนื�องจากแบ้บ้แริ่กเป็นการิ่ยื�นเพื�อทำำาการิ่ชิำาริ่ะภายใน 150 วััน
นับ้ตั้�งแต่้วัันสุดท้ำายของริ่อบ้บั้ญชีิ แบ้บ้ทีำ�สองจะเป็นการิ่ยื�น
ภายใน 2 เดือนหลังจากริ่อบ้บั้ญชีิคิร่ิ่�งปี

2. ภาษี์หักิ ณ์ ที�จ่ายั
 ภาษีหัก ณ ทีำ�จ่าย คืิอภาษีทีำ�จะถูึกหักไว้ัล่วังหน้า ส่วันผู้่ทีำ�
มีหน้าทีำ�ในการิ่หักภาษี ณ ทีำ�จ่ายก็คืิอผู้่ทีำ�ทำำาการิ่จ่ายเง่นได้       
ผู้่ถูึกหักภาษีก็คืิอผู้่รัิ่บ้เง่นได้ อัต้ริ่าการิ่หักภาษีก็จะข่�นอยู่กับ้
ปริ่ะเภทำของเง่นได้ต้ามทีำ�กฎีหมายได้กำาหนดไว้ั 
 นอกจากนี�ผู้่หักภาษี ณ ทีำ�จ่าย ยังมีหน้าทีำ�ในการิ่นำาส่งภาษี
ทีำ�ได้ทำำาการิ่หักไว้ัด้วัยแบ้บ้ ภ.ง.ด. 3 เมื�อทำำาการิ่หัก ณ ทีำ�จ่าย
จากบุ้คิคิลธุริ่ริ่มดา และใช้ิแบ้บ้ ภ.ง.ด. 53 ในกริ่ณีทีำ�หัก
น่ต่้บุ้คิคิล

3. ภาษี์ม้ีลัค่าเพิ�มี
 ภาษีมูลค่ิาเพ่�มคืิอภาษีทีำ�เก็บ้จากมูลค่ิาส่วันทีำ�เพ่�มข่�นจาก    
ผู้่ทีำ�ทำำาธุุริ่ก่จขายส่นค้ิา หริ่อืบ้ร่ิ่การิ่ต้า่งๆ โดยผู้่ทีำ�มีหน้าทีำ�ในการิ่
จ่ายภาษีมูลค่ิาเพ่�มคืิอ ผู้่ปริ่ะกอบ้การิ่ หรืิ่อผู้่นำาเข้า ต้ลอดจน
ผู้่ผ่ล่ต้ ผู้่ให้บ้ร่ิ่การิ่ ขายส่ง ขายปลีก นำาเข้า ส่งออก ทีำ�มีริ่ายได้
ต่้อปี 1,800,000 บ้าทำข่�นไป ไม่ว่ัาคุิณจะเป็นบุ้คิคิลธุริ่ริ่มดา 
หรืิ่อน่ต่้บุ้คิคิล คุิณก็จะต้้องทำำาการิ่เสียภาษีมูลค่ิาเพ่�มหาก
ดำาเน่นธุุริ่ก่จต้ริ่งต้ามเงื�อนไขขา้งต้้น ส่วันการิ่ยื�นภาษมูีลค่ิาเพ่�ม
จะต้้องยื�นแบ้บ้ ภ.พ. 30 ทุำกๆ วัันทีำ� 15 ในเดือนถัึดไป

กิารจะเป็ินผ้ั้ปิระกิอบธุุรกิิจ SMEs ที�ปิระสบคว่ามีสำาเร็จ มิีใช่้เพียังแค่เก่ิงด้านกิารตลัาด กิารบริหาร หร่อมีีล้ักิค้าอย่้ัในม่ีอ    
มีีช่้องทางกิารจัดจำาหน่ายัที�หลัากิหลัายัแลัะตรงกิลุ่ัมีล้ักิค้าเป้ิาหมีายั ร้้เร่�องกิระบว่นกิารผัลิัตเป็ินอย่ัางดีเท่านั�น
 แต�ยังจ้ะต้อุ่งเตรียมความพร้อุ่มในเร่�อุ่งข่อุ่งการเงิน บัญิชี้ และกฎหมาย โดยเฉพาะอุ่ย�างยิ�งกฎหมายภาษีีอุ่ากร ซ่ื้�งเป็น      
ส�วนที�มีความสำาคัญิมากๆ ที�จ้ะทำาให้ธ่ิรกิจ้ประสบความสำาเร็จ้ ปราศจ้ากปัญิหา ความเสี�ยง หร่อุ่ความเด่อุ่ดร้อุ่นที�อุ่าจ้จ้ะเกิดข่่�นได้
ในภายหลัง โดยเฉพาะงานด้านบัญิชี้อุ่ย�างการเสียภาษีีในรูปแบบต�างๆ ที�เจ้้าข่อุ่งกิจ้การท่กคนควรรู้ เพ่�อุ่ให้ธ่ิรกิจ้ข่อุ่งค่ณ  
สามารถึดำาเนินการได้อุ่ย�างถูึกต้อุ่งตามกฎหมาย แต�จ้ะมีอุ่ะไรบ้าง ไปดูกันเลย
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4. ภาษี์ธุุรกิิจเฉพาะ
 ภาษีธุุริ่ก่จเฉพาะคืิอภาษีทีำ�ถูึกเก็บ้จากการิ่ปริ่ะกอบ้ก่จการิ่เฉพาะ
เช่ิน ก่จการิ่ธุนาคิาริ่ โริ่งรัิ่บ้จำานำา หรืิ่อการิ่ขายอสังหาร่ิ่มทำรัิ่พย์       
ส่วันการิ่ยื�นแบ้บ้ภาษีก็คืิอการิ่ยื�น ภ.ธุ. 40 หากมีการิ่ขาย
อสังหาร่ิ่มทำรัิ่พย์ หรืิ่อการิ่ให้กู้ยืมเง่นในการิ่ทำำาธุุริ่ก่จทัำ�วัไป     
คุิณจะต้้องเสียภาษี 3.3% (ริ่วัมอัต้ริ่าภาษีท้ำองถ่ึ�น)

