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ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับการน�ำส่งงบการเงินประจ�ำปี
2562 ซึง่ นิตบิ คุ คลทีม่ รี อบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ต้องน�ำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมฯ ได้จัดสถานที่
และเจ้าหน้าที่ไว้อ�ำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลในการ
น�ำส่งงบการเงินทั้งในรูปแบบกระดาษ และการน�ำส่งผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึง่ กรมฯ ได้ขยาย
ระยะเวลาการน�ำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing
ออกไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้
นิ ติ บุ ค คลน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ผ่ า นทางออนไลน์ ม ากขึ้ น
โดยในปีนี้พบว่า นิติบุคคลเลือกใช้วิธีการน�ำส่งงบการเงิน
ผ่านทางระบบ DBD e-Filing แทนการส่งแบบกระดาษ
ถึงร้อยละ 90 จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเครื่องพิสูจน์
ได้ว่านิติบุคคลไทยได้ปรับตัวรองรับการเติบโตด้วยการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ
มากขึ้น
การส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing
จะช่วยลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร ประหยัดต้นทุน
การใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง
เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจของท่านเอง และที่ส�ำคัญ
ยั ง ช่ ว ยให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง ประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคธุ ร กิ จ สามารถน� ำ ข้ อ มู ล งบการเงิ น ไปใช้ ป ระโยชน์
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

สัง่ อาหารรสเด็ดจากร้าน ‘Thai SELECT’
ผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผุดโปรเจกใหม่เอาใจผู้บริโภคยุคไฮสปีดดิจิทัล โดยจับมือผู้น�ำแพลตฟอร์มด้านการขนส่ง
แบบออนดีมานด์ Grab เสิร์ฟเมนูความอร่อยจากร้านอาหาร Thai SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่าน
การคัดสรรแล้วว่าเด็ดสุดยอด ส่งตรงถึงหน้าบ้านผ่านบริการ GrabFood ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ
ร้านอาหารด้วยเทคโนโลยี พร้อมขยายช่องทางการเข้าถึงร้านอาหารรสชาติดมี คี ณ
ุ ภาพ สัง่ ง่ายเพียงปลายนิว้ สัมผัสครอบคลุม
ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
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นายธรินทร์ ธนียวัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย

ปัจจุบัน ‘IoT : Internet of Things’
เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�ำวัน สังคม
และการด�ำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดิ จิทั ล จึ ง กลายเป็น โลกอีกใบที่ผู้บ ริโภค
เข้าไปอยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก การซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบออนไลน์
สามารถครองใจผู ้ ค นได้ ทุ ก เพศทุ ก วั ย
ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และเกิดเทรนด์ใหม่ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ
จ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรม
ทีเ่ ปลีย่ นไปในยุคดิจทิ ลั เมือ่ ทุกธุรกิจมุง่ สู่
การช้อปปิ้งออนไลน์ ธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์
จึ ง เป็ น ตั ว ช่ว ยตอบสนองความต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วที่สามารถผสานเข้า
กับดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว บน
แอปพลิ เ คชั น ที่ ส ามารถสั่ ง สิ น ค้ า และ
บริการให้มาส่งถึงหน้าประตูบา้ น แค่เพียง
ปลายนิ้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ปรับตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค
มากขึ้น

นายวุฒิไกร วีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวุฒิไกร วีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมผูป้ ระกอบการให้รจู้ กั
น�ำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศทั้ ง ในระดั บ รากหญ้ า และเศรษฐกิ จ ในภาพรวม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ แกร็บ ประเทศไทย จึงลงนามความร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai
SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จัก โดยอาศัยช่อง
ทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงจากผู้บริโภคทั่วโลกผ่าน
บริการ GrabFood บนแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการ
ขยายธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นส�ำคัญในทุกมิตขิ องการใช้ชวี ติ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
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ต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ที่ผู้บริโภค
ต้องการในโลกดิจิทัล การตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งและ
การน�ำเสนอตัวเลือกที่หลากหลาย จึงกลายเป็นกุญแจแห่งชัยชนะ
ทางการตลาดที่ต้องมีเพื่อน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภคได้
แบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่
จ�ำเป็นต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผบู้ ริโภคยุคใหม่ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับความ
รวดเร็วและความสะดวกสบายเป็นอันดับแรก
Thai SELECT เป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ โดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สร้างขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ
มากว่า 20 ปี และมีร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วโลกกว่า 1,300 ร้าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงน�ำโครงการมาต่อยอดส่งเสริมร้านอาหารใน
ประเทศไทยให้ได้รบั ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และเห็นว่า Grab เป็น
ช่องทางการตลาดที่ส�ำคัญเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ถึง
48 ภาษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหาร Thai SELECT ของ
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ตามแนวคิด “EAT Thai Visit Thai” จึงเป็นที่มาของการลงนามความ
ร่วมมือกันในครั้งนี้ ในระยะแรกของความร่วมมือ GrabFood จะให้
บริการครอบคลุมร้านอาหาร Thai SELECT จ�ำนวน 101 ร้าน และร้าน
อาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าอีก 22 ร้านในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม
6
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และสนับสนุนร้านอาหารดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล และเพิ่มโอกาส
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในการเข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
ด้วยมาตรฐานระดับสากล
นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้น�ำด้าน
ซู เ ปอร์ แ อปในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด ้ ว ย
บริ ก ารตอบรั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการการเดินทางใน
ชีวิตประจ�ำวัน การขนส่งอาหาร GrabFood
แกร็บจึงมีความพร้อมในการเข้ามาสนับสนุน
และเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถเติ บ โตและเข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมในยุคดิจทิ ลั นี้ การลงนามบันทึกความ
ร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นความร่วมมือครั้งส�ำคัญ
ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Grab ซึ่ง
มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการบริหาร
จั ด การและการบริ ก ารของร้ า นอาหาร Thai
SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
ผ่านการใช้เทคโนโลยีของ Grab ซึ่งจะสามารถ
ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และ

นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาบริการจัดส่งอาหารทีร่ วดเร็วและสะดวกยิง่
ขึ้นผ่านการสั่งอาหารแบบออนดีมานด์ การขยายช่อง
ทางการเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคใหม่ๆ รวมถึงการเพิม่ ตัวเลือก
ร้านอาหารที่หลากหลายและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับ Grab
แกร็บ (Grab) คือผู้น�ำด้านซูเปอร์แอปใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการอ�ำนวยความ
สะดวกในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของลู ก ค้ า ในปั จ จุ บั น
แอปพลิเคชันแกร็บได้ถกู ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มอื ถือ
มากกว่า 144 ล้านเครื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้า
ถึงพาร์ทเนอร์ผขู้ บั ขี่ ร้านค้า และผูแ้ ทนกว่า 9 ล้านราย
แกร็บยังมีเครือข่ายการให้บริการขนส่งทางบกทีใ่ หญ่
ที่สุดในภูมิภาค โดยได้ใ ห้บริการการเดินทางไป
มากกว่า 3 พันล้านเทีย่ วตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั ฯ ในปี 2555
นอกจากนี้ แกร็บยังน�ำเสนอบริการการเดินทางแบบ
ออนดี ม านด์ ที่ ห ลากหลายที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค และ
ครอบคลุมบริการรับส่งอาหารและจัดส่งพัสดุสินค้า
ทั่วทั้ง 336 เมืองใน 8 ประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส่วนพัฒนา
ธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5964,
สายด่วน 1570, อีเมล : training@dbd.go.th,
www.dbd.go.th
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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พาณิชย์รวมใจ

พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหา
วชิ ร าลงกรณ รั ช กาลที่ 10 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
จึ ง เชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รมาร่ ว มกั น ท� ำ ความดี
กับโครงการ ‘พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง’
ยกทั พ ภาคี ล งพื้ น ที่ Renovate พั ฒ นาร้ า นค้ า โชวห่ ว ย
10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล นครราชสีมา
ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี สงขลา อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของตลาดที่ เ ปลี่ ย นไป และปลุ ก พลั ง ร้ า นค้ า
โชวห่วยไทยให้หยัดยืนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็น
ช่ ว งเวลาแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ที่ พ สกนิ ก ร
ทุกหมู่เหล่าจะได้รวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดท�ำโครงการ
‘พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง’ โดยเชิญชวน
หน่วยงานและองค์กรร่วมพันธมิตรประกอบด้วย บริษัท สยาม
แม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME D Bank) มาร่วมด้วยช่วยกันท�ำความดีเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีส�ำคัญดังกล่าว

ภารกิจหลักของโครงการนีค้ อื การน�ำทีมผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านลงพืน้ ทีไ่ ป
ช่วยปัดฝุ่นปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของ
กระทรวงพาณิชย์ ใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า ให้มคี วามพร้อมต่อการ
แข่งขันทางการค้าครอบคลุมทุกมิติ เริม่ ตัง้ แต่การท�ำความสะอาดสถานที่ จัด
ระเบียบและจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ดูสวยงาม พร้อมทั้งจัด
Workshop ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีกและการปรับตัวให้
เท่าทันโลกการค้ายุคใหม่ 4.0 และยังเสริมเติมสภาพคล่องทางการเงินด้วยหน่วย
รถม้าเติมทุนจาก SME D Bank ทีม่ าพร้อมข้อเสนอคุม้ เกินคุม้ กับการให้สนิ เชือ่

ดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการส�ำหรับเป็นทุน
พัฒนาร้านค้าของตนเองให้มีความสวยงาม
ทันสมัย รวมถึงขยายการบริการให้ครอบคลุม
ส่วนต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็น
ของดีทีเด็ดที่จะช่วยพลิกฟื้นเติมความสดใสให้
ร้านโชวห่วยไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทาง
การค้าอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน

“โครงการ ‘พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง’ เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะทยอยลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ปลูก “ไม้ โตเร็ว” เพื่อใช้เป็น
หลักประกันขอสินเชื่อ
10
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แม้วา่ ภาครัฐจะผลักดันนโยบายส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตร ซึง่ หนึง่ ในแนวทางทีว่ า่ นัน้ คือยุทธศาสตร์ตน้ ไม้เพือ่ แผ่นดิน
ทีเ่ จ้าของทีด่ นิ กรรมสิทธิส์ ามารถใช้ไม้ยนื ต้นเป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินยังขาดความเชือ่ มัน่
ในหลักประกันสินทรัพย์ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ จึงจัดกิจกรรมลงพื้นที่
ศึกษาดูงานตอกย�้ำความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโครงการ “อุตสาหกรรมไม้โตเร็ว โอกาสของ
เกษตรกรน�ำ “ไม้โตเร็ว” มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ” ที่โรงงานวังศาลา บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ำกัด (ธุรกิจในเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง) จังหวัดกาญจนบุรี

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

11

การลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สถาบัน
การเงิ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย กรมป่าไม้ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ได้มาสัมผัส
ท�ำความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม
ไม้ทงั้ ระบบ ไม่วา่ จะเป็นการเลือกพันธุไ์ ม้
มาปลู ก กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากไม้ ตลาดรับซื้อไม้ ตลอดจนความ
ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ ตอกย�ำ้ ศักยภาพอุตสาหกรรม
ไม้ ยื น ต้ น โตเร็ ว โดยยกตั ว อย่ า งกรณี
ศึกษาไม้ยูคาลิปตัสซึ่งมีรอบตัดฟันสั้น
ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3-5 ปี และยัง
เป็ น ไม้ ที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้กลุ่มไม้ยืนต้น
โตเร็วจึงมีศักยภาพทางธุรกิจสูง และ
ง่ายต่อการบริหารความเสีย่ งของสถาบัน
การเงิน
ปัจจุบนั มีเกษตรกรปลูกไม้ยคู าลิปตัส
ประมาณ 70,000 ราย ต้นทุนเฉพาะกล้าไม้
ประมาณ 600 บาท/ไร่ (ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/ไร่) ขณะ
ที่ ร าคารั บ ซื้ อ หน้ า โรงงานอยู ่ ร ะหว่ า ง
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1,300 - 1,500 บาท/ตัน ส�ำหรับตลาดต่างประเทศทีม่ คี วามต้องการไม้ยคู าลิปตัสสูงคือ
จีนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Standard
Certification - การรับรองมาตรฐานป่าไม้ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืน) จะยิ่ง
เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีการขายไม้ยูคาลิปตัส
ในตลาดในประเทศประมาณ 7 ล้านตัน และส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศประมาณ
5 ล้านตัน/ปี ส่วนแนวโน้มตลาดโลกคาดว่าจะมีความต้องการไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบจากการปรับราคาขายจาก 130 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 145 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตัน อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสคือ การขาดรายได้ในช่วง
5 ปีแรก (รอบตัดฟันประมาณ 5 ปี) ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องการสินเชื่อระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน โดยใช้ไม้โตเร็วมาเป็นหลักประกัน เพือ่ ให้มที นุ หมุนเวียนส�ำหรับการ
ปลูกในรอบต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้น�ำคณะฯ เข้า
เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการสวนป่ายูคา
ลิ ป ตั ส ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
พร้อมจะน�ำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจ พร้อมชมการสาธิตวิธเี ลือกชนิด
ไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ การดูแล
รั ก ษาต้ น ไม้ ข องเกษตรกร ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ กระบวนการรับซื้อ
ไม้ กระบวนการผลิ ต ไม้ โดยตลาดที่
รองรับจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจป่าไม้ ธุรกิจเยื่อ
และธุ ร กิ จ กระดาษ ซึ่งทุก กระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ให้กบั สถาบันการเงินต่อการให้สินเชื่อแก่
เกษตรกร รวมถึ ง ประชาชนที่ ป ลู ก ไม้
ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองมาก
ยิง่ ขึน้ ในอนาคต โดยกรมฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชน

และเกษตรกรหั น มาปลู ก ไม้ ยื น ต้ น
มูลค่าสูงทีม่ อี ตั ราการเติบโตปานกลางช้า เช่น สัก พะยูง ชิงชัน จันทน์หอม
ฯลฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม
หรือเป็นมรดกแก่ลูกหลานในอนาคต
และยังเป็นการปลูกป่าเพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศด้วย
บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ำกัด
(ธุรกิจในเอสซีจแี พคเกจจิง้ ) ผลิตสินค้า
เกี่ ย วกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ (Packaging)
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(Packaging Business Chain) และ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากต้นไม้ (Fibrous
Business Chain) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ธุรกิจย่อย คือ 1) ธุรกิจป่าไม้ ส่งเสริม
ให้ เ กษตรกรปลู ก ต้ น กล้ า ที่ จ ะน� ำ มา
ผลิตเยือ่ 2) ธุรกิจเยือ่ ผลิตเยือ่ คุณภาพ

สูง และ 3) ธุรกิจกระดาษ ผลิตกระดาษ
ที่ใช้ทั่วไป กระดาษที่ใช้บรรจุอาหารและ
กระดาษอุตสาหกรรม (ฉลากอาหาร)
ซึ่งมีก�ำลังการผลิตประมาณ 500,000
ตัน/ปี โครงสร้างของการท�ำธุรกิจเริ่ม
จากการศึกษาวิจัยต้นไม้ เน้นปลูกต้น
ยูคาลิปตัสเป็นหลักทั่วประเทศ มีการ
ผลิตต้นกล้าประมาณ 50 ล้านต้น/ปี ทั้ง
ปลูกเองและเกษตรกรปลูก (95%) มี
รอบตัดฟันประมาณ 4-6 ปี ซึ่งเกษตรกร
สามารถน�ำไม้มาขาย ณ จุดรับซื้อของ
บริษัทได้ทั่วประเทศ ภาคตะวันตกและ
ภาคเหนือกว่า 50 แห่ง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือกว่า 37 แห่ง และมีตัวแทน
รับซื้อกว่า 100 ราย โดยบริษัทจะน�ำไม้
เข้าโรงสับไม้และส่งต่อไปยังโรงผลิตเยื่อ
ตามล�ำดับ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

