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วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจฉบับนี้ เป็นฉบับส่ง

ท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 และเพื่อส่งความสุข

ในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจของไทย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอมอบของขวัญผ่านงานบริการ 

และกิจกรรม ดังนี้

1. ขยายเวลาการให้บรกิารประชาชนถึงเวลา 18.00 น. 

ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ ส่วนบริการ

ข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3, ส่วนจดทะเบียนธุรกิจ ชั้น 4, ชั้น 9  

กรมพฒันาธรุกจิการค้า สนามบนิน�า้ และส�านกังานพฒันา

ธุรกิจการค้าเขต 1-6    

2. เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการ

ข้อมูลธุรกิจในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ระหว่าง

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3,  

ส่วนจดทะเบยีนธรุกจิ ชัน้ 4, ชัน้ 9 กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

สนามบินน�้า และส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6  

3. จดังาน “สืบทอดประเพณีไทย ส่งของขวญัต้อนรับ

ปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน” โดยเปิดพ้ืนทีล่านอเนกประสงค์

ชัน้ 3 กระทรวงพาณชิย์ สนามบนิน�า้ ให้เป็นพืน้ทีช้่อป ชมิ ชม 

สนิค้าจากกลุม่ OTOP/ MOC Bizclub/ GI  และธรุกจิแฟรนไชส์ 

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 

หวังเป็นอย่างยิ่งว ่า งานบริการและกิจกรรม 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่   

จะช่วยอ�านวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่

ประชาชนและผู้ประกอบธรุกจิได้เป็นอย่างดี
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 กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน ด้วยกลยุทธ์สลัดภาพร้านโชวห่วยแบบเดิมๆ ไปสู่

ร้านค้าปลกียคุใหม่ ‘SMART โชวห่วย’ เพ่ือให้คนซือ้สะดวก 

คนขายจัดการง่าย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดระบบ แบ่งเบา

ภาระการบรหิารจดัการ ขยายบรกิาร กระตุน้ยอดขายสร้าง

รายได้เพิ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบ

การชุมชน ร่วมชุดตอกย�้าความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศ 

 

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

จดักจิกรรม "พฒันาร้านค้าปลกีสู ่SMART โชวห่วย" ณ ห้อง 

บุรฉตัรไชยากร ชัน้ 4 ส�านักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดย

ได้รบัการสนบัสนนุจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน สถาบนัการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมการค้า

ส่ง-ปลีกไทย และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยในระดับ

ท้องถิน่ ตลอดจนผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายสนิค้าอปุโภค-บริโภค 

(Supplier) และผูใ้ห้บริการ Application ผนกึก�าลงัร่วมกนั

พัฒนาร้านค้าปลีก (โชวห่วย) ของคนไทย เพื่อยกระดับ

ศักยภาพในการแข่งขันของร้านค้าโชวห่วยแบบดั้งเดิม  

ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางกระจายรายได้ให้กับชุมชนไทยมา

อย่างยาวนาน ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ใหม่ได้ พร้อมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 ส�าหรบัแนวทางการพัฒนาไปสู ่SMART โชวห่วย 

เพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่ีอยู่คู่สังคมไทยและเป็นฟันเฟือง 

ส�าคัญของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเทียบ

ชั้นกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในประเทศได้นั้น  

ที่ผ ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รวบรวมปัญหา

อุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับร้านค้าโชวห่วยไทย 

และกับดักท่ีท�าให้ไม่สามารถเติบโตและแข่งขัน

ได้ พร้อมกบัน�ามาวเิคราะห์โดยละเอยีดกระทัง่ได้

บทสรปุออกมาเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาสู ่SMART

โชวห่วยทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูใ่นขณะนี ้พร้อมกบัน�า  

'ร้าน SMART โชวห่วยต้นแบบ' แห่งแรกมาจดัแสดง

เพื่อให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ร้านค้า

แห่งนี้จะเป็นการจัดร้านค้าให้มีความสะดวกต่อ

ผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวางผังร้านค้า

และการจัดเรียงสินค้าที่ง่ายต่อการค้นหา การจัด

โปรโมชันดึงดูดลูกค้า ตลอดจนการน�าเทคโนโลย ี

เข้ามาช่วยบริหารจัดการให้เป็นระบบอาทิ การใช้ 

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ 5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เครื่อง POS (ระบบขายหน้าร้าน) ในร้านค้าโชวห่วย 

เพื่อช่วยบริหาร Stock สินค้าและการท�าบัญชีรายรับ 

รายจ่าย การช�าระสินค้าผ่าน QR Code การจ�าหน่าย 

สินค ้า ชุมชนท่ีมีอัตลักษณ ์ของท ้องถิ่น ครัวชุมชน 

มุมกาแฟ และบริการต่างๆ เพื่อรับช�าระค่าบริการที่จะมา 

ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ร้านค้าโชวห่วย

 

 เป้าหมายท่ีจะพัฒนาร้านค้าปลีกทั่วประเทศให้ได้ 

30,000 ร้านค้า ภายในปี 2563 และจากนี้ไปร้านค้าใน

โครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ

ธุรกิจ ประกอบกับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

เพือ่บรหิารจดัการร้านค้าให้มปีระสทิธภิาพ มทีมีพีเ่ลีย้งคอย

ช่วยให้ค�าปรึกษา ช่วยปรับภาพลักษณ์ให้ร้านค้ามีความ

สวยงามทันสมัย การสนบัสนนุทนุจากสถาบนัการเงนิปล่อย

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า และการเชื่อมโยงสินค้า SME สินค้า 

OTOP และสินค้าชุมชนจากท้องถิ่น เพื่อเข้าไปจ�าหน่าย

ในร้านค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายและรายได้ให้กับ 

โชวห่วยอีกทางหนึ่ง

 จากข้อมูลการส�ารวจของ The Nielsen Company 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



(Thailand) ในปี 2562 มีร้านค้าโชวห่วยท่ัวประเทศ จ�านวน 

443,123 ร้าน เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ�านวน 4,303 ร้าน  

(ปี 2561 มีจ�านวน 438,820 ร้าน) แบ่งสัดส่วนเป็นภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 34% ภาคกลาง 22% ภาคเหนอื 16% 

ภาคใต้ 15% กรุงเทพและปริมณฑล 13% แสดงให้เห็นว่า

ร้านค้าโชวห่วยได้กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ 

สะท้อนถงึการเป็นกลไกส�าคญัในการเป็นเครือ่งมอืกระตุ้น

เศรษฐกจิฐานรากได้เป็นอย่างด ีส�าหรบัภาพรวมของธรุกจิ

ค้าส่ง ค้าปลีก จะพบว่าร้านค้าโชวห่วยมีส่วนแบ่งในตลาด

สูงเป็นอันดับ 1 คือ 44.1% รองลงมาคือร้านสะดวกซื้อ 

31.8% และไฮเปอร์มาร์เกต็ 24.1% ดังนัน้ การสร้าง Smart  

โชวห่วยในครั้งนี้จะช่วยท�าให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้าน

โชวห่วยจะกลายเป็น Outlet แบรนด์ท้องถ่ินที่ใกล้

ชิดชุมชน และสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมผู ้บริโภค

ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญยังช่วยเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายกระจายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP 

ได ้ด ้ วย น�าไปสู ่การหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานราก

อย ่างย่ังยืน บรรลุ เป ้าหมายตามแนวนโยบายการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ 7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี 