5. ภาษี์บำารุงท้องที� 
 ถ้ึาคุิณเป็นเจ้าของทีำ�ด่น ไม่ว่ัาจะเป็นบุ้คิคิลธุริ่ริ่มดาหรืิ่อ
น่ต่้บุ้คิคิลซ่ึ่�งมีกริ่ริ่มส่ทำธุ่�ในทีำ�ด่น หรืิ่อส่ทำธุ่คิริ่อบ้คิริ่องอยู่ใน
ทีำ�ด่นทีำ�ไม่เป็นกริ่ริ่มส่ทำธุ่�ของเอกชิน คุิณจะถูึกเก็บ้ภาษีทุำกปี 
เรีิ่ยกภาษีบ้ำารุิ่งท้ำองทีำ� เป็นภาษีทีำ�จัดเก็บ้จากเจ้าของทีำ�ด่นต้าม
ริ่าคิาปานกลางทีำ�ด่น และต้ามบั้ญชีิอัต้ริ่าภาษีบ้ำารุิ่งท้ำองทีำ�ทีำ�ด่น
ทีำ�ต้้องเสีย 

6. ภาษี์โรงเร่อนแลัะสิ�งปิล้ักิสร้าง 
 เป็นภาษีปริ่ะเภทำใหม่ทีำ�นำามาใช้ิจัดเก็บ้แทำนภาษีโริ่งเรืิ่อนและ
ทีำ�ด่นและภาษีบ้ำารุิ่งท้ำองทีำ� ทีำ�องค์ิกริ่ปกคิริ่องส่วันท้ำองถ่ึ�น (อปทำ.)        
จัดเก็บ้อยู่ในปัจจุบั้น โดยริ่ายได้จากการิ่จัดเก็บ้ภาษีทีำ�ด่นและ
ส่�งปลูกสร้ิ่างทัำ�งหมดจะเป็นของ อปทำ. เพื�อนำาไปใช้ิในการิ่
พัฒนาท้ำองถ่ึ�น โดยไม่ต้้องนำาส่งเป็นริ่ายได้แผ่่นด่นหรืิ่อริ่ายได้
ของรัิ่ฐบ้าล

7. ภาษี์ป้ิายั 
 คืิอภาษีทีำ�เก็บ้จากการิ่แสดงป้ายชืิ�อ ยี�ห้อ หรืิ่อโลโก้ ทีำ�ใช้ิ
เพื�อหาริ่ายได้หรืิ่อการิ่โฆษณา ป้ายทีำ�ต้้องเสียภาษีได้แก่ป้าย   
ทีำ�แสดงชืิ�อ ยี�ห้อ หรืิ่อเคิรืิ่�องหมายทีำ�ใช้ิในการิ่ปริ่ะกอบ้การิ่ค้ิา
หรืิ่อปริ่ะกอบ้ก่จการิ่อื�น เพื�อหาริ่ายได้หรืิ่อโฆษณาการิ่ค้ิาหรืิ่อ
ก่จการิ่อื�นเพื�อหาริ่ายได้ ไม่ว่ัาจะได้แสดงหรืิ่อโฆษณาไว้ัทีำ�วััต้ถุึใดๆ
ด้วัยอักษริ่ ภาพ หรืิ่อเคิรืิ่�องหมาย ทีำ�เขียน แกะสลัก จาร่ิ่ก 
หรืิ่อทำำาให้ปริ่ากฏด้วัยว่ัธีุอื�น โดยภาษีป้ายจะค่ิดจากขนาดของป้าย
เร่ิ่�มต้้นทีำ� 200 บ้าทำ