พาณิชย์ หนุนตลาดผ้าไหมไทย

จัดเส้นทางสายไหมสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ววิถไี ทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ผ้าไหมไทย” หนึ่งในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของไทยที่มี
ความสวยงาม อ่อนนุม่ มีความเลือ่ มเงาตามธรรมชาติ
ช่วยยกระดับบุคลิกภาพแก่ผสู้ วมใส่ให้ดภู มู ฐิ าน ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
ลวดลายอันวิจิตรบรรจงบนผืนผ้าไหม สะท้อนถึง
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี หาก
แต่ผู้ใช้ผ้าไหมไทยยังคงจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามของผ้าไหม
เท่านั้น ในสายตาของคนรุ่นใหม่มองว่าผ้าไหมถึง
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จะมีความสวยงาม แต่ยังคงขาดภาพลักษณ์แห่ง
ความร่วมสมัย ท�ำให้ไม่นิยมน�ำมาสวมใส่ในชีวิต
ประจ�ำวัน และใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากผ้าไหม
เท่ า ที่ ค วร นอกจากนี้ ผู ้ ผ ลิ ต ผ้ า ไหมยั ง ประสบ
ปัญหาการสืบทอดกิจการ โดยหาผู้สืบทอด (ลูกหลาน) ได้ยาก ท�ำให้ชมุ ชนผ้าไหมไทยหลายๆ ท้องถิน่
สูญหายไปตามกาลเวลา และสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ
ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการผ้าไหมไทยขาดองค์ความรูด้ า้ น
การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการน�ำนวัตกรรมมาช่วยเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้า ซึง่ เป็น

หัวใจหลักของการประกอบกิจการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถขยายฐาน
ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุม่ ท�ำให้สญ
ู เสียโอกาสทางการค้า กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ
ทีม่ หี น้าทีใ่ นการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการมี
ความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
จึงได้จดั ท�ำ “โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมสูแ่ หล่ง
ท่องเทีย่ ว” ขึน้ เพือ่ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของไทยเป็นที่
ยอมรับในตลาดแฟชัน่ และสินค้าไลฟ์สไตล์ รวมทัง้ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่
วัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าของประเทศไทย
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการด�ำเนินงานว่า “ภารกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือการส่งเสริมและสร้างความเข้ม

แข็งแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการสนับสนุน
สินค้า OTOP SELECT ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว
ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงศักยภาพทีส่ ามารถต่อยอดการ
ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” ทีร่ ฐั บาล
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ จากจ�ำนวนสินค้าของไทยทัง้ หมด
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ทีม่ จี ำ� นวนผูผ้ ลิตและผู้
ประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ จะเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วย
ผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง โดยให้โจทย์วา่ จะท�ำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของไทย
ประสบความส�ำเร็จด้านการค้าและการตลาด โดยการเชือ่ มโยงกับ
แนวคิดด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จึงเป็นทีม่ าของโครงการ
ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว โดยมีการจัด
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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เส้นทางการท่องเทีย่ วซึง่ มีชอื่ เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” สาระ
ส�ำคัญของโครงการฯ คือ การสร้างความตระหนักรูใ้ นกลุม่ ผูผ้ ลิต/
ผูป้ ระกอบการให้มอี งค์ความรูด้ า้ นการประกอบธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการน�ำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยกรมฯ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบสินค้า
หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ และภาพลักษณ์ตราสินค้าเข้าร่วมให้ความรูด้ ว้ ย
นอกจากนี้ ยั ง จะมี ก ารเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า กั บ ตลาดที่ ก ว้ า งขึ้ น
ทั้ ง ช่ อ งทางออนไลน์ แ ละออฟไลน์ เรามี พั น ธมิ ต รที่ พ ร้ อ ม
ให้การสนับสนุน อาทิ LAZADA, Shopee และ ของดีทวั่ ไทย.
COM ซึง่ เป็นเว็บไซต์ที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง
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การตลาด/การจั ด จ� ำ หน่ า ยให้ แ ก่ สิ น ค้ า ชุ ม ชนและโอทอป
อีกทั้งยังได้เชิญผู้รับซื้อที่เป็นพ่อค้าคนกลางเข้าร่วมเดินทาง
ในเส้นทางสายไหมครั้งนี้ด้วย เพื่อประสานความร่วมมือและ
ผสมผสานแนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง เพื่ อ ให้
ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
ได้มากที่สุด”
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ปัญหาในเชิงการตลาดของผู้ผลิตผ้าไหมนั้นสืบเนื่องมาจาก
การที่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มปลายน�้ำของวงจรการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นตลาดดั้งเดิมมากกว่าจะเป็นกลุ่มตลาดใหม่ๆ
รวมทั้งภาพลักษณ์ของสินค้า และการสืบทอดของผู้ผลิต ซึ่ง
ยังขาดก�ำลังหลักส�ำคัญในการสานต่อกิจการของครอบครัว
จะเห็นได้วา่ กลุม่ ผูผ้ ลิตทีย่ งั คงประกอบอาชีพทอผ้า ล้วนเป็นกลุม่
ผูส้ งู วัยทีล่ งหลักปักฐานอยูใ่ นท้องถิน่ เดิม ในขณะทีค่ นรุน่ ใหม่ทเี่ ป็น
บุตรหลานของคนในชุมชน เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วก็นยิ มเข้ามา
ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือตามเมืองใหญ่ เพือ่ ใช้ความรูค้ วาม
สามารถทีต่ นร�ำ่ เรียนมา มากกว่าจะหันมาให้ความส�ำคัญต่ออาชีพ
ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาบ้านเกิด การแก้ปญ
ั หาควรเริม่ จากการบูรณาการ
ทุกองค์ประกอบส�ำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้กลุม่
ชุมชนมีแรงดึงดูดความสนใจไปยังนักท่องเทีย่ ว โดยจะน�ำมาสู่
โอกาสการค้นพบผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ณ แหล่งผลิตซึง่ เป็นต้นน�ำ้ เกิด
การสร้างรายได้ให้กบั สมาชิกในชุมชน หากทุกภาคส่วนช่วยกัน
บูรณาการทุกองค์ประกอบนีไ้ ด้ คนรุน่ ใหม่ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในฐานะ
บุตรหลานของชุมชนผูผ้ ลิต ย่อมเล็งเห็นถึงโอกาสการต่อยอดธุรกิจ
และเห็นถึงความส�ำคัญทีจ่ ะกลับมาสานต่อกิจการของครอบครัว”
ส�ำหรับกิจกรรมเส้นทางสายไหม ภายใต้โครงการยกระดับ
การตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ได้เริม่ ต้นทีภ่ าคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
โดยได้รบั ความร่วมมือจากสือ่ มวลชนหลายส�ำนักทัง้ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นพ่อค้าคนกลางทีจ่ ะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไปจ�ำหน่ายต่อในตลาดปลายทางร่วมเดินทางเพือ่
เยีย่ มชมแหล่งผลิต กรรมวิธกี ารผลิตผ้าไหม ตลอดจนได้รบั เกียรติ
จากนักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบร่วมเดินทางเพือ่ ให้ขอ้
เสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนผ้าไหมอีกด้วย
เส้นทางสายไหม ได้เริม่ ต้นขึน้ ที่ “ศูนย์การเรียนรูก้ ลุม่ ทอ
ผ้าไหมบ้านโนนกอก” ตัง้ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดย นายอภิชาติ พูลบัวไข หรือ ผูใ้ หญ่ตน้ ลูกหลานชาวบ้าน
บ้านโนนกอก เป็นผูส้ บื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้าของชุมชนบ้านเกิด
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทีโ่ ดดเด่นของชุมชนบ้านโนนกอกคือ ผ้าหมีข่ ดิ หรือ
ผ้าหมีส่ ลับขิด และยังมีการทอผ้าโบราณ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทีม่ ี
ลักษณะสวยงาม มีเอกลักษณ์และโดดเด่นกว่าผ้าไทยทัว่ ไป ซึง่ ผ้า
ไหมและผ้าฝ้ายของศูนย์การเรียนรูก้ ลุม่ ทอผ้าไหมบ้านโนนกอก
เป็นผ้าทีย่ อ้ มด้วยสีจากดอกบัวแดง เป็นสีทตี่ ดิ ทนนาน สวยงาม
เป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ลูกค้านักอนุรกั ษ์นยิ มทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับวัตถุดบิ
จากธรรมชาติ โดยผูใ้ หญ่ตน้ กล่าวว่า “ตนเองได้ทำ� การวิจยั งาน
วิทยานิพนธ์เกีย่ วกับอาชีพชาวบ้าน คือ การทอผ้าจากภูมปิ ญ
ั ญา
ดัง้ เดิมของชาวบ้านโนนกอกของผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ น และในต�ำบล
หนองนาค�ำ ซึง่ ในกระบวนการวิจยั มีการทดลองการทอผ้าโดยวิธี
โบราณด้วยตนเองจนเกิดความช�ำนาญ จึงได้เริ่มทอผ้าย้อม
ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากลูกค้าซึ่ง