ช ่วยว ่าการกระทรวงพาณิชย ์ เป ็น

ประธานเปิดการสัมมนา มีนายวุฒิไกร 

ลวีีระพันธุ ์อธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ให้การต้อนรับพร้อมกล่าววัตถุประสงค์

ของการจดัอบรมหลกัสตูรพเิศษดงักล่าว 

เพื่อตอบสนองนโยบายการเร่งรัดพัฒนา

ธุรกิจบริการไทยให้เข ้มแข็งเพื่อเป็น

กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

โดยจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประสบการณ ์จากผู ้ เ ช่ียวชาญด ้าน 

ความงาม นักบริหารธุรกิจ ร้านเสริม 

ค ว า ม ง า ม  แ ล ะ

ช ่ า งท� า ผมมื อ อ าชี พ 

ชื่ อ ดั ง ขอ ง เ มื อ ง ไทย 

อาท ิดร.สมศกัดิ ์ชลาชล 

นายกสมาคมวิชาชีพ 

ช ่ า ง ท� า ผ ม ไ ท ย , 

คุณไกรวิทย ์ พุ ่มสุโข 

ผู้บริหาร Sukho Salon, 

คุณสมเพชร ศรีชัยโย  

ผู้อ�านวยการสถาบัน Anthony Hair, 

คุณวรชนาธิป จันทนู รองผู้อ�านวยการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเสวนา

พร้อม Workshop ให้ความรู้ในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสริมสวยมือ 

อาชีพ บทเรียนส�าหรับผู้ประกอบการ 

ยุคใหม่, เทรนด์ผมสมัยใหม่มืออาชีพ

สร้างธุรกิจฐานรากด้วยการ
บริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ

ปัจจุบันธุรกิจบริการถือเป็นหนึ่งในกลุ ่มธุรกิจที่มีความส�าคัญของประเทศไทย นอกจาก 
จะสามารถดงึดดูเมด็เงนินกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศแล้ว ยังสร้างงานและสร้างรายได้หมนุเวียนในระบบ
อีกด้วย ภาครัฐเล็งเห็นความส�าคัญของธุรกิจบริการและให้การสนับสนุนส่งเสริมผ่านโครงการต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษ “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ” 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจบริการและเสริมความงาม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ต้องตามทัน, และเทคนิคการบริหารงาน 

ให้ประสบความส�าเร็จ เคล็ด(ไม่)ลับ 

ส�าหรับช่างเสริมสวยมืออาชีพ โดยแบ่ง 

การอบรมออกเป็น 2 รุ ่น รุ ่นที่ 1 

เป็นเจ้าของธุรกิจเสริมสวยที่เปิดกิจการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือต้องการ 

ขยายสาขา อบรมระหว่างวันที ่13, 20-21 

พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 2 ส�าหรับ

ช่างและนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาหลักสูตร 

ช่างท�าผม แต่งหน้า ท�าเล็บ และเสริม

ความงาม อบรมระหว่างวันที่ 13, 27-28 

พฤศจิกายน 2562 นอกจากนีภ้ายในงาน

ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าเส้นผมและความ

งามจากแบรนด์ชั้นน�ามาวางจ�าหน่ายใน

ราคาพเิศษ เพือ่ช่วยลดต้นทนุด้านวตัถดุบิ

หลักที่ใช ้ให ้บริการและสร ้างรายได้ 

เสริมแก่ภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 

ครั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านการอบรมจะสามารถ

น�าความรูก้ลบัไปปิดจดุอ่อน (Pain Point) 

ร้านเสริมความงามของตนเอง โดยใช้

เทคนิคด้านการตลาดช่วยดึงดูดลูกค้า

ให้เข ้ามาใช้บริการที่ร ้าน การเลือก

ท�าเลทองในการลงทุน การสร้างความ 

ประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ�้า 

และการซื้อใจพนักงานให้รักในงาน

จ า ก ข ้ อ มู ล ส� า นั ก ง า น
สถิติแห่งชาติในปี 2559 พบว่า  
มีธุรกิจเสริมสวยที่จัดตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย จ�านวน 121,296 
ราย มีมูลค่าทางการตลาดรวม
กันทั้งประเทศกว่า 6 หมื่นล้าน
บาทต่อปี สอดคล้องกับข้อมูล
ของกรมการจัดหางานที่พบ
ว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจ
เสริมสวยในประเทศไทยระหว่าง
ปี 2558-2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.4 

บริการ การปักหมุดร้านให้เป็นที่รู ้จัก 

ในโลกออนไลน์ การบริหารบัญชีการเงิน

และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจน

การปรับภาพลักษณ์ร้านเสริมความงาม

ให้สวยชวนมอง 

ร ้านเสริมสวยเป ็นธุรกิจท่ีอยู ่ 

คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีเสน่ห์

ในการเข ้าถึงคนในชุมชนได้ทุกเพศ 

ทุกวัย หากพิจารณาให้ดีจะถือว่าเป็น

หน่วยธรุกิจส�าคญัทีช่่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในท้องถิ่น แม้จะมีผู ้ประกอบธุรกิจ 

ในลกัษณะน้ีจ�านวนมาก เพราะไม่ซบัซ้อน 

ใช ้ งบลงทุนไม ่มาก ส ่ งผลให ้ เกิด 

การแข่งขันสูง แต่หากสามารถพัฒนา 

ตนเองเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพได้ จะเป็น 

การยกระดับสร้างแต้มต่อช่วยให้ลูกค้า

สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง 

ร้านเสริมสวยทั่วไปกับร้านที่มีความเป็น 

มืออาชีพได้ ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าจะต้อง

เลือกเข้าร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่า  

อีกทั้งถ ้าธุรกิจสามารถรวมกลุ ่มกัน 

ภายใต้วิชาชีพเดียวกันได้ ก็จะเพิ่ม 

ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ

และเพิ่มอ�านาจการต่อรองทางธุรกิจได้ 

ช่วยประหยัดต้นทุนในการบริหารธุรกิจ

ได้อีกทางหนึ่ง

9ต้นสายปลายทางธุรกิจ



หากเอ ่ยถึงเอกลักษณ์ผ ้าไทย 

“ผ้าไหมไทย” จัดเป็นอาภรณ์เครือ่งนุง่ห่ม 

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน 

ภาครัฐได้พยายามกระตุ ้นส่งเสริมให้ 

ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาใช้

ผลิตภัณฑ์ผ ้าไหมในชีวิตประจ�าวัน 

กันมากขึ้น ด้วยเอกลักษณ์ของเส้นสาย

ลวดลายสวยเด่นซึ่งเป ็นคุณลักษณะ

เฉพาะถิน่แล้ว ในชุมชนต้นก�าเนดิผ้าไหม

ลายต่างๆ ยังมีประวัติความเป็นมาและ

สถานที่น่าสนใจชวนให้ค้นหาอีกด้วย          

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้ด�าเนนิ

กิจกรรมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้

โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ ์

เปิดประตูสู่เส้นทางสายไหม
ชวนไปเที่ยวเมืองรอง

ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นสร้าง

การรับรู ้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมไทย ทั้งในส่วนของแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และการ

เชือ่มโยงต่อยอดสูแ่หล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั 

กระตุน้ให้เกดิการบรโิภคและซือ้ผลติภณัฑ์ 

ผ้าไหม สินค้า และบริการในเมืองรอง

มากข้ึนภายใต้แคมเปญ “เส ้นทาง

เปิดประตูสู่เส้นทางสายไหม

10 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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สายไหมสู่เมืองรอง” เพื่อผลักดันให้