8. อากิรแสตมีป์ิ
 อากริ่แสต้มป์ เป็นภาษีทีำ�มีการิ่จัดเก็บ้ในรูิ่ปแบ้บ้ของดวังแสต้มป์
ทีำ�ใช้ิกับ้เอกสาริ่ริ่าชิการิ่ เพื�อปิดบ้นเอกสาริ่ หนังสือสัญญาต่้างๆ
ซ่ึ่�งมีกริ่มสริ่ริ่พากริ่เป็นหน่วัยงานริ่ับ้ผ่่ดชิอบ้ โดยเอกสาริ่ทีำ�
จำาเป็นต้้องใช้ิอากริ่แสต้มป์ก็มีอย่างหลากหลาย ไม่ว่ัาจะเป็น 
การิ่เช่ิาทีำ�ด่น การิ่จ้างทำำาของ การิ่เช่ิาทำรัิ่พย์ส่น ใบ้มอบ้อำานาจ
เป็นต้้น
 ปรูะเภท่ภาษ่ท่่�เจ้าของกิจการู SMEs ต้ิองรูู้ นัี่บว่ิาเป็นี่ 
เรืู�องท่่�ม่่ปรูะโยชีน์ี่ และสาม่ารูถีนี่ำาควิาม่รูู้ไปใช้ีในี่การูท่ำา
ธุุรูกิจคุณได้อย่างแน่ี่นี่อนี่

ขอบคุณข้อมู่ล  
www.smemove.com

www.leaseit.co.th

www.smartsme.co.th
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1.

 BLEISURE 

เที�ยัว่ข้อนแก่ิน
เม่ีอง SMART CITY 

ในรอยัทางแห่งดอกิค้นแลัะเสียังแคน

ในดินแดนอ่ส่าน ขอนแก่นถ้ึอเป็็นเม้่องศ่นย์ู่กลางขนาดใหญ่่ของภ่มิ่ภาคท่ำ�ได้รับการพัฒนาเป็็นเม้่องอัจัฉริยู่ะ
 หร้อ Smart City จ่ังทำำาให้ม่่ผ้่คนเดินทำางม่าเยู้่อนต้ลอดเวิลา ทัำ�งเพ้�อทำำางานและท่ำองเท่ำ�ยู่วิเพลินใจั 

เร่�อุ่ง: ส่พัตรา ส่ข่สวัสดิ�  ภาพ: ภพพล เกษีมสันต์ ณ อุ่ย่ธิยา
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 นอกจากดอกคูินและเสียงแคิน เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์
ของเมอืงแห่งนี�แล้วั ทีำ�นี�ยังมีสถึานทีำ�สวัยงามทำางปริ่ะวััต่้ศาสต้ริ่์
และธุริ่ริ่มชิาต่้อีกหลากหลายแห่งให้ได้สัมผั่สอย่างเต็้มอ่�ม 
 สำาหรัิ่บ้ในช่ิวังต้้อนรัิ่บ้ฤดูร้ิ่อน การิ่มาเทีำ�ยวัขอนแก่นตั้�งแต่้
เมษายน-พฤษภาคิม นับ้เป็นช่ิวังเวัลาทีำ�ดีทีำ�สุด เพริ่าะจะได้
โบ้นัสเพ่�มเต่้มจากการิ่ได้ชืิ�นชิมดอกคิูนสีเหลืองอร่ิ่ามเต็้ม    
สองขา้งถึนนทีำ�ออกดอกพริ่าวัสะพรัิ่�งในชิว่ังเวัลานี�พอดี พร้ิ่อมๆ
ไปกับ้การิ่เทีำ�ยวัสถึานทีำ�ห้ามพลาดอื�นๆ ซ่ึ่�งสามาริ่ถึเทีำ�ยวัได้ทัำ�งปี 
อย่างเช่ิน พริ่ะมหาธุาตุ้แก่นนคิริ่ เขื�อนอุบ้ลรัิ่ต้น์ และภูห่นช้ิางสี 
 เร่ิ่�มจากพริ่ะมหาธุาตุ้แก่นนคิริ่แห่งวััดหนองแวัง ร่ิ่มบ่้งแก่นนคิริ่
เป็นสถึานทีำ�ไฮไลต์้ ตั้�งอยู่ใจกลางอำาเภอเมืองเลยทีำเดียวั โดย
คิวัามสวัยงามเล่ศลำ�าอยู่ทีำ�ตั้วัพริ่ะธุาตุ้สร้ิ่างข่�นอย่างว่ัจ่ต้ริ่ต้ริ่ะการิ่ต้า
ด้วัยคิวัามสูงถ่ึง 80 เมต้ริ่ แบ่้งเป็น 9 ชัิ�น มีฐานรูิ่ปสี�เหลี�ยม
และเรืิ่อนยอดทำริ่งเจดีย์ จำาลองแบ้บ้มาจากพริ่ะธุาตุ้ขามแก่น 
และมีกำาแพงแก้วัพญานาคิล้อมริ่อบ้ อันเป็นศ่ลปะสมัยทำวัาริ่าวัดี
ผ่สมอ่นโดจีน 
 ส่วันทีำ�ตั้�งวััดหนองแวังนั�นก็จัดเป็นวััดเก่าแก่คู่ิบ้้านคู่ิเมือง
ชิาวัขอนแก่น การิ่มาทำัศนาทีำ�นี�จ่งคิวัริ่คิ่าอย่างย่�ง โดยเฉพาะ
ยามเย็น รูิ่ปเงาของพริ่ะมหาธุาตุ้แก่นนคิริ่ทีำ�ต้ริ่ะหง่านอยู่ร่ิ่มบ่้ง
ในแสงโพล้เพล้ ย่�งทำอปริ่ะกายสวัยงามเก่นพริ่ริ่ณนา
 จากตั้วัเมืองออกไปริ่าวั 50-60 ก่โลเมต้ริ่ เป็นจุดทีำ�ตั้�งของ
เขื�อนอุบ้ลรัิ่ต้น์และภูห่นช้ิางสี สำาหรัิ่บ้เขื�อนอุบ้ลรัิ่ต้น์เป็น    
เขื�อนอเนกปริ่ะสงค์ิของปริ่ะเทำศ เปิดมายาวันานกว่ัา 50 ปี 
เป็นทัำ�งแหล่งกักเก็บ้นำ�าเพื�อการิ่ชิลปริ่ะทำานและผ่ล่ต้ไฟัฟ้ัา       
ทีำ�สำาคัิญเป็นจุดพักผ่่อนยอดฮ่ต้ เหมาะทัำ�งมาเด่นเล่นชิมว่ัวั     
สันเขื�อน ว่ัวัพริ่ะอาท่ำต้ยต์้กและเสพซึ่บั้คิวัามสงบ้งามของแมน่ำ�า