นอกจากกลุม่ ลูกค้าชาวไทยแล้ว ยังมีกลุม่ ชาวต่างชาติในแถบ
อาเซียน ได้แก่ ลาว และเวียดนาม ทีช่ นื่ ชอบเช่นเดียวกัน ถือเป็น
แหล่งส่งออกทีท่ ำ� รายได้อย่างสูงให้กบั ชาวชุมชนบ้านโนนกอก จึง
น�ำมาสูก่ ารก่อตัง้ เป็นกลุม่ ทอผ้าขึน้ เพือ่ ขยายงานทอผ้าและสร้าง
รายได้ให้กบั ชุมชน”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำ� คณะเดินทางต่อมาทีแ่ หล่ง
การผลิตทีส่ องคือ “กลุม่ ทอผ้าบ้านนาดี” จังหวัดอุดรธานี โดย
นางประดิษฐ์ มีพลงาม ผูก้ อ่ ตัง้ ฯ ให้การต้อนรับและแสดงการ
สาธิตการย้อมไหม ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของกลุม่ ทอผ้าบ้านนาดี คือ
ผ้าไหมมัดหมีล่ ายโบราณ 12 นักษัตร ทีไ่ ด้รบั รางวัลเมือ่ ปี 2545
ปัจจุบนั กลุม่ ฯ มีสมาชิกทัง้ สิน้ 35 คน นางประดิษฐ์ฯ กล่าวว่า
“ตนเองได้ฝกึ หัดทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าถุงมัดหมี่ เพือ่ ใช้สอยใน
บ้านโดยศึกษาจากมารดา ต่อมาจึงมีการรวมกลุ่มสมาชิกใน
ชุมชน และร่วมกันทอผ้าอย่างต่อเนือ่ ง เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
และแหล่งสาธิตการทอผ้าไหม การสาวไหมโดยใช้กพี่ นื้ บ้านเป็น
เครือ่ งมือในการทอผ้า พุง่ กระสวยด้วยมือ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
และกลุม่ นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูก้ รรมวิธกี ารผลิต นอกจาก
การทอผ้าไหมแล้ว ปัจจุบนั ทางกลุม่ ยังมีความเชีย่ วชาญด้านการ
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม สาวไหม ย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์
จากไหม เช่น สบูล่ า้ งหน้า ไหมขัดผิว ฯลฯ เป็นต้น
ในวันทีส่ องของการเดินทาง ได้นำ� คณะสือ่ มวลชนและ
ผูป้ ระกอบการเยีย่ มชม “ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมผูไ้ ทผ้าไหมแพรวา
บ้านโพน” จังหวัดกาฬสินธุ์ หรืออีกชือ่ หนึง่ คือ “ศูนย์วจิ ติ รแพรวา
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บ้านโพน” มีความโดดเด่นด้านวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวผูไ้ ทย
หรือชาวภูไท โดยเป็นหมู่บ้านที่ชาวผู้ไทอพยพมาจากแคว้น
สิบสองจุไท มีเอกลักษณ์ด้านการทอผ้า และยังคงสืบทอด
วัฒนธรรมทีส่ ง่ ต่อจากบรรพบุรษุ ไว้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่น
ของศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมผู ้ ไ ทยผ้ า ไหมแพรวาบ้ า นโพนคื อ
ผ้าแพรวา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความสนใจเยีย่ มชม
และเลื อ กซื้ อ ผ้ า เป็ น จ� ำ นวนมาก จึ ง มี ก ารก่ อ ตั้ ง ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมผูไ้ ทยบ้านโพนขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมผ้าไหมทีข่ นึ้ ชือ่ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น “กลุม่ หัตถกรรมคุม้ สุขโข” บ้านดอน
ข่า จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่นของกลุม่ ฯ คือ ผลิตภัณฑ์
ผ้าทีผ่ า่ นกระบวนการหมักสมุนไพรอย่างกระเจีย๊ บซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ธรรมชาติทใี่ ห้สสี นั สวยงาม ผ่านกระบวนการย้อมแบบย้อมเย็น และ
ใช้วธิ กี ารมัดหมี่ นายทวี สุขโข ประธานกลุม่ หัตกรรมคุม้ สุขโข
กล่าวว่า ปัจจุบนั กลุม่ หัตถกรรมคุม้ สุขโขได้มวี วิ ฒ
ั นาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งด้านการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาการผลิตผ้าของ
ชาวบ้านบ้านดอนข่า และการผสมผสานร่วมกันระหว่างภาคีเครือ
ข่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เกิด
เป็นหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว สถาบันส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาตราสินค้าเพื่อการส่งออกในนาม
“มาคา” คงไว้ดว้ ยอัตลักษณ์ผา้ ไหมมัดหมีแ่ บบอีสานโบราณ
ในวันสุดท้ายของการเดินทาง คณะเดินทางได้เข้าเยีย่ มชม
“กลุม่ ทอผ้ามัดหมีบ่ า้ นหัวฝาย” จังหวัดขอนแก่น ซึง่ มีชอื่ เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สีสนั สวยงาม ควบคุมการผลิต และ
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ตกแต่งลวดลายทีม่ คี วามร่วมสมัย นอกจากนีย้ งั มีการสืบทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ด้านกรรมวิธกี ารผลิต “ผ้าไหมแต้มหมี”่
โดยการแต้มสีลงบนผืนผ้าเพือ่ ให้เกิดลวดลายบนผ้าไหมทีผ่ า่ นการ
ย้อมแล้ว แล้วน�ำไปทอเหมือนผ้าไหมมัดหมี่
ส�ำหรับแหล่งผลิตผ้าไหมสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ “กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้าน
หนองหญ้าปล้อง” จังหวัดขอนแก่น โดยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ
ของกลุ ่ ม ฯ คื อ ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ย ้ อ มสี ธ รรมชาติ แ ละไหมอี รี่
กรรมวิธีที่ขึ้นชื่อในการผลิตผ้าไหมของกลุม่ คือการย้อมผ้าไหม
ด้วยสีจากเปลือกไม้ ได้แก่ เปลือกประดู่ เปลือกต้นมะม่วง
เปลือกต้นขนุน ซึง่ เป็นกรรมวิธแี บบโบราณทีส่ บื ทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบนั และปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดอย่างมาก จึงเป็นทีม่ าของแนวคิดทีก่ ลุม่ ฯ
จะผลิตสินค้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของกลุม่ จึงได้มกี ารค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติจากผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญ
ในชุมชน และน�ำวัสดุจากธรรมชาตินนั้ มาย้อมลงบนผ้าไหม
อาจารย์ธรี ะ ฉันทสวัสดิ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบ
สินค้าแฟชัน่ และสินค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของแบรนด์ “ธีระ” ให้ความ
เห็นว่า “การสร้างแรงบันดาลให้คนรุน่ ใหม่ให้หนั มาสนใจใช้ผา้
ไทยนัน้ ต้องเริม่ ทีก่ ารสือ่ สารให้เกิดมุมมองใหม่วา่ ผ้าไทยสามารถ
แต่งกายให้ดรู ว่ มสมัยได้ และสามารถสวมใส่ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
สิ่งที่สามารถสนับสนุนผ้าไทยได้ในฐานะนักออกแบบคือ การ
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มมุ มองใหม่แก่ชาวบ้านผูผ้ ลิต รวมทัง้ แนวคิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผบู้ ริโภค และส่งเสริมลูกหลานของ
ชุ ม ชนแหล่ ง ผลิ ต หั น มาสื บ ทอดการผลิ ต ผ้ า ไหมไทยยิ่ ง ขึ้ น