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความ

เข้มแขง็มัน่คง โดยใช้ผ้าไหมเป็นสือ่กลาง

ในการเชื่อมต ่อและสร ้างการจดจ�า  

เป ้ าหมายส� า คัญคื อการยกระดั บ 

ผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยให้มีความ

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชงิธรุกจิ 

เชื่ อมโยง เครื อข ่ ายและการตลาด 

ขนานไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว

เมืองรอง เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์

ด้านการผลิต เทคนิคเฉพาะถิ่นและ 

อัตลักษณ์ผ้าไหมของแต่ละชุมชน  

โดยก� าหนดการด� า เนิ น งาน

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง 

3 ภูมิภาค 6 เส้นทาง ประกอบด้วย 

เส้นทางที่ 1 : นครราชสีมา (อ.ปักธงชัย) 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ เส้นทางที่ 2 : สกลนคร 

กาฬสินธุ ์ เส้นทางที่ 3 : อุดรธานี 

หนองบัวล�าภู เลย เส้นทางที่ 4 : พิจิตร 

นครสวรรค์ อุทัยธานี เส้นทางที่ 5 : 

สุพรรณบุรี ชัยนาท และ เส้นทางที่ 6 : 

น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ ซึ่งทุกจังหวัด 

เมืองรองที่เป็นเส้นทางของการลงพื้นที่

ล ้วนแล ้วแต ่มีผ ้าไหมเฉพาะถิ่นที่ม ี

ความสวยงาม ตลอดจนมแีหล่งท่องเทีย่ว

ส�าคัญท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างดี 

ทริปนี้ได้มีสื่อมวลชนหลากหลาย

แขนง และ Blogger ด้านการท่องเที่ยว/

ไลฟ์สไตล์ท่ีมีชื่อเสียงร่วมเดินทางด้วย 

เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ

สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนในวงกว้าง 

รวมทัง้ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองคนรุ่นใหม่

ให้หันมาตระหนักถึงความส�าคัญและ 

ใช้สอยผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมากข้ึน 

อันจะน�ามาซึ่ งการตัดสินใจซ้ือและ 

เลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยในชีวิต

ประจ�าวนั รวมท้ังเป็นของฝากของก�านลั

ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีได้รับ 

โดยหั ว ใจหลักในการลงพื้ น ท่ี  คือ 

การเผยแพร่ความสวยงามและวฒันธรรม

การทอผ้าไหมท่ีได้รับการสืบทอดจาก 

รุ่นสู่รุ่น ซึ่งกว่าจะได้ผ้าไหมผืนงามหน่ึง

ผืนต้องใช้ทั้งทักษะความพิถีพิถัน ศิลปะ 

ผสานกับภูมิป ัญญาท ้องถ่ิน ท�าให ้

เส้นไหมธรรมดากลายเป็นผ้าไหมทอมือ

ผืนงามที่มีลวดลายอันวิจิตรบรรจง 

มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโ่ดดเด่น สามารถ

สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถ่ินได้เป็นอย่างดี 

รวมทั้งเป ็นการส ่งเสริมภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ผ ้าไหมของไทยให ้ เป ็นที่

ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในฉบบันีเ้ราจะพาตะลอนออนทวัร์ 

เส้นทางสายไหมภาคอีสานเส้นทางที่ 1 

เริม่กนัทีก่ลุม่จงัหวดันครราชสมีา บรีุรัมย์  

สรุนิทร์ เดนิทางระหว่างวนัที ่31 ตลุาคม - 

2 พฤศจิกายน 2562 โดยเป้าหมาย 

ในการปักหมดุจุดแรกอยู่ท่ีกลุม่หตัถกรรม 

บ้านดู ่อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา ซึง่เป็น

ชุมชนที่ขึ้นชื่อในการทอผ้าไหมหาง

กระรอกทีส่วยงาม มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ที่โดดเด่น และก�าลังจะได้รับการรับรอง

ให้ข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

หรือ GI 
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หลังจากนั้นเราออกเดินทางมุ ่ง

หน ้าต ่อไปยังจังหวัดบุรี รัมย ์  ซึ่ งม ี

แหล ่งท ่องเที่ยว ช่ือดังอย ่างอุทยาน

ประวัติศาสตร์พนมรุ ้งเป็นหมุดหมาย

ส�าคัญ ไม่เพียงเท่านั้น ดินแดนปราสาท

หนิถิน่ภูเขาไฟแห่งนีย้งัมผ้ีาไหมท้องถิน่ที่

ขึ้นชื่อหลายแห่ง เช่น ผ้าภูอัคนี (ผ้าย้อม

ดินภูเขาไฟ) อ.เฉลิมพระเกียรติ ผ้าไหม

มัดหมี่ทอมือ กลุ ่มผ้าไหมโนนกลาง 

อ.ดอนมนต์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว  

กลุม่ทอผ้าไหมบ้านโคกเมอืง อ.ประโคนชยั 

ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอแปรรูปผ้าไหม - 

ผ ้าฝ ้าย อ.พุทไธสง ผ ้าไหมมัดหมี่ 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก อ.นาโพธิ ์

ผ้าซิ่นตีนแดง ณัฏฐาผ้าไหม อ.นาโพธิ์ 

ผ้าไหมมดัหมี ่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก 

อ.นาโพธิ์ เป็นต้น

ป ิดท ้ ายกันที่ จั งหวัดสุ รินทร  ์

ซึ่งเราตั้งต้นด้วยการแวะไปเยี่ยมชม

ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมอืงช้าง

ที่พิพิธภัณฑ ์สถานแห ่งชาติสุ รินทร ์

กนัก่อน จากนัน้จงึมุง่หน้าไปเยอืนชมุชน

แหล่งผลิตผ้าไหมพื้นเมืองแห่งต่างๆ 

ที่มีความสวยงามและมีลวดลายโดดเด่น

เฉพาะตัว เช่น อ.ล�าดวน ประกอบด้วย 

ดาวไหมไทย (ผ้าไหมมัดหมี่) กลุ่มทอผ้า

ไหมบ้านระไซร์ ผ้ามดัหมี ่กลุม่สตรทีอผ้า

บ้านยางจรม ผ้าไหมทอมือสีธรรมชาติ  

กลุ่มทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 

บ้านหนองยาง ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ 

กลุม่สตรทีอผ้าไหมบ้านสวาย นอกจากนี้ 

ยังมีผ้าไหมบ้านอากลัว กลุ่มสตรีทอผ้า

ไหมบ้านอากลวั อ.เขวาสนิรนิทร์ ผ้าไหม

มัดหมี่ย ้อมสีธรรมชาติ ศูนย ์เ รียนรู ้ 

สวยสมใจผ ้าไหมอาบโคลนดอกบัว 

อ.ศีขรภูมิ เป็นต้น

นางลลิดา จิวะนันทประวัต ิ

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
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ซ่ึงน�าขบวนคาราวานเส้นทางสายไหม 