ท่ำามกลางธุริ่ริ่มชิาต่้  
 ส่วันภูห่นช้ิางสี เป็นจุดชิมว่ัวัทีำ�มีชืิ�อเสียงอันดับ้ต้้นๆ ของ
เมืองขอนแก่น ตั้�งอยู่ในเขต้อุทำยานแห่งชิาต่้นำ�าพอง ลักษณะ
โดดเดน่คืิอเป็นกลุ่มห่นทำริ่ายขนาดใหญรู่ิ่ปทำริ่งแปลกต้า โดยทีำ�
มาของชืิ�อตั้�งต้ามโขดห่นก้อนมห่มา ซ่ึ่�งช่ิองห่นมีขนาดพอดีกับ้
ช้ิางป่าเด่นเข้าไปเพื�อใช้ิลำาตั้วัสีกับ้ก้อนห่น จนเก่ดเป็นร่ิ่องริ่อย
ของโคิลนด่นและขนของช้ิางป่าต่้ดอยู่บ้นก้อนห่นนั�น 
 ทำำาให้กลายเป็นจุดท่ำองเทีำ�ยวัทีำ�คินน่ยมมาอย่างมาก ไม่ว่ัา
จะมาเพื�อชิมคิวัามมหัศจริ่ริ่ย์ของโขดห่น หรืิ่อชิมคิวัามงามต้าม
เส้นทำางศ่กษาธุริ่ริ่มชิาต่้อย่างโป่งด่น นำ�าในโพริ่งห่น และภาพ
เขียนสีสลักก่อนปริ่ะวััต่้ศาสต้ร์ิ่ของทีำ�นี� ริ่วัมถ่ึงมาดื�มดำ�ากับ้
ทัำศนียภาพกว้ัางไกลบ้นสะพานไม้เชืิ�อมห่นทีำ�ทำอดตั้วัเป็นทำาง
ยาวัต่้อเนื�องกัน ซ่ึ่�งมองออกไปเห็นเขื�อนอุบ้ลรัิ่ต้น์ได้ด้วัย 
 ด้วัยคิวัามงามทัำ�งทำางด้านปริ่ะวััต่้ศาสต้ร์ิ่และธุริ่ริ่มชิาต่้เช่ินนี�เอง 
เมื�อมาเยือนขอนแก่นถืึอว่ัาได้โอกาสถ่ึงสองเด้ง คืิอได้ทัำ�งเทีำ�ยวั
ทัำ�งทำำางานคิริ่บ้จบ้ในทำร่ิ่ปเดียวั สมกับ้เป็นเมือง Smart City ใน
ริ่อยทำางแห่งดอกคูินและเสียงแคินจร่ิ่งๆ

1. พัระมหาธุาตุแก่นนคร ริมบึงแก่นนคร 

2. ควิามงดงามขอ่งพัระมหาธุาตุแก่นนคร

3. ควิามงามมหัศูจัรรย์ขอ่งโขดหินภููหินช้้างสีำ

4. สำะพัานไม้ที�ภููหินช้้างสีำ 

5. ทัศูนียภูาพัสุำดสำายตาขอ่งเข่�อ่นอุ่บลรัตน์

2. 3.