อาจารย์ธรี ะ ฉันทสวัสดิ์ และนางสาวชลีกลุ อิศรภักดี

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ

กรณีตวั อย่างทีน่ า่ สนใจทีเ่ ชียงคานซึง่ ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
เมื่อชาวบ้านได้รับค�ำแนะน�ำจากนักออกแบบ จึงเกิดการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงสามารถสร้างรายได้ จน
กระทัง่ ลูกหลานต้องกลับมาเพือ่ ช่วยกิจการของครอบครัว/เรียน
รูเ้ รือ่ งการทอผ้า และส่งเสริมการตลาดให้กบั ชุมชนจนประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก”
นางสาวชลีกลุ อิศรภักดี ผูจ้ ดั การอาวุโส-ฝ่ายบริหาร
สินค้า บริษทั สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด กล่าวว่า “ส่วนตัวในฐานะผู้
จัดจ�ำหน่ายและดูแลเรือ่ งการจัดซือ้ สินค้าเพือ่ น�ำมาจัดแสดงและ
จ�ำหน่ายในศูนย์การค้า มีความคาดหวังทีจ่ ะได้เห็นผลิตภัณฑ์รปู
แบบใหม่ๆ ของชาวบ้าน ที่สามารถน�ำเรื่องราวของสินค้ามา
ถ่ายทอดเพือ่ ดึงดูดความสนใจ โดยสิง่ ทีน่ กั ออกแบบได้ลงมือท�ำ
และให้ค�ำปรึกษาจะช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
ตลาดวัยรุน่ ทีต่ อ้ งการสินค้าทีม่ คี วามทันสมัยและร่วมสมัย ผูผ้ ลิต
จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้
ปัจจุบนั สินค้าไลฟ์สไตล์มหี ลากหลายประเภท ผูผ้ ลิตสามารถ
ผลิตและดัดแปลงสินค้าจากผ้าไหมให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
เช่น ผ้าผืน สามารถน�ำมาตัดเย็บให้อยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้อมใช้งาน
เพือ่ ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึน้ ”
ขณะที่ นายภัทรพงศ์ สถิตชล ประธานกรรมการ บริษทั
มหาสารคาม โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ�ำกัด กล่าวเสริมว่า
“การพิจารณาความต้องการของตลาดถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เช่น
ความสนใจของผูบ้ ริโภค การเข้าถึงช่องทางการจ�ำหน่าย การจัด
ท�ำโปรโมชัน่ เพือ่ สนับสนุน ราคาทีจ่ บั ต้องได้ และการออกแบบที่
ผูบ้ ริโภคเล็งเห็นว่าสามารถสวมใส่ใช้สอยได้ในทุกวัน”

ส�ำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่สนใจเยี่ยมชม หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากโครงการยกระดับการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว สามารถเดินทางตามเส้นทางสายไหมเพือ่ เข้าถึงแหล่งผลิตใน 6 แหล่งผลิต ได้แก่ ศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอก กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้าน
โพน จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุม่ หัตกรรมคุม้ สุขโขบ้านดอนข่า กลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหัวฝาย และกลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ น
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น หรือติดตามสินค้าผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายได้ทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์
ของดีทวั่ ไทย.COM ซึง่ เป็นสือ่ สนับสนุนจากโครงการ Offline 2 Online ภายใต้การด�ำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หรือ www.dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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“มาดามแมงโก้” กับแนวคิด

เกษตร 4.0 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
สร้างแบรนด์ผลไม้อบแห้งเพื่อคนรักสุขภาพ
รุกตลาดจีนเปิดไปสู่ตลาดโลก
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันภาคเกษตรกรรม กอปรกับการรุกคืบมาตี
ตลาดของสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ จนผลผลิตสินค้าทางการเกษตรล้น
ตลาดขายไม่ได้ราคา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนักหน่วง ทางรอดของ
ปัญหาคือการศึกษาและปรับตัวให้เท่าทันความต้องการของตลาด และเป็นที่มา
ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรทีก่ ำ� ลังสร้างชือ่ อยูใ่ นตลาดโลกเวลานีอ้ ย่าง มาดาม
แมงโก้ (Madame Mango)

จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณราเมศ รัตยันตรกร ที่
เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในภาคเหนือ ต้องประสบภาวะ
ขาดทุนเนื่องจากผลผลิตราคาตกต�่ำ ถูกกดราคา เพราะผลผลิตล้นตลาด
สร้างความท้อแท้และสิ้นหวังให้กับเกษตรกรไทย แต่แทนที่จะก้มหน้า
ยอมรับชะตากรรมเขากลับมุง่ มัน่ ศึกษาเรียนรูค้ วามเป็นไปของกลไกตลาด
สากล และพบว่าการแปรรูปผลไม้คอื ทางออกของปัญหาดังกล่าว และการ
สร้างแบรนด์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์เพิ่มมูลค่าและสามารถสื่อสารได้ทั้ง
โลก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มะม่วงน�้ำดอกไม้แปรรูปแบรนด์
มาดามแมงโก้ จากอ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
คุณราเมศเล่าว่าก่อตั้งมาดามแมงโก้เมื่อ 2560 จากการที่ตนและ
เครือญาติต่างก็เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน�้ำดอกไม้ในอ�ำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ในพืน้ ทีป่ ลูกทีด่ ที สี่ ดุ ของประเทศ แต่
เมื่อเผชิญปัญหาผลผลิตราคาตกต�่ำต่อเนื่อง จึงร่วมกับญาติๆ ซึ่งเป็น
เจ้าของสวนมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ทมี่ พี นื้ ทีร่ วมกันกว่า 500 ไร่ ศึกษาพัฒนาการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกลายมาเป็นมะม่วงน�้ำดอกไม้อบแห้ง
มาดามแมงโก้อย่างที่ก�ำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยจดทะเบียน
บริษัทไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา และก�ำลังพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งให้
กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการตลาดออนไลน์
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คุณราเมศ รัตยันตรกร

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ มาดามแมงโก้ และมาดามเฮลท์ตี้

หลั ง จากสร้ า งชื่ อ ให้ กั บ มาดามแมงโก้ จ น
ประสบความส�ำเร็จติดตลาดแล้ว คุณราเมศยังนึกถึง
พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนกลุ่มอื่นๆ ของภาค
เหนื อ ที่ ต ้ อ งประสบปั ญ หาเดี ย วกั น คื อ ผลผลิ ต
ขายไม่ได้ราคา จึงคัดสรรผลผลิตเหล่านัน้ มาพัฒนา
แปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งภายใต้แบรนด์น้องใหม่
มาดามเฮลท์ตี้ (Madame Healthy) โดยมีผลิตภัณฑ์
ให้เลือกมากมาย ทั้งล�ำไยอบแห้งจากจังหวัดล�ำพูน
สัปปะรดภูแลจากจังหวัดเชียงราย และแก้วมังกร
จากจังหวัดแพร่และน่าน ท�ำการตลาดผ่านทัง้ ช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ สอดรับกับแนวคิดเกษตร 4.0
รองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