สู่เมืองรองทริปแรกกล่าวสรุปว่า ผ้าไหม

ไทยได้รบัการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์

ประจ�าชาตขิองประเทศ มคีวามสวยงาม 

มีความอ่อนนุ่ม เส้นไหมมีความเลื่อม 

เงางามโดยธรรมชาติ ใส่แล้วภูมิฐาน 

นอกจากนี้ คุณสมบัติพิเศษของผ้าไหม  

เมื่ ออากาศร ้ อน . . .ผ ้ า ไหมจะช ่ วย 

คลายร้อน และเมือ่อากาศหนาว...ผ้าไหม

บางๆ กลับช่วยให้อุ ่นสบาย ซึ่งจาก

คุณสมบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถ

สะท้อนถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโ่ดดเด่น

ของผ้าไหมไทย น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจ 

เมื่อสวมใส่หรือใช้งาน ท�าให้เกิดการ 

เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่าน

ลวดลายอันวิจิตรบรรจงบนผืนผ้าไหม 

ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่ควร 

ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่

รู ้ จั ก  เ พ่ือด� ารงไว ้ ซึ่ ง วัฒนธรรมที่ 

ทรงคุณค่าของประเทศไทย

ข้อมลูจากกรมหม่อนไหม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 

ประเทศที่ผลิตเส้นไหมมากที่สุดในโลก 

อันดับ 1 จีน อันดับ 2 อินเดีย อันดับ 3 

อุซเบกิสถาน อันดับ 4 ไทย อันดับ 5 

บราซิล ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชน

จีนมีนโยบายเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม 

ต่อความต้องการของตลาดโลก ดังนั้น 

หากประเทศไทยมีการส ่งเสริมและ

พัฒนาด ้านหม ่อนไหมอย ่าง เ ต็มที ่

ลดต้นทุนการผลิต การสร้างคุณลักษณะ

พิเศษที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง และ 

คงอัตลักษณ์ของไหมไทยที่เป็นเส้นไหม 

สาวด้วยมือโดยแท้ ก็จะท�าให้ไหมไทย 

สามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ไม่ยาก

โดยเฉพาะตลาดอาเซียน

โดยลดบทบาทภาคการเกษตรลง รวมถงึ

สนิค้าด้านหม่อนไหม ซึง่สามารถเป็นดชัน ี

บ่งชีป้รมิาณการผลติเส้นไหมยงัไม่เพยีงพอ 
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กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
(การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา)

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คืออะไร
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาท 

ที่มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยด�าเนินการเพื่อให้คู่กรณี มีโอกาส 

ในการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและ

ปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของ 

กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่นอกเหนือไปจากการ

ฟ้องร้องคดีต่อศาล

โดยในปัจจุบันนี้ได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ�านวน ๒ ฉบับ คือ

๑. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา)

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทางปกครอง)

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

เมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร ้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามพระราชบัญญติัน้ี เป็นการน�า 

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญามา

ปญัหาความขัดแยง้ตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย
ในความแตกต่างของบุคคลที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ความไม่เท่าเทียมกัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที ่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งนับวันมีแต่จะ
เพ่ิมขึ้น หากข้อขัดแย้งนั้นตกลงกันไม่ได้ ท�าให้มีคดี
ความต้องน�าไปขึ้นศาล ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ
คดีปกครองก็ตาม แต่เมื่อปริมาณคดีในศาลมีจ�านวน
มากท�าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการพิจารณาคด ีกอ่ใหเ้กดิ
ความสูญเสียทัง้เวลา คา่ใชจ้า่ย และสรา้งความขดัแยง้
ให้กับคู่พิพาทในคดี 

ที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายรองรับกระบวนการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาท แต่เป็นเร่ืองความสมคัรใจของคูพ่พิาท    โดยเป็นการ

ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ในช้ันศาล เนือ่งจากการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

เป็นวธิกีารท�าให้ข้อพพิาทนัน้ยตุลิงได้ อนัเป็นการลดปัญหาคดี

ความทั้งปวง ท�าให้คู่พิพาทสามารถบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

แทนการต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล   ทีต้่องใช้ระยะเวลาทีย่าวนาน อกีท้ัง

ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และ

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น จึงมีการน�ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็น 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการระงับข้อพิพาทหรือ

ข้อโต้แย้งก่อนฟ้องคดี โดยก�าหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เป็นกฎหมายกลางและมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
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ก�าหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อจัดระบบการไกล่เกลี่ยของ 

หน่วยงานรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่มี 

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ กระทรวงยตุธิรรมเป็นผูด้แูลเพือ่

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นเครื่องมือในการไกล่เกลี่ย 

ระงับข้อพิพาทเพื่อท�าให้ข้อพิพาทนั้นยุติได้ก่อนฟ้องศาล 

มีหลักการส�าคัญ คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต้องมีคู่กรณี

ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยและ

เจรจาตกลงกัน  โดยมีคนกลางเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเรียกว่า 

ผู้ไกล่เกลีย่ คอื บคุคลทีม่คีณุสมบตัผ่ิานการอบรมการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาท

ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 

ยุติธรรมแห่งชาตริบัรองและได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นผูไ้กล่เกลีย่ 

ต่อนายทะเบียนคือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ด�าเนินการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ท�าหน้าทีช่่วยเหลอื แนะน�า และหาแนวทาง

หรือวิธีการในการยุติข ้อพิพาทเพื่อให้คู ่กรณีตกลงกันได้ 

ซึ่งผู้ไกล่เกล่ียจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ 

ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ แต่ทั้งนี้หากคู่กรณีฝ่ายใดจะ 

เปลี่ยนใจไม่ยินยอมไกล่เกล่ียต่อไป ก็มีสิทธิขอถอนตัวหรือ 

ขอยกเลิกการไกล่เกลีย่นัน้ได้โดยท�าเป็นหนงัสอืแจ้งต่อผู้ไกล่เกลีย่ 

และกฎหมายยังได้ก�าหนดโทษในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยเรียก หรือ 

รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืน่ใดแก่ผูไ้กล่เกลีย่ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับอีกด้วย

ส�าหรับข้อพิพาททางแพ่งที่จะท�าการไกล่เกลี่ยได้ คือ 

ข้อพพิาทเกีย่วกบัทีด่นิทีไ่ม่ใช่เรือ่งกรรมสทิธิ ์ข้อพพิาทระหว่าง 

ทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก หรือข้อพิพาทอื่นตามท่ีจะมีการ

ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา และข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ 

ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกินจ�านวนตามที่ก�าหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา ข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยไม่ได้ คือ ข้อพิพาทที่

เกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว กรรมสิทธิ์ 

ในสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นีเ้มือ่คู่กรณตีกลงระงับข้อพพิาทกนัได้แล้ว 

ผู้ไกล่เกลีย่จะท�าบนัทกึข้อตกลงระงับข้อพพิาทซึง่มสีภาพบงัคบั

ทางกฎหมาย หากฝ่ายใด ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอีกฝ่ายหนึ่ง 

อาจยื่นค�าร้องขอต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งบังคับตาม

ข้อตกลงนัน้ได้  ส่วนข้อพพิาททางอาญาทีจ่ะท�าการไกล่เกลีย่ได้ 

คือ ความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษตามมาตรา 

๓๙๐ ถงึมาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา และคดีอาญาที่จะไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนได้ 

เป็นคดีเช่นเดียวกับคดีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

ดังท่ีได้กล่าวมา และได้เพิ่มคดีความผิดท่ีมีอัตราโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ด้วย

นอกจากนีพ้ระราชบญัญตันิีไ้ม่มผีลกระทบต่อการไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐที่ด�าเนินการอยู่ ตามหน้าที่และ 

อ�านาจของตนตามทีม่กีฎหมายก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่ทัง้น้ี 

หน่วยงานของรฐัแห่งใดประสงค์จะด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งก็คงต้อง

พิจารณาด�าเนินงานให้สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ หน้าที่

และอ�านาจของตน หรือบริบทของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ และ