5.4.
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 GROUPING เร่�อุ่ง: นิ�วก้อุ่ย

คนอย่้ัได้ นกิย้ังอย่้ัได้

สินี่ค้าจาก 10 ชุีม่ชีนี่นี่กยูงล้านี่นี่าติะวัินี่ออก เช่ียงรูาย พัะเยา
แพัรู่ น่ี่านี่ 
 แต่้ละชุิมชินริ่วัมตั้วักันเพื�อเป็นแหล่งพื�นทีำ�ศ่กษาอนุรัิ่กษ์   
นกยูงไทำย และผ่ลักดันต้้นแบ้บ้การิ่อนุรัิ่กษ์นกยูงไทำยสู่ริ่ะดับ้โลก
ริ่วัมถ่ึงต้้องการิ่ให้พื�นทีำ�ชุิมชินเก่ดการิ่ท่ำองเทีำ�ยวัเช่ิงเศริ่ษฐก่จ
สร้ิ่างสริ่ริ่คิ์ โดยใช้ินกยูงเป็นอัต้ลักษณ์และสื�อกลางเชืิ�อมโยง
ขนบ้ธุริ่ริ่มเนียม ปริ่ะเพณี วััฒนธุริ่ริ่ม และปริ่ะวััต่้ศาสต้ร์ิ่ล้านนา
ล้านช้ิาง 
 และเพื�อเป็นการิ่ยกริ่ะดับ้ส่นค้ิาชุิมชินให้สอดรัิ่บ้การิ่ท่ำองเทีำ�ยวั
ทีำ�ยั�งยืน Green Peafowl Conservation Community Network 
(GCCN) ในฐานะผู้่ผ่ลักดันแหล่งท่ำองเทีำ�ยวัเช่ิงน่เวัศน์ เคิรืิ่อข่าย
ชุิมชินอนุรัิ่กษ์นกยูงไทำยแห่งล้านนา ร่ิ่วัมมือกับ้คุิณขาบ้-         
สุทำธุ่พงษ์ สุร่ิ่ยะ นักออกแบ้บ้คินดัง สร้ิ่างสริ่ริ่ค์ิบ้ริ่ริ่จุภัณฑ์์ให้
กับ้ส่นค้ิาของชิาวับ้้าน 
 “เริ่าต้้องดูคิวัามเป็นไปได้ เช่ิน ขวัดใส่ผ่ล่ต้ภัณฑ์์ส่นค้ิา   
ต้้องมีขายทัำ�วัไป และริ่าคิาไม่แพง เพริ่าะไม่เช่ินนั�นจะไปกริ่ะทำบ้
เง่นของชิาวับ้้าน ทีำ�พวักเขาต้้องลงทุำนเองเกือบ้ทัำ�งหมด 
 “ฉลากส่นค้ิาต้้องสามาริ่ถึเล่าเรืิ่�องด้วัยภาพวัาดเพื�อสื�อถ่ึง
วััต้ถุึด่บ้ และสีทีำ�วัาดเป็นสีนำ�า ใช้ิสีน้อยๆ แต่้เอาอยู่ สื�อถ่ึง
กริ่ริ่มว่ัธีุการิ่ผ่ล่ต้ส่นค้ิาขั�นพื�นฐานของชิาวับ้้าน” คุิณขาบ้กล่าวั
   คิวัามงามแบ้บ้เรีิ่ยบ้ง่าย หรืิ่อ Simply is the best จ่ง
ปริ่ากฏชัิดในบ้ริ่ริ่จุภัณฑ์์ส่นค้ิาของชิาวับ้้านชุิมชินนกยูงล้านนา
ต้ะวัันออก
 “ส่นค้ิาของชิาวับ้้านต้้องไม่อยู่ในห้องคิรัิ่วัอีกต่้อไป แต่้ต้้องอยู่
ต้ามห้องรัิ่บ้แขก ใช้ิต้กแต่้งบ้้านได้ด้วัย คืิอเป็นส่นค้ิาทีำ�คินมีสไต้ล์
เลือกหย่บ้ เลือกใช้ิ เพริ่าะเดี�ยวันี�ชุิมชินต้้องเน้นคิำาว่ัา Local 
สู่เลอค่ิา”
 ควิาม่เลอค่าท่่�ตัิ�งใจรัูงสรูรูค์ขึ�นี่ในี่วัินี่น่ี่� แปรูเปล่�ยนี่เป็นี่รูายได้
เพืั�อชุีม่ชีนี่ คนี่ และนี่กยูงให้อยู่ได้ และอยู่ได้ด่ติลอดไป
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สำนใจัสิำนค้าติดต่อ่: อ่าจัารย์ ดร. ฤทัยภัูทร พิัมลศูรี โทร. 08 9631 5252