มาดามแมงโก้ นับเป็นแบรนด์สินค้าเกษตร 4.0 ราย
ต้นๆ ของเมืองไทย ที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ ต้นน�้ำ คือมี
ไร่มะม่วงได้รบั การรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมี Contact farming หรือ
พันธมิตรธุรกิจกลุม่ ผูป้ ลูกสวนผลไม้ชนั้ น�ำของภาคเหนือ กลาง
น�้ำ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและเตาอบ Dehydrate หรือ
Soft dried ที่ควบคุมมาตรฐานการผลิต เป็นหนึ่งในกรรมวิธี
การถนอมอาหารที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดย
เฉพาะตลาดในต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก
เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่สามารถคงกลิ่นและรสชาติหอมตาม
ธรรมชาติของผลไม้ชนิดนั้นๆ โดยปราศจากน�้ำตาล ไม่ผ่าน
การเจือสี แต่งกลิน่ และใส่สารกันบูด เรียกได้วา่ เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง จะซื้อไปรับประทานเอง
หรือเป็นของฝากก็ลงตัวทัง้ นัน้ เพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน 12
เดือน ในส่วนของ ปลายน�้ำ การผลิตและจัดจ�ำหน่ายด้วยตัว
เอง ทั้งระบบ Online OEM และ Offline ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพทั่วโลก
ด้ ว ยความโดดเด่น ของผลิต ภัณฑ์กลุ่มสินค้าเกษตร
แปรรูป ท�ำให้ผลไม้อบแห้งแบรนด์ มาดามแมงโก้ และ มาดาม
เฮลท์ตี้ ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นตัวแทนหนึ่งใน 20 ผู้ประกอบการของจังหวัด เข้าร่วม
กิจกรรมงานแสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติ
THAIFEX - World of Food Asia สองปีซ้อน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์และช่องทางการ
ตลาดสินค้าและบริการศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ยังได้รับ
คัดเลือกและสนับสนุนเป็นตัวแทนผู้ประกอบการด้านอาหาร
และผลไม้แปรรูปของไทยจากท่านกงสุลไทย ณ นครเฉินตู และ
วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้เข้าร่วมงาน “เทศกาลไทย” ณ นครเฉินตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2562
ทีผ่ า่ นมา และมีผลตอบรับอย่างดียงิ่ ในการขยายฐานการตลาด

ไปยังมณฑลเสฉวนและนครเฉินตู ทีม่ ปี ระชากรมากเป็นอันดับ 3
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่ ถือเป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
แม้แจ้งเกิดประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่คณ
ุ ราเมศ
ไม่ได้พอใจอยู่แค่นี้โดยตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
อบแห้งแบรนด์มาดามแมงโก้และมาดามเฮลท์ตี้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายแรกคือการร่วมคัดเลือกเป็นหนึง่ ในตัวแทนผูป้ ระกอบ
การด้ า นการแปรรู ป อาหารและผลไม้ ข องกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม เข้าร่วมในงาน HKTDC Food Expo 2019 ณ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชนจีน ระหว่าง วันที่
14-18 สิงหาคม 2562 รวมถึงการน�ำผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง
เข้าไปวางจ�ำหน่ายใน “ร้านดอยค�ำ” ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านค้า
โครงการหลวงที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรแปรรูปอันดับหนึ่งที่ผู้ที่รักสุขภาพรู้จักไปทั่วประเทศ
ด้วยความที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง จึงหมั่นศึกษาหาความรู้
ใหม่ๆ มาปรับใช้กบั ธุรกิจขงตนเองอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการเข้า
ร่วมกิจกรรม DNA Business Camp ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่คุณราเมศบอกว่าช่วยเปิดมุมมองและ
แนวคิดใหม่ๆ มากมาย “การได้ผ่านเข้ารอบ ส�ำหรับการได้
รับค�ำปรึกษาเชิงลึก ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งของเกษตร 4.0 ในยุคนี้ที่
ต้องเรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัย ทั้งในเรื่อง Design Thinking ที่
ท�ำให้เราต้องรูจ้ กั และท�ำความเข้าใจกับความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของลูกค้าก่อน แล้วจึงน�ำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า ซึง่ เหมาะกับการท�ำธุรกิจ และการท�ำ
การตลาดและขาย ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง”
“นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ ทั้งในเรื่องการสร้างแบรนด์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การท�ำ Business Model Canvas
พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้าง
เครือข่ายและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่มา
จากหลากหลายธุรกิจ ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค ซึง่ การอบรม
นี้ถือได้ว่าเป็นคลาสที่สนุกสนาน และได้ความรู้ที่ทันสมัย
สามารถน�ำไปประยุกต์กบั การท�ำธุรกิจในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
รวดเร็วได้อย่างทันที” ผู้ก่อตั้งแบรนด์มาดามแมงโก้กล่าวสรุป
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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มิติใหม่ของการท�ำบัญชีแบบ
“บนกองเงินกองทอง” กับส�ำนักงานบัญชีดจิ ทิ ลั
(Digital Accounting Firm)

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

ผู้ก่อตั้งส�ำนักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ บนกองเงินกองทอง

22

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกน�ำมาแทนทีว่ ถิ ปี ฏิบตั ิ
แบบดั้งเดิม ทั้งในด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงาน โดยเฉพาะ
งานด้านเอกสารอย่างการบัญชีและภาษีทเี่ ต็มไปด้วยขัน้ ตอนยิบย่อยมากมาย
และยังต้องสิ้นเปลืองกระดาษจ�ำนวนมหาศาล แต่ลองจินตนาการถึงห้อง
สมุด ห้องแผนกบัญชีการเงิน หรือฝ่ายระเบียน ที่ดูปลอดโปร่งโล่งสบายตา
ปราศจากเอกสารกองโต คงเป็นสภาพแวดล้อมที่เจริญหูเจริญตา ชวนให้
เข้าไปค้นคว้าหาความรู้ หรือนั่งท�ำงานได้อย่างเพลิดเพลิน จึงเป็นที่มา
ส�ำนักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ดังอย่าง “บนกองเงินกองทอง” ที่จะมาปฏิวัติ
ภาพลักษณ์ส�ำนักงานบัญชีแบบเก่าๆ จากการใช้เอกสารกระดาษไปสู่
นวัตกรรมดิจิทัลออนไลน์เต็มระบบ ตอบสนองเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้
ประกอบการ SMEs ไทยก้าวไกลได้อย่างยั่งยืน
คุณอภิวฒ
ั น์ หวังมีชยั ผูก้ อ่ ตัง้ ส�ำนักงานบัญชีดจิ ทิ ลั แบรนด์ “บนกองเงิน
กองทอง” เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า มาจากธุรกิจด้านที่ปรึกษาการเงิน ดูแล ให้ค�ำ
ปรึกษา แนะน�ำด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล บริหารพอร์ตลงทุนในหุ้น และ
กองทุนรวม รวมทัง้ วางแผนภาษีให้กบั บุคคลธรรมดา หลังจากได้ดแู ลด้านภาษี
ส่วนบุคคลให้กบั เจ้าของธุรกิจหลายๆ ท่าน จึงได้รบั ค�ำแนะน�ำจากลูกค้าว่าควร
เปิดส�ำนักงานบัญชีควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ จะได้ดแู ลทัง้ ระบบบัญชีและภาษีแบบ One
Stop Service จบ-ครบ-ในทีเ่ ดียว ท�ำให้กลับมาทบทวนในสิง่ ทีเ่ รามีคอื พืน้ ฐาน
จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mini MBA นัก
บริหารภาษีส�ำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี (School of TAX) พร้อมด้วย
ประสบการณ์ทำ� งานจริง ทีพ่ บลูกค้าให้คำ� ปรึกษาเป็นประจ�ำ จึงได้ตดั สินใจก้าว
สู่ธุรกิจบริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การเงิน บัญชี และ
ภาษี