ให้แจ้งความประสงค์ที่จะด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว

เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้แก่ประชาชน 

เป็นประโยชน์ในการช่วยให้คู่กรณีบรรลุข้อตกลงร่วมกันจาก

กรณพีพิาท ลดข้อขดัแย้ง ส่งผลให้ข้อพพิาทยตุลิงไม่ต้องน�าคดี

ไปสู่ศาล ช่วยเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

ประกอบกับการท่ีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสู่ระบบการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทนี้ ก็จะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนให้กระบวนการ 

ยุติธรรมทางเลอืกมผีลบังคบัใช้ และเน่ืองจากพระราชบญัญตันิี ้

เป็นกฎหมายใหม่ จึงควรท่ีจะส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ 

ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนให้เกิด    

การยอมรับและเลือกใช้การไกล่เกล่ียเพื่อยุติข้อพิพาท เพื่อให ้

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถเป็นทางเลือกใหม่ 

ในการระงับข้อพิพาทต่อไป

อ่านข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี เวบ็ไซต์ส�านักงานปลดักระทรวง

พาณิชย์ (www.ops.moc.go.th) > กฎ/ระเบียบ >กฎหมาย

ที่ควรรู้ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code

บทความโดย

นางสาวนพมาส  วรญาณศรี นิติกรช�านาญการพิเศษ 

รักษาการในต�าแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ

กลุ่มกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ธุรกิจซักอบรีด 
โอกาสทองปั้ นน�า้ใหเ้ปน็เงิน !!!
ธุรกิจซักอบผ้า 

ซักสบายสไตล์ Otteri Wash & Dry

ต้นแบบธุรกิจร้านสะดวกซักเบอร์หนึ่ง 

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิโลกทีถ่ดถอย บรรดาธรุกจิ

น้อยใหญ่ต่างด้ินรนเพือ่ความอยูร่อด ส่วนรายทีไ่ม่สามารถ

ต้านทานการค้าอนัเชีย่วกรากต้องล้มหายไปจากสารบบ แต่

กย็งัมธีรุกจิบางประเภทท่ีสามารถท�าผลก�าไรได้อย่างมัน่คง 

หนึง่ในนัน้คอืธรุกิจสะดวกซัก (Laundromat) ซ่ึงก�าลงัได้รบั 

ความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด ซึ่งเราจะพา 

ทกุท่านหาค�าตอบจาก “คณุกวิน นิทศันจารกุลุ” กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด เจ้าของ 

แฟรนไชส์ Otteri Wash & Dry ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาด

ไปพร้อมกัน 

 แม้จะด�าเนนิธรุกจิร้านสะดวกซกัมาได้เพยีง 3 ปี แต่ก็

ถอืว่า Otteri Wash & Dry แบรนด์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซกั 

ประสบความส�าเร็จสามารถตั้งหลักปักฐานบนตลาด  

Laundry Business ได้อย่างมั่นคง วัดจากการมีแฟรนไชส์

กระจายตวัอยูท่ัว่ประเทศกว่า 180 สาขา แต่กว่าจะป้ันแบรนด์

ให้ตดิตลาดได้ เจ้าของอย่างคณุกวนิกเ็คยผ่านความผิดหวัง

และต้องสัง่สมบ่มเพาะประสบการณ์มาไม่น้อย เขาเริม่จาก

ความชา่งสงัเกตและเข้าใจไลฟ์สไตล์คนในสงัคมเมอืง พบ

ว่าการซักผ้าเป็นงานหนักที่ใช้เวลามาก แต่ก็เป็นงานที่ 

ทุกบ้านต้องท�า ประกอบกับพฤติกรรมเร่งรีบของคนเมือง

ที่ต้องแข่งขันกับเวลา หากสามารถสร้างบริการที่ตอบ

โจทย์ความสะดวกในการซักผ้าให้กับวิถีชีวิตในสังคม

เมือง น่าจะมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้ จึงเกิดเป็น

ธุรกิจให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติแบรนด์  

Otteri Wash & Dry ขึ้นมา  

  

 ด้วยความเป็นคนใส่ใจและช่างสงัเกต เมือ่คณุกวนิได้

ไปเหน็ความเฟ่ืองฟูของธรุกจิร้านสะดวกซกัในต่างประเทศ 

บวกกบัประสบการณ์ส่วนตัวกบัธรุกจิของครอบครวั จงึตัง้ใจ 

ออกแบบธุรกิจร้านสะดวกซักให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ

คนยุคใหม่ โดยตั้งโจทย์เปลี่ยนนิยามการซักผ้าซึ่งน่าเบื่อ

จ�าเจให้เป็นเรื่องสนุก โดยเลือกใช้ตัวการ์ตูนนากที่น่ารัก

ธุรกิจซักอบผ้า 

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



สดใสสไตล์ญี่ปุ ่นมาเป็น Theme ตกแต่งร้านด้วยวัสดุ

จากไม้ จัดพื้นที่ใช้สอยภายในร้านสไตล์ Less is More 

ให้ความปลอดโปร่งโล่งสบายเหมือนนั่งอยู ่ใน Cafe 

มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นมุม 

นั่งเล่นพร้อมบริการไวไฟฟรีและเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

ในส่วนของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเลือกใช้แบบ 

Industrial Grade ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและทนทาน 

กว่าเครื่องซักผ้าทั่วไปตามบ้านเรือน ทุกเครื่องเชื่อมต่อ 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบ IOT (Internet of Things) 

ลูกค้าสามารถเช็คจ�านวนเครื่องว่าง หรือเวลาในการ 

ซกัผ้าท�าให้ไม่ต้องรอทีร้่าน ขณะทีเ่จ้าของร้านกส็ามารถเชค็

จ�านวนเงินในแต่ละเครือ่ง ช่วงเวลาทีม่กีารใช้งานหนาแน่น

เพือ่น�ามาใช้ในการวางแผนการตลาด และค�านวณรอบการ

ใช้งานเพือ่ก�าหนดเวลาบ�ารงุรกัษาเครือ่ง ท�าให้เจ้าของร้าน 

สามารถบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ร้านซกัผ้าหยอดเหรยีญอตัโนมตันิัน้เป็นธรุกจิทีก่�าลงั

เน้ือหอมสุดๆ เกี่ยวกับประเด็นน้ีเจ้าของแบรนด์ Otteri 

ยนืยนัฟันธงว่าเป็นธรุกจิทีม่โีอกาสเตบิโตอกีมาก เมือ่เทยีบ

กบัประเทศมาเลเซยีซึง่มปีระชากรเพยีง 32 ล้านคน แต่มร้ีาน 

ซกัผ้าหยอดเหรยีญมากถงึ 6,400 แห่ง คดิเป็นอัตรา 1 ร้าน

ต่อ 5,000 คน ขณะทีป่ระเทศไทยมปีระชากรกว่า 70 ล้านคน  

แต ่กลับมีบริการร ้ านสะดวกซักในลักษณะน้ี เ พียง 

500 แห่งเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนี้ยังเปิดกว้าง  

นอกจากนี้ยังมีข้อดี จากการเป็น ‘ธุรกิจเงินสด’ ที่ต้อง

ช�าระเงินก่อนใช้บริการ ‘ไม่ต้องสต็อกสินค้า’ ใช้เงิน

หมนุเวยีนต�า่ มเีพยีงค่าน�า้ ค่าไฟ และค่าแก๊ส ‘ใช้คนน้อย’  

ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติลดค่าใช้จ ่ายในการจ้าง

พนกังาน ‘ใช้เครือ่งจกัรท�างาน’ จงึมอบบรกิารท่ีมคุีณภาพ

และมาตรฐานเดียวกัน และเป็นธุรกิจที่ไม ่หลับใหล  

‘ให้บริการ 24 ชั่วโมง’ 

 อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมี 2 ด้าน ดังนั้น  

ผู ้ที่ สนใจควรศึกษาข ้อมูลและเตรียมความพร ้อม

อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากธุรกิจนี้

ไม่ใช่แบบ Passive Income ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 

ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับเครื่องซักผ้า

และเครื่องอบผ้า ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ต้องเฝ้าร้านทุกวัน 

แต่ก็ต้องเข้ามาดูแลความสะอาดและให้บริการลูกค้าอยู่

เสมอ เพราะแม้เคร่ืองจักรจะท�างานด้วยระบบอัตโนมัติ  

แต่เจ้าของร้านต้องหมัน่พดูคยุสอบถามความพงึพอใจและ 

รับฟังข ้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อน�าไปพัฒนาธุรกิจ 

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



และที่ส�าคัญคือการเลือกท�าเลท่ีตั้งจะต้องสอดคล้อง

กั บความต ้ อ งการของกลุ ่ มลู กค ้ า ในแต ่ ละพื้ นที่  

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้านจะช่วย

ให้ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงได้ 

    ธรุกจิร้านสะดวกซกัยงัถอืว่าเป็นตลาดใหม่และเปิดกว้าง 

จงึมผีูเ้ล่นทัง้หน้าใหม่และเก่ากระโจนเข้าสูส่นาม หวงัครอง

ส่วนแบ่งให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์คุณกวินมอง

ว่าวิสัยทัศน์ผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะชี้วัดความส�าเร็จ 

เพราะแม้ว่ารูปแบบธุรกิจจะคล้ายคลึงกัน แต่วิสัยทัศน์ 

ของผู้น�าจะก�าหนดทิศทางของแบรนด์นั้นๆ สิ่งส�าคัญ 

คือการให้บริการหลังการขาย (After Sale Service)  

แฟรนไชส์ซอร์จะต้องมีทีมงานที่พร้อมแก้ปัญหาและ

สนับสนุนเราได้ตลอดเวลาหากเครื่องเสียจะเสียโอกาส

ทางการค้าด้วย

 ธุรกิจนี้เติบโตได้เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ผมได้เข้าร่วมโครงการ Franchise B2B รุน่ที ่18 โดยเราเคย

เปิดสาขาแรกไปแล้วแต่ไม่ประสบความส�าเรจ็เนือ่งจากเรา 

ตโีจทย์ผดิ สิง่ทีไ่ด้คอืการสอนให้คดิอย่างเป็นระบบ เน่ืองจาก

การบรหิารธรุกจิแฟรนไชส์ 1 สาขา 10 สาขา และ 100 สาขา  

ต่างมีปัญหาท่ีไม่เหมือนกัน แต่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จะมีวิทยากรที่เก่ง มี Case study มากมายให้ศึกษา 

ท�าให้เรามองเห็นว่าเส้นทางที่ก�าลังเดินไปมีปัญหาอะไร 

รออยู่ ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง 

ทีก่รมฯ คณุจะมทีัง้เพือ่นและทีป่รกึษาดงันัน้ อยากแนะน�า 

ให้ทกุท่านทีก่�าลงัวางแผนท�าธรุกจิแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการ 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจะพบว่ายังมีสิ่งดีๆ 

ทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน�ามาพฒันาธรุกจิของเราให้ประสบ

ความส�าเรจ็อกีมากมาย

ธุรกิจซักอบรีด โอกาสทองของทุกคน !!!

 ร้านซัก-อบ-รีด และธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  

มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและสร้างให้เกดิโอกาสทาง

ธรุกจิจ�านวนมากกบัผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ เนือ่งจาก

อตัราการขยายตัวของความเป็นเมอืง (Urbanization Rate) 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมลีกัษณะ

พเิศษทีน่กัการตลาดเรยีกว่า IWWIWWIWI (I Want What 

I Want When I Want It) หมายถงึ ผู้บริโภคต้องการ

ได้รับบริการในรูปแบบที่ต้องการในช่วงเวลาที่พวกเขา

พงึพอใจ เช่น การให้บรกิาร 24 ชัว่โมง บริการจดัส่ง  

(Delivery) และการเพิ่มจุดให้บริการ ท�าให้ธุรกิจร้าน

ซักผ้าที่มีการปรับรูปแบบบริการให้ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

โดยปัจจบุนัมกีารพฒันารปูแบบการให้บรกิารเป็น 3 แบบ 

 1. ร้านซัก-อบ-รีด ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบุคคลธรรมดา  

 ใช้เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาให้บริการครบวงจร (ซัก-อบ-รีด) 

 2. ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ มีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย 

(บคุคลธรรมดา/นติบิคุคล/แฟรนไชส์) เริม่มกีารใช้เคร่ืองซกัผ้า

อุตสาหกรรมและน�าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการให้บริการ   

 3. ร้านซัก-อบ-รีดผ่านตู้ล็อกเกอร์ เป็นรูปแบบใหม่ โดย

เป็นลกัษณะตูล้อ็กเกอร์ทีอ่ยูบ่รเิวณทีม่คีนหนาแน่น เช่น รถไฟฟ้า

ผู้ใช้สามารถน�าเสื้อผ้าไปใส่ในล็อกเกอร์ที่ใกล้ที่สุดได้ มีการน�า

ระบบ IT มาใช้อย่างเข้มข้น สามารถตรวจสอบสถานะช�าระเงนิ  

ได้ตลอด 24 ชม.

รูปแบบธุรกิจเปลี่ยน

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธรุกจิร้านซกั-อบ-รดี ได้เร่ิมปรับเปลีย่น

รูปแบบธุรกิจและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น ข้อมูล

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า การจัดตั้งธุรกิจร้านซักรีด  

ปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีจ�านวน 142 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดยีวกนัของปี 2561 คดิเป็น 39.22.% มลูค่าทนุจดทะเบยีน  

ปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มูลค่า 254.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น 98.42%
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 ธุรกิจร้านซักรีดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 30.58% มีมูลค่าทุน 

จดทะเบียน 41.35% ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น เขตจตุจักร คลองเตย และพระโขนง ซึ่งสอดคล้อง

กับความหนาแน่นของประชาชนในย่านชุมชน คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยว และหอพักนักศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ 

 • Lazy Economy (เศรษฐกจิใหม่ส�าหรบัคนขีเ้กยีจ) โดยพฤตกิรรมผูบ้รโิภครุน่ใหม่เน้นความสะดวกสบาย

 • อตัราการขยายตวัของความเป็นเมอืงท�าให้ทกุคนต้องแข่งขนักบัเวลา

 • มคีวามเสีย่งจ�ากดั เนือ่งจากไม่ว่าอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิจะสงูหรอืต�า่ ทกุคนกย็งัต้องการความสะดวก

สบายและสวมใส่เสือ้ผ้าทีส่ะอาด

 • เทคโนโลยช่ีวยให้การบรหิารจดัการธรุกจิได้ง่ายขึน้สามารถควบคมุและมอนเิตอร์การท�างานของเครือ่งต่างๆ เช่น 

สถานะของเครือ่งซกัผ้า จ�านวนเงนิทีอ่ยูใ่นเครือ่ง แสดงผลแบบ Real Time เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ธรุกจิและวางแผนการ