5 6 S M E C O N N E X T  M A G A Z I N E

 NEWSMAKER 
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นางสาวอุ่โรช้า นันทมนตรี รอุ่งผูู้้ว�าราช้การจ้ังหวัดนนทบ่รี 
เป็นประธิานเปิดงานประช่้มเผู้ยแพร�มาตรการสนับสน่นให้ 
SME เข้่าถ่ึงการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ ‘THAI SME-GP @นนทบ่รี’ 
ซ่ื้�งมี รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผูู้้อุ่ำานวยการสำานักงานส�งเสริม
วิสาหกิจ้ข่นาดกลางและข่นาดย�อุ่ม (สสว.) กล�าวถ่ึงมาตรการ
สนับสน่นให้ SMEs เข่้าถ่ึงจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ และการ             
ข่่�นทะเบียนผูู้้ประกอุ่บการในระบบ THAI SME-GP พร้อุ่มด้วย
การแลกเปลี�ยนประสบการณ์จ้ากผูู้้ประกอุ่บการ SMEs 
ต้นแบบที�เติบโตจ้ากตลาดจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ งานจั้ดข่่�น ณ
 โรงแรมแกรนด์ริช้มอุ่นด์ จ้.นนทบ่รี เม่�อุ่เด่อุ่นมีนาคมที�ผู้�านมา

รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผูู้้อุ่ำานวยการสำานักงานส�งเสริม
วิสาหกิจ้ข่นาดกลางและข่นาดย�อุ่ม (สสว.) ให้เกียรติเป็น
ประธิาน และกล�าวถ่ึงภาพรวมมาตรการสนับสน่นให้ SME    
เข้่าถ่ึงการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ โดยมี ดร.วิมลกานต์ โกส่มาศ
รอุ่งผูู้้อุ่ำานวยการสำานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ้ข่นาดกลางและ
ข่นาดย�อุ่ม ให้เกียรติกล�าวถ่ึงประเด็นปัญิหา อุ่่ปสรรคข่อุ่ง  SMEs  
ในการเข่า้ถ่ึงการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครฐั และ นางอุ่ภริดี ข่าวเธิยีร
ผูู้้ช้�วยผูู้้อุ่ำานวยการสำานักงาน ร�วมตอุ่บข้่อุ่ซัื้กถึามข่อุ่ง          
หน�วยงานต�างๆ ในการประช่้มระดมความคิด เพ่�อุ่บูรณาการ  
ความร�วมม่อุ่ (Policy Networking) เร่�อุ่งการอุ่ำานวย     
ความสะดวกให้ SME เข้่าถ่ึงการจั้ดซ่ื้�อุ่จั้ดจ้้างภาครัฐ ซ่ื้�งจั้ดข่่�น
เพ่�อุ่รับฟังความคิดเห็นข่อุ่งหน�วยงานต�างๆ ณ ห้อุ่งประช่้ม
พินนาเคิล 4 โรงแรมอิุ่นเตอุ่ร์คอุ่นติเนนตัล กร่งเทพฯ            
เม่�อุ่เด่อุ่นมีนาคมที�ผู้�านมา
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รศ.ดร.พาสิทธิิ� หล�อุ่ธีิรพงศ์ ที�ปร่กษีาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงการอุ่่ดมศ่กษีา วิทยาศาสตร์ วิจั้ยและ
นวัตกรรมเป็นประธิานใน ‘พิธีิลงนามบันท่กข้่อุ่ตกลง         
ความร�วมม่อุ่ในการพฒันาศักยภาพการวจัิ้ยและพัฒนา เพ่�อุ่
เสริมสร้างขี่ดความสามารถึในการบริหารจั้ดการและ              
บูรณาการ ด้านการวิจั้ยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม�      
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์’ ซ่ื้�งสถึาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห�งช้าติ (สทน.) จั้ดข่่�น ภายใต้           
โครงการ ‘การสร้างมูลค�าให้กับอุ่าหารพ่�นถิึ�นด้วยการฉายรังสี’ 
และ ‘โครงการคูปอุ่งยกระดับผู้ลิตภัณฑ์์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี’ 
โดยมี รศ.ดร.ธิวัช้ชั้ย อุ่�อุ่นจั้นทร์ ผูู้้อุ่ำานวยการ สทน. และ
อุ่ธิิการบดีมหาวิทยาลัยราช้ภัฏิ 3 แห�ง ได้แก� มหาวิทยาลัย
ราช้ภฏัิราช้นครนิทร์ มหาวทิยาลัยราช้ภฏัิพระนครศรอีุ่ย่ธิยา
และมหาวิทยาลัยราช้ภัฏิธินบ่รี พร้อุ่มด้วยคณะผูู้้บริหาร มรภ. 
และ สทน. ร�วมงาน ณ อุ่าคารพระจ้อุ่มเกล้า ชั้�น 1 สำานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุ่่ดมศ่กษีา วิทยาศาสตร์ วิจั้ยและนวัตกรรม