อย่างไรก็ตามทุกการท�ำงานย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรค
ปัญหา ซึ่งจากประสบการณ์ในการท�ำงานของคุณอภิวัฒน์
ทีเ่ ล็งเห็นถึง ปัญหาหลัก ของการท�ำงานรูปแบบเก่าๆ ระหว่าง
เจ้าของธุรกิจและส�ำนักงานบัญชี คือผู้ประกอบการท�ำเอกสาร
บัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษี ท�ำให้เกิดความ
ล่าช้าในการบันทึกบัญชี จนเกิดปัญหาก�ำไรทางบัญชีและภาษี
มี ม ากกว่ า ก� ำ ไรที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น จริ ง ๆ ประการถั ด มาคื อ
กระบวนการท�ำงานของส�ำนักงานบัญชีใช้เวลาค่อนข้างมาก
การท�ำงานซ�้ำซ้อนหลายขั้นตอน ท�ำให้เสียเวลาไปกับการ
ท�ำงานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงมองหา
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาช่วยและได้พบกับแพลตฟอร์มระบบ
บัญชีออนไลน์ครบวงจรอย่าง Accrevo ซึง่ สามารถออกเอกสาร
ได้ตงั้ แต่ระบบหน้าบ้านทีล่ กู ค้าเปิดเอกสารรับรายได้ ค่าใช้จา่ ย
สต็อกสินค้า เริ่มจาก User ของลูกค้าที่ Log in เข้าใช้งานและ
กรอกข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มส�ำเร็จรูปนี้ เมื่อถึงสิ้นเดือน
ลูกค้าก็ทำ� การ กดส่ง เอกสารทัง้ หมดทุกชนิดจะวิง่ มาหลังบ้าน
ทันที เตรียมพร้อมให้นักบัญชีคลิกลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูก
ต้อง หลังจากนัน้ สามารถออกรายงานทางการเงิน รายรับ ราย
จ่าย ก�ำไร แสดงให้ลูกค้าเห็นตัวเลขผลประกอบการได้ทันที
เกิดคุณค่าในการน�ำตัวเลขบัญชีไปพัฒนาธุรกิจสร้างรายได้ ก่อ
ผลก�ำไรให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
เจ้าของแบรนด์บนกองเงินกองทอง ยังบอกถึงข้อดีของ
ระบบบัญชีออนไลน์นี้ด้วยว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้
วางแผนภาษีธุรกิจ ได้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
ยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกธุรกิจจัดท�ำ
บัญชีที่สอดคล้องกับธุรกิจที่แท้จริง โดยจัดท�ำระบบบัญชีเล่ม
เดียวรวมทุกกิจการให้กบั ลูกค้า ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ SMEs เกิด
ความเชื่อมั่นสบายใจ จากการจัดท�ำระบบบัญชีตามมาตรฐาน

หลักบัญชีและภาษีของรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของระบบบัญชี การเงิน และภาษีของลูกค้า ให้สามารถ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ก่อให้เกิดผลก�ำไร
อย่างมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากให้บริการลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจแล้ว ส�ำนักงาน
บัญชี “บนกองเงินกองทอง” ยังตอบแทนสังคมด้วยการจัด
สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวางแผนการเงิน บัญชี
ภาษี ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไปเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความ
รูค้ วามเข้าใจในระบบการท�ำบัญชีธรุ กิจ การวางแผนภาษีธรุ กิจ
และการวางแผนการเงินธุรกิจ บนความเชือ่ ทีว่ า่ หากผูป้ ระกอบ
การไทยเข้าใจบัญชี การเงิน ภาษี มากขึ้น เศรษฐกิจภาพของ
ไทยจะโตขึ้น และ “บนกองเงินกองทอง” ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ จะ
ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พัฒนาเติบโต
ไปด้วยเช่นกัน

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

4

หลักคิด พิ ชิตใจลูกค้า

ให้ยอดขายถล่มทลาย ด้วยการตลาด 4C
เข้าถึงแก่นความต้องการของลูกค้า
ในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกอย่างมากมาย
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยหลักการ
ตลาด 4C ที่จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มอย่างถล่ม
ทลาย จากเดิมที่ใช้เพียงการตลาดแบบ 4P
หากเปรี ย บมวยกั น ของความแตกต่ า ง
ระหว่างการตลาดแบบ 4P และ 4C นั้น จะมี
ความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่การตลาดแบบ 4P
นัน้ จะเป็นมุมมองของแบรนด์ ส่วนการตลาดแบบ
4C จะเป็ น มุ ม มองของลู ก ค้ า ยิ่ ง ในโลกยุ ค
ออนไลน์ ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
มากมายได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ลูกค้ามีตัวเลือก
มากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้านั้น
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
ลูกค้าและวิธีการที่เราจะสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า
ได้ดีและประหยัดงบประมาณในการโฆษณาได้ก็
คือ การใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์
กูเกิ้ล เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป อินสตาแกรม สามารถ
สื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจ�ำนวนมาก
ภายในไม่กี่วินาที
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จากเดิมที่ 4P ประกอบไปด้วย Product, Price, Place และ
Promotion ส�ำหรับ 4C นั้นจะประกอบไปด้วย Consumer, Costs,
Convenience และ Communication

1

Consumer – สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ

เมื่อเทียบกับ 4P ในส่วนของ Consumer นี้ จะช่วยส่งเสริมใน
ด้านของ Product สินค้าหรือบริการของเรา โดยแต่เดิมทีเราจะผลิต
หรือน�ำเสนอสินค้าแก่ผบู้ ริโภค โดยแต่กอ่ นผูบ้ ริโภคอาจจะไม่มตี วั เลือก
มากนัก แต่ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีตวั เลือกมากมาย ดังนัน้ แทนทีจ่ ะผลิต
สินค้าก่อนให้คดิ กลับกันไปเลยว่า “ผูบ้ ริโภคต้องการอะไร?” ถามความ
ต้องการไปเลย แล้วค่อยผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการนั้น
เพราะกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ หากคุณโฟกัสไป
ทีก่ ารผลิตสินค้าทีค่ ณ
ุ ภาพดีมากๆ ถึงมากทีส่ ดุ แต่เมือ่ ถึงเวลาขายกลับ
พบว่าไม่มีใครซื้อมันเลย ทั้งๆ ที่ของของเราออกจะดีแท้ๆ นั่นคือเรา
อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไป ไม่ฟงั เสียงของผูบ้ ริโภคเลยว่าจริงๆ
แล้วพวกเขาต้องการมันหรือไม่
ดังนั้น จงค้นหาความต้องการของผู้บริโภคก่อน แล้วจึงค่อยหา
สินค้าหรือบริการมาตอบสนองพวกเขาเหล่านั้น

2

Cost ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่ อแลก
เพิ่มโอกาสให้ผู้คนที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเรามาก่อน มาพบ
กับสินค้าหรือบริการ
เจอและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

จากเดิมในมุมมองของ Price ในฝั่งของเจ้าของธุรกิจ
นั้น จะตั้งราคาตามต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่า
ขนส่ง แล้วจึงบวกก�ำไรเข้าไป
แต่หากมองในมุมมองของลูกค้าแล้ว ให้เราคิดเสมือน
ว่าเป็นลูกค้าเองเลยก็จะพบว่า ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าค่าวัตถุดิบ
คุณจะมีราคาขึ้นสูง หรือค่าขนส่งแพงขึ้น แต่ลูกค้าจะมองว่า
เงินที่พวกเขาจะจ่ายนั้น มันคุ้มค่ากับสินค้าหรือบริการหรือไม่
ดังนั้น ให้เราลองวิเคราะห์ดูว่า งบประมาณในการใช้
จ่ายของกลุม่ ลูกค้าเรานัน้ มีงบประมาณเท่าไหร่ เช่น หากลูกค้า
มีรายได้สูงคุณก็สามารถคิดค่าใช้จ่ายที่ราคาสูงได้ แต่หากราย
ได้ของลูกค้าไม่สูงมากนักเป็นระดับทั่วๆ ไป ก็อาจจะต้องมี
ราคาที่ต�่ำลง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สินค้าหรือบริการของคุณต้องเหมาะสม
กับราคา หากมีราคาสูงก็จ�ำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบและการ
บริการที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะถ้าหากคุณสามารถท�ำให้ได้
เกินความคาดหมายของลูกค้าได้นนั้ แม้วา่ สินค้าหรือบริการจะ
มีราคาสูงลูกค้าก็ยังคงยินดีที่จะจ่ายอยู่ดี