ตลาดให้มปีระสทิธภิาพสงู

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 • ท�าเลทีต่ัง้ ต้องวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัในพืน้ที ่พจิารณารปูแบบธรุกจิร้านซกัผ้าทัง้ 3 แบบ และเลอืกลงทนุ

ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย เพือ่น�าเสนอบรกิารทีแ่ตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าในพืน้ที่

 • การลงทุนในช่วงเริม่ต้นค่อนข้างสงู (Initial Investment) เนือ่งจากต้องซือ้เครือ่งซกัผ้าและตกแต่งร้าน แต่จะ

มต้ีนทนุผนัแปรทีไ่ม่สงูมาก (Variable Cost) เนือ่งจากส่วนใหญ่จะเป็นค่าท�าความสะอาด ค่าบ�ารงุรกัษา และค่าน�า้ยา

ท�าความสะอาด  

 • หากมคีวามสนใจทีจ่ะลงทนุในรปูแบบแฟรนไชส์ ต้องศกึษาเงือ่นไข สญัญา รปูแบบการสนบัสนนุจากแฟรนไชส์ซอร์ 

 อย่างละเอยีด

ตารางนิติบุคคลด�าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค กราฟแสดงสัดส่วนประชากรและธุรกิจร้านซักผ้าที่จดทะเบียน แยกตามภาค
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สไตล์ “กุ้งถัง”
อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดเปิบมือ ขึ้นชื่อเรื่องซอส

 หากเอ่ยถึงร้านอาหารซีฟู ้ดสุดแปลกแหวกแนว 

ไม่เหมือนใคร ชื่อที่ผุดขึ้นในหมู ่นักชิมจะเป็นที่ไหน 

ไปไม่ได้นอกจากร้าน “กุ้งถัง” อย่างแน่นอน ด้วยสไตล์ 

อันจัดจ้านสะท้านวงการ ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟอาหาร

ทะเลแบบเทลงบนโต๊ะ หรือจะเป็นวิธีเปิบสารพัดอาหาร

ทะเลเมนูเด็ดกันด้วยสองมือ เป็นที่มาของสโลแกน  

“Eat with your hand” ท�าให้ร้านอาหารซีฟู้ดเจ้านี้พิเศษ

ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเป็นเจ้าแรกที่กล้าฉีกหนีความจ�าเจ 

ของเมนูอาหารทะเลแบบเก่าๆ และผู้ท่ีน�าเอาวัฒนธรรม

การทานซฟู้ีดสไตล์อเมรกินั (Boiling Seafood) มาสูต่ลาด

บ้านเรา และกลายเป็นกระแสฮอตฮติตดิลมบนจนถงึตอนนี้       จุดเริ่มต้นไอเดียของร้านกุ้งถังมาจาก “คุณปิยฉัตร  

ปิยวัชรวิจิตร (กิ๊ฟ)” และ “คุณจีรวัฒน์ วิริยะสกุลชัยพร” 

สองคู ่ รั กนักชิมที่ ได ้ เดินทางไปผจญภัยท ่อง เที่ ยว

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล ้ว เกิดติดใจในสไตล ์ 

การทานอาหารทะเลซึ่งไม่ได้เสิร์ฟเคียงคู ่กับซอสซีฟู ้ด

ทั่วไปแบบที่ทั้งคู ่รู ้จัก จึงน�ากลับมาต่อยอดเปิดร้าน

อาหารที่บ้านเกิด โดยเชื่อว่านักชิมชาวไทยต้องชอบและ

ติดใจไม่แพ้กัน หัวใจส�าคัญของเมนูอาหารซีฟู้ดร้านนี้คือ  

น�้าซอสที่น�าเข ้าเครื่องเทศสูตรเข ้มข ้นจากอเมริกา 

และเพิ่มสูตรเฉพาะด ้วยการผสมผสานคลุกเคล ้า 

กับเคร่ืองเทศไทย ซึ่ งกว ่าที่จะได ้รสชาติที่ถูกปาก
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คนไทยทั้งคู ่ต ้องช ่วยกันพัฒนาปรับสูตรลองผิดลอง

ถูกกันอยู่นาน จนกระทั่งได้น�้าซอสซึ่งเป็น Signature 

ของทางร ้ าน ที่ ท� า เ อาลู กค ้ าติ ดอกติด ใจตั้ ง แต ่ 

ครั้งแรกที่ลิ้มลอง ในขณะที่การเสิร์ฟอาหารทะเลโดยเท 

ทัง้ถงัลงบนโต๊ะและรบัประทานด้วยมอื คอือรรถรสทีท่�าให้

ร้านอาหารซีฟู้ดของพวกเขาโดดเด่นจากร้านทั่วไป

 ร้านกุ้งถังสาขาแรกอยู่ที่ ตลาดนัดเลียบทางด่วน 

รามอนิทราฯ โดยในช่วงแรกคณุกิฟ๊และแฟนหนุม่ไม่ได้โหม

โฆษณา หรือทุ่มทุนท�าการตลาดใหญ่โตแต่อย่างใด อาศัย

เชื้อเชิญเพื่อนๆ คนรู้จักให้มาลิ้มลองเพียงเท่านั้น แต่ด้วย 

Gimmick ของร้านที่ถูกจริตและถูกปากคนไทย ท�าให้เกิด

การแชร์บอกต่อผ่านโลกโซเชียลมีเดีย บวกกับคุณภาพ

อาหารที่คับโต๊ะ คับจาน คุ้มค่ากับราคา เวลาเพียงไม่ถึง

เดอืนกเ็กดิกระแส ‘Check in-กนิกุง้ถงั’ มลีกูค้ามาอดุหนนุ

จนแน่นขนดัร้าน ต้องต่อแถวจองควิกนัล่วงหน้าเลยทเีดยีว 

 ความพิถพีถินัเอาใจใส่ในเรือ่งคณุภาพอาหาร เป็นอกี

หนึง่ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ร้านอาหารซฟีูด้แห่งนีป้ระสบความ

ส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง คู่รักนักชิมเข้มงวดในเรื่องคุณภาพ

อาหารท่ีเสร์ิฟให้ลกูค้าอย่างมาก ร้าน “กุง้ถงั” ทกุสาขาต้อง

คดัสรรวตัถดิุบท่ีมมีาตรฐานเดยีวกนั และเสร์ิฟอาหารทะเลที่  

‘สดและใหม่’ เท่านั้น ถึงจะได้รับอนุญาตในการเปิด 

แฟรนไชส์ เรียกได้ว่าเป็นการการันตีในทุกๆ เมนูที่พร้อม

เสิร์ฟความอร่อยสดใหม่จากทะเลถึงโต๊ะกันเลยทีเดียว 

 นอกจากความสดใหม่ของอาหารทะเลแล้ว ไฮไลท์

เด็ดอยู่ที่ ‘น�้าซอส’ ซึ่งมีด้วยกัน 3 แบบ คือ Bang Bang 

เป็นซอสเครื่องเทศน�าเข้าสูตรลับของร้าน ลูกค้าสามารถ

เลอืกระดบัความเผด็ให้ถกูใจถงึ 5 ระดบั Garlic Pepper  

ซอสพริกไทยด�าและกระเทียมที่เพิ่มความหอมอร่อยอีก

แนวหนึง่ และ สดุท้าย Lemon Pepper  ซอสสตูรเลม่อน

พริกไทยด�าเข้มข้น ซึง่เข้ากนัเป็นอย่างดกีบัเมนพูรเีมยีม

อย่าง Lobster ในส่วนของอาหารทะเลก็มีตั้งแต่กุ้งขาว 

กุ้งแม่น�้า หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ และปูม้า  

เริ่มต้นที่ 199 บาท ขนาด M ราคา 299 บาท ) และ

ชุดรวมซีฟู้ดที่มีให้เลือกถึง 3 ขนาด ในราคาเพียง  

399-599 บาท เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูสูตร

เด็ดที่เอาใจคนไทยโดยเฉพาะ อาทิ คอร์นชีส ชีสบอล 

คางกุ้งถัง เป็นต้น

 จากร้านเล็กๆ ที่เริ่มต้นให้บริการเพียง 8 โต๊ะ 

เมื่อ 5 ปี ก่อน ปัจจุบันกุ ้งถังถือเป็นอีกหนึ่งร้าน

แบรนด์แฟรนไชส์ไทยยอดฮิต และเตรียมติดปีก

ขยายร ้านเพิ่มอีกหลายสาขาในอนาคตอันใกล ้นี ้

ด้วยวสิยัทศัน์ในการพฒันาธรุกจิให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์

ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มีบริการ Delivery 

ส่งตรงความอร่อยถึงบ้านผ่าน Application ที่จับมือ 

เป็น Official Partner กับพันธมิตรยอดฮิตอย่าง  

Foodpanda Grabfood Lineman Get หรือลูกค้า 

คนไหนอยากจะยกกุง้ถงัไปจดัร้านออกบธูตามงานต่างๆ  

กจ็ัดให้ได้เช่นกัน และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของไอเดีย 

ร้านอาหาร ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความพิถีพิถัน 

สร้างจุดขายจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์แฟรนไชส์ไทย 

ทีอ่ยูใ่นใจเหล่านกัชมิผูช้ืน่ชอบอาหารทะเลได้อย่างสวยงาม  

 คนรักอาหารทะเลที่สนใจอยากจะลองลิ้มชิมรส

อาหารซฟู้ีดสตูรเด็ด สามารถแวะเวยีนไปใช้บริการได้ ทัง้ 

6 สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า The Market Bangkok 

(ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์), ตลาดเลียบด่วนรามอินทรา, 

ตลาดอนิดีป่ิ้นเกล้า, ตลาดอนิดีด้าวคะนอง, ตลาดรถไฟ

ศรีนครินทร์, โครงการ U-Village ธรรมศาสตร์รงัสติ รวม

ถงึสาขาต่างจงัหวดั อาท ิหาดใหญ่ ล�าปาง 

  

ตดิตามรายละเอยีดผ่านเฟซบุก๊ “กุง้ถงั – Koongtung” 

หรือพิมพ์ Fb.me/koongtung

www.koongtungseafood.com 

Tel. 086-7615558

คุณปิยฉัตร ปิยวัชรวิจิตร (กิ๊ฟ) คุณจีรวัฒน์ วิริยะสกุลชัยพร
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ถอดรหัสสุขภาพ
ด้วยเหตนุีจ้งึได้มกีารทุม่เทวิจยัและพฒันาเครือ่งมอืและ

เทคโนโลยทีางการแพทย์ใหม่ ๆ  มาใช้ในด้านสุขภาพกันท่ัวโลก 

ซึง่หนึง่ในผลผลติท่ีได้คือ โปรแกรม Prima Check นวตักรรม

การคดัสรรรปูแบบการตรวจสุขภาพเฉพาะบคุคล ทีอ้่างองิจาก

ข้อมูลมาจากรูปแบบการด�าเนินชีวิต ทั้งในด้านการพักผ่อน 

อาหารการกนิ การท�างาน ฯลฯ น�ามาประมวลผลผ่านระบบ 

ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI กระท่ังได้ 

ชุดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับ

แต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สามารถน�าไปใช้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรในการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เกดิประสิทธภิาพมากทีสุ่ด 

ดงัที ่“คณุพรศรี วิริยะกจิไพบลูย์” ผูอ้�านวยการฝ่ายการ

ตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท เฮลท์สไมล์ จ�ากัด บอกว่า  

“ปัจจุบัน AI มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสุขภาพ เพราะ 

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีความแตกต่างและ

หลากหลายมากกว่าเมือ่ 30 ปีทีแ่ล้ว และ AI จะช่วยให้เราเข้าใจ

สุขภาพของตัวเองว่ามีสุขภาวะอยู ่ในระดับใดมากยิ่งขึ้น 

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากผู้เข้ารับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับ

ตามหลกัจรยิธรรมของแพทยสภา และข้อมลูเหล่านีจ้ะท�าให้เรา

AI มิติใหม่ของการตรวจสุขภาพ
ข้อดขีองการน�า AI มาใช้ในการตรวจสขุภาพนัน้มอียู่

มากมาย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาและสขุภาวะของผูต้รวจ

ท่ีมคีวามแม่นย�าสงู ท�าให้สามารถวเิคราะห์ปัญหาอาการต่างๆ  

ของสขุภาพได้อย่างละเอยีด จงึสามารถท�าการรกัษาได้อย่างตรงจดุ 

ดงัท่ี นักบรหิารการตลาดคนเก่งให้ข้อมลูเพิม่เติมพร้อมค�าถาม

ให้คดิว่า  

การขาดงานจากความเจ็บป่วยของพนักงานในองค์กร นอกจากจะท�าให้ปริมาณงานลดลงแล้ว ยังส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานในองค์กรด้วยเช่นกัน ขณะที่การตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทั่วไป 
ยงัเป็นการตรวจสขุภาพแบบเหมา ๆ  คอื เน้นตรวจเชค็อาการในภาพรวมอย่างกว้าง ๆ  และแทบจะเป็นการตรวจสขุภาพ
ทีม่รีปูแบบเหมอืนกนั ซึง่ความเป็นจรงินัน้สขุภาพร่างกายของแต่ละบคุคลเป็นผลมาจากการด�าเนนิชวีติทีแ่ตกต่างกนั

เห็นแนวโน้มสุขภาวะของประชาชนคนไทยทั้งในระดับบุคคล 

องค์กร และระดบัประเทศได้”

คณุพรศร ีวริยิะกจิไพบลูย์  
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์กร  

บรษิทั เฮลท์สไมล์ จ�ากดั

คณุพรศร ีวริยิะกจิไพบลูย์  
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์กร  

บรษิทั เฮลท์สไมล์ จ�ากดั

เพราะทรัพยากรบุคคล 
คือ ขุมกำาลังทางธุรกิจ
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สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ด้วยความแข็งแรงของ
ทรัพยากรบุคคล

“เรือ่งสขุภาพไม่ใช่เรือ่งไกลตวัเราเลย การใช้ชวีติของ

เราตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนรวมทั้งระหว่างนอนน่ีแหละ 

คือตัวชี้ วัดสุขภาพของเรา” คุณพรศรี เสริมด ้วยว ่ า 

“จากการให้บริการตรวจสขุภาพตลอด 2 ปี ทีผ่่านมา 

มกัมเีรือ่งให้ผูเ้ข้ารบับริการเซอร์ไพรส์กบัผลตรวจเสมอ ผู้เข้ารบั

บรกิารส่วนใหญ่มกัคดิว่าอายกุไ็ม่ต่างกนัมาก น่าจะตรวจด้วย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเดียวกันได้ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่  

เช่น ผูห้ญงิอาย ุ38 ปี มนี�า้หนกัตวัเกอืบ 100 กโิลกรมั ท�างาน

ในออฟฟิศ กับผู้ชายอายุ 37 ปี ร่างกายดูสมส่วนแข็งแรง 

แต่ท�างานในภาคเกษตรที่ต้องใช้สารเคมียาฆ