สภาอุ่่ตสาหกรรมท�อุ่งเที�ยวแห�งประเทศไทย (สทท.) ร�วมกับ 
บริษัีท ณ่ศาศิริ จ้ำากัด (มหาช้น) บริษัีท ธินับเฮิั่ร์ท และ AACI  
ทางธ่ิรกิจ้ ร�วมกันจั้ดงาน ‘Kingdom of Thailand: The 
World’s Ultimate Destination And Cannabis Retreats’ 
ที�มายโอุ่โซื้น เข่าใหญิ� จั้งหวัดนครราช้สีมา โดยการสนับสน่น
จ้ากการท�อุ่งเที�ยวแห�งประเทศไทยและกระทรวงสาธิารณส่ข่ 
โดยมีตัวแทนจ้ากท่กภาคส�วนที�เกี�ยวข้่อุ่งกับอุ่่ตสาหกรรมการ
ท�อุ่งเที�ยวเข้่าร�วม ทั�งตัวแทนจ้ากภาครัฐ ผูู้้ประกอุ่บการ
โรงแรม บริษัีททัวร์ บริษัีทเอุ่กช้น และกล่�มวิสาหกิจ้ช่้มช้น   
ความร�วมม่อุ่ในครั�งนี�มีวัตถ่ึประสงค์หลักเพ่�อุ่กระต้่นเศรษีฐกิจ้
และการท�อุ่งเที�ยวข่อุ่งประเทศด้วยการสร้างให้ประเทศไทย
เป็นจ่้ดหมายปลายทางการท�อุ่งเที�ยวด้านการแพทย์และ
ส่ข่ภาพข่อุ่งโลก
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สสว. เร�งเคร่�อุ่ง ‘เอุ่สเอ็ุ่มอีุ่โค้ช้ชิ้�งอุ่อุ่นไลน์’ ติดอุ่าว่ธิเคร่�อุ่งม่อุ่วิเคราะห์ธ่ิรกิจ้สมัยใหม� ตอุ่บตรงปัญิหา SME ผู้�าน ‘โครงการ Train      
the Coach: Accelerator 4.0’ โดยมีสถึาบันพัฒนาวิสาหกิจ้ข่นาดกลางและข่นาดย�อุ่ม (ISMED) เป็นหน�วยงานที�ได้รับมอุ่บหมาย
ให้เป็นหน�วยร�วมดำาเนินการโครงการ ผู้ลักดันให้ระบบเอุ่สเอุ่็มอีุ่โค้ช้ชิ้�งอุ่อุ่นไลน์ สามารถึตอุ่บสนอุ่งและแก้ปัญิหาที� SME        
ต้อุ่งการอุ่ย�างรวดเรว็และทำาได้ในท่กพ่�นที�ทั�วประเทศ จ่้งจ้ำาเป็นต้อุ่งเสรมิและติดอุ่าว่ธิด้านเคร่�อุ่งม่อุ่วินิจ้ฉัยธ่ิรกิจ้และทางเล่อุ่ก
ในการเสนอุ่วิธีิแก้ปัญิหาด้านต�างๆ ให้แก�โค้ช้ทั�วประเทศที�อุ่ยู�บนระบบสามารถึนำาไปประย่กต์ใช้้ได้ง�าย

นายอุ่ลงกรณ์ พลบ่ตร ที�ปร่กษีารัฐมนตรีว�าการกระทรวง
เกษีตรและสหกรณ์ แถึลง ณ ห้อุ่งฟังก์ชั้�น ชั้�น 4  TCDC 
กร่งเทพฯ ว�า ดร.เฉลิมชั้ย ศรีอุ่�อุ่น รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
เกษีตรและสหกรณ์ได้สั�งการให้เร�งปฏิิรูปภาคเกษีตรข่อุ่งไทย
ภายใต ้‘5 ย่ทธิศาสตร’์ โดยล�าส่ด ได้มอุ่บหมายใหน้ายปรญิิญ์ิ
พานิช้ภักดิ� ประธิานคณะอุ่น่กรรมการขั่บเคล่�อุ่นธ่ิรกิจ้
การเกษีตร (Agribusiness) ขั่บเคล่�อุ่นย่ทธิศาสตร์ ‘ตลาดนำา
การผู้ลิต’ ด้วยแนวทางเกษีตรสร้างสรรค์แปรรูปเพิ�มมูลค�า
สร้างแบรนด์คาแรกเตอุ่ร์ให้กับผู้ลิตภัณฑ์์เกษีตรด้วยระบบ
ทรัพย์สินทางปัญิญิา (Intellectual Property) โดยบูรณาการ
กับท่กภาคส�วนให้เกิดผู้ลเป็นรูปธิรรมโดยเร็ว