3

Convenience – ความสะดวกสบาย
ในการจับจ่ายใช้สอย

แต่เดิมทีในฐานะที่เราเป็นผู้ขาย เราจะค�ำนึงถึงท�ำเลที่
ดี (Place) แต่หากมองในมุมของผู้บริโภค ยิ่งในยุคออนไลน์
ปัจจุบันแล้วด้วยนั้น ในหลายๆ ครั้งลูกค้าก็เลือกความสะดวก
สบายมากกว่าการที่จะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบริการ
ดังนั้นแม้ว่าคุณจะขายดิบขายดีที่หน้าร้านค้าอยู่แล้ว
ก็ตามที แต่ก็ยังมีลูกค้าอีกจ�ำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสินค้าหรือ
บริการของคุณ หากคุณละเลยในช่องทางขายออนไลน์กอ็ าจจะ
ท�ำให้เสียโอกาสทางการค้าไปอย่างมากมาย
หากสินค้าหรือบริการของคุณ สามารถซื้อได้โดยที่ไม่
ต้องไปที่หน้าร้าน คุณก็ควรเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์และโซเชียล
เน็ตเวิรค์ ต่าง ๆ เพือ่ โปรโมทสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เพือ่

และข้อดีของการโปรโมทแบรนด์บนโลกอินเตอร์เน็ตก็
คือ มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิมอย่าง ทีวี
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และนอกจากนัน้ สือ่ ออนไลน์ยงั สามารถ
วัดผลและเจาะกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้ตรงกลุม่ มากกว่าอีกด้วย

4

่ สารให้ผบ
Communication – การสือ
ู้ ริโภค
รั บ รู้ ว่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนี้ เ หมาะส� ำ หรั บ
พวกเขา

เมื่อเทียบกับการท�ำ Promotion หรือการโปรโมท ใน
มุมมองของแบรนด์หรือผู้ขายนั้น โดยส่วนมากจะเป็นการ
สื่ อ สารเพี ย งฝ่ า ยเดี ย วจากผู ้ ข าย โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ฟ ั ง เสี ย งของ
ผู้บริโภคเลยว่าพวกเขาต้องการโปรโมชั่นเหล่านั้นหรือไม่
แต่หากมองในมุมมองของผู้บริโภคแล้วนั้น พวกเขา
สนใจแค่ว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้น มันสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขาได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเอง
แต่ในหลายๆ ครั้ง ผู้บริโภค อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่า
พวกเขาต้องการอะไร ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ราเป็นผูข้ าย จึงจ�ำเป็น
ต้องท�ำ Content หรือเนื้อหาเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
โดยให้เหตุผลว่า ท�ำไมพวกเขาจึงเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ
เหล่านั้น
และในขัน้ ตอนนีเ้ อง ก็จะมีการโต้ตอบกันระหว่างผูข้ าย
และผู้ซื้อ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และตรงนี้
นี่เองหากเราในฐานะผู้ขายสามารถมัดใจลูกค้าเอาไว้ได้ ก็จะ
ท�ำให้เรากลายเป็น Top of Mind หรือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ
เพราะแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ท�ำการซื้อเดี๋ยวนั้น แต่หากเมื่อไหร่
ก็ตามทีล่ กู ค้าต้องการใช้สนิ ค้าหรือบริการ เราก็จะกลายเป็นตัว
เลือกแรกๆ ทันที

และนี่ก็คือการใช้หลัก 4C ในการเข้าถึงใจลูกค้า เพราะต่อให้สินค้าของคุณมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ถ้าหากลูกค้า
พึงพอใจในแบรนด์ของคุณเขาก็ยงั คงเลือกใช้บริการคุณอยูด่ ี และทีส่ ำ� คัญก็คอื นอกจากเขาจะกลายมาเป็นลูกค้าประจ�ำ
ของเราแล้วนั้น เขายังบอกต่อกับเพื่อนๆ แนะน�ำให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราอีกด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://taokaemai.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับ..
ท�ำร้านอาหารอย่างไรให้ขายดี
จะเปิดร้านอาหารสักร้านเราต้องท�ำ
อะไรบ้างนะ เพื่อให้ร้านเราเป็นที่รู้จัก มี
ลูกค้ามาทานอาหารแล้วบอกต่อ มีอยู่
หลายปัจจัยไม่น้อยเลยทีเดียว ที่จะท�ำให้
ร้านอาหารเป็นทีร่ จู้ กั แต่กม็ ไี ม่นอ้ ยเช่นกัน
ทีใ่ ช้วธิ กี ารเดียวกันแต่ไม่เกิด ลองมาดูกนั
ว่ามีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างที่เราควรท�ำ
เพื่อให้ร้านอาหารขนาดเล็กให้อยู่รอด

1. อร่อยจริ๊งจริง จนเก็บไว้
คนเดียวไม่ ได้ต้องบอกต่อ

2. ให้เว่อร์วัง อลังเข้าไว้

เราก�ำลังอยูใ่ นยุคของท�ำอะไรให้มนั เว่อร์วงั อลังเข้าไว้ ท�ำร้านอาหาร
อาหารถ้าไม่อร่อยก็ไม่มีคนซื้อ !! หรือแม้ ต้องมีเมนูพิเศษจานชามใหญ่ๆ เข้าไว้ แต่งตัวให้เว่อร์เข้าไว้ แต่ประเภท
หากได้ลองทานแล้วไม่ถูกปากก็คงทานแค่ครั้ง วาบหวามไม่แนะน�ำ (เซ็กซีพ่ อประมาณก็คงไม่เป็นไร) นอกจากเรือ่ งรสชาติ
เดียว เผลอๆ ทานไม่หมดรีบเช็คบิลจ่ายเงินกัน การจัดสภาพแวดล้อมให้ชวนเข้า ชวนสนใจ ชวน Live&Share
เลยทีเดียว
ท�ำร้านอาหารไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ทสี่ ำ� คัญคือ
มีตวั อย่างร้านอาหารมากมายทีค่ ดิ เมนูโคตรใหญ่ ก๋วยเตีย๋ วชามหนึง่
ต้อง “อร่อย สะอาด และปลอดภัย” เป็นสิง่ ส�ำคัญ ทานกันแปดคน หรือมาม่าก็กลายเป็นเมนูมาม่าเศรษฐีใส่อาหารทะเลเข้าไป
อร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องสะอาดด้วย เพราะหาก ให้มันดูแล้วคุ้มค่า ต้องลอง..!!
ไม่สะอาดทานไปแล้วเกิดอาหารเป็นพิษ อาเจียน
ลองจินตนาการดูถ้าเราจัดท�ำร้านขายอาหารตามสั่งแล้วมีเมนูที่มัน
ท้องเสีย หรืออันตรายกว่านั้น นอกจากจะเสียชื่อ เว่อร์วงั จานชามทีม่ นั ใหญ่โตมโหฬารสักเมนูถอื เป็นเมนูเด็ดทีค่ นจะต้องเข้า
ร้านแล้ว เรายังท�ำบาปโดยตั้งใจอีกด้วย
มาทาน อย่างนี้ไม่กี่วันก็เป็นข่าว ไม่กี่วันก็ดังแล้ว
ประเด็นแรก..ดูฝีมือเราก่อน ท�ำอาหารรับ
ลองหาจุดต่าง สร้างความอลังในแบบที่เราอยากให้เป็น ยังมีอะไร
ประทานได้ไหม ถ้าไม่ได้ต้องพึ่งเชฟ พ่อครัว แม่ ใหม่ๆ ให้เล่นอีกเยอะ เช่น คนอื่นท�ำชามใหญ่ เราท�ำชามโคตรเล็ก คนอื่น
ครัว มือเอก ก็ต้องมีการท�ำสูตรออกมาให้เป็น ร้านประดับไฟสวยงาม เราให้ทานในทีม่ ดื มีเพียงเทียนไขไม่กเี่ ล่มทานกันใต้
มาตรฐาน ไม่อย่างนั้นวันไหนเชฟป่วยก็ซวยกัน แสงเทียน คนอื่นขายจานละ 50 เราขายจานละ 15 บาท เป็นต้น
พอดี
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