 EDITOR’S TALK

ในวิิกฤตมีีโอกาส สถานการณ์์โรคระบาดร้ายแรงคร้�งนี�ก็เช่่นก้น 
	 COVID-19	ระลอกแรกในไทยทำ�ให้้เกิดก�รจำำ�กัดก�รเดินท�ง
นั�นทำ�ให้้เกิดก�รซ้ื้�อสิินค้้�และบริก�รผ่่�นช่่องท�งออนไลน์ม�กข้ึ้�น
ผ้้่บริโภค้ทุกกลุ่มรวมถึ้งผ้้่ส้ิงอ�ยุมีก�รเปลี�ยนพฤติิกรรม												
ม�ใช้่ก�รสัิ�งสิินค้้�ห้ร้อบริก�รผ่่�นช่่องท�งออนไลน์	 มีก�ร						
ใช้่บริก�ร	E-Payment	อย่�งแพร่ห้ล�ย	โค้วิด-19	ผ่ลักดันให้้
เกิดสัิงค้มไร้เงินสิดเร็วข้ึ้�น	
	 ทำ�ให้้ธุุรกิจำบริก�รอ�ห้�รพร้อมจัำดส่ิงเติิบโติอย่�งรวดเร็ว	
Ghost	 Kitchen/Restaurant	 ห้ร้อร้�นอ�ห้�รที�ไม่จำำ�เป็นต้ิองมี				
ห้น้�ร้�น	 เกิดข้ึ้�นติ�มหั้วเม้องต่ิ�งๆ	 ห้ร้อธุุรกิจำเวิร์กกิ�งสิเปซื้			
ไม่ว่�จำะเป็น	 อินเติอร์เน็ติค้�เฟ่่	 ร้�นก�แฟ่	 ร้�นขึ้นม	 ห้ร้อ						
โค้-เวิร์กกิ�งสิเปซื้	ต่ิ�งเป็นสิิ�งจำำ�เป็นต่ิอก�รทำ�ง�นในร้ปแบบให้ม่
	 ก�รเติิบโติอย่�งก้�วกระโดดในก�รบริโภค้ส้ิ�อออนไลน์และ

บรรณาธิิการ : รศ.ดร. วีีระพงศ์  ม่าลััย จััดทำำาโดย : สำำานัักงานัสำ่งเสำริม่วีิสำาหกิจขนัาดกลัางแลัะขนัาดย่อม่ (สำสำวี.)
เลัขที� 21 อาค่ารทีเอสำที ช่ั�นั G, 17,  18,  23 ถนันัวีิภาวีดีรังสำิต่ แขวีงจอม่พลั เขต่จต่่จักร กร่งเทพฯ 10900
โทำร : 0 2298 3000  แฟกซ์์ : 0 2273 8850 Call Center : 1301 www.sme.go.th 

ผลิิตโดย  : บริษััท บอสำฟอรัสำ  จำากัด  61/1  ซอยลัาดพร้าวี 101 แยก 44 หม่่่บ้านัเสำรี  ค่ลัองจั�นั บางกะปิิ กร่งเทพฯ 10240  
โทำร : 08 1647 3163 Email : mybosphorus@yahoo.com            

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

โซื้เชี่ยลมีเดียขึ้องค้นไทย	 ทำ�ให้้ช่่องท�งก�รติล�ดขึ้องธุุรกิจำ	
SME	เปิดกว้�งม�กข้ึ้�น	สิ�ม�รถึเข้ึ้�ถ้ึงกลุ่มล้กค้้�ได้ม�กข้ึ้�น	รวดเร็ว
แถึมยังใช้่ต้ินทุนที�ไม่ส้ิง	ค้วบคุ้มได้ง่�ย
	 เม้�อพฤติิกรรมผ้้่บริโภค้ปรับเปลี�ยนไปจำ�กวิกฤติโค้วิด-19	
ธุุรกิจำ	SME	เองก็ต้ิองเรียนร้้ที�จำะปรับตัิวด้วยเช่่นกัน	ห้�กอน�ค้ติ
สิ�ม�รถึห้ยุดก�รระบ�ดโค้วิด-19	ได้อย่�งถึ�วร	ก็น่�จำะทำ�ให้้
เกิดกิจำกรรมท�งเศรษฐกจิำที�ต่ิอเน้�อง	เกิดค้ว�มเช้่�อมั�นขึ้องค่้้ค้้�
เกิดกลไกผ่ลิติ	ก�รกระจำ�ยร�ยได้ไปส่้ิสัิงค้มอย่�งต่ิอเน้�อง	
 ยิ�งถ้าหากใครมีีควิามีสามีารถในการปร้บเปลีี่�ยนรูปแบบ
การประกอบการได้อย่างรวิดเร็วิ เขาคนน้�นก็จะเป็นผูู้้ทีี่�อยู่รอด

รศ.ดร.วีิระพงศ์ มีาล้ี่ย
บรรณ�ธิุก�ร
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ไม่่ใช่่แค่่รอด แต่่ SME ไทยต้่องร่่ง
NEXTNORMAL

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 !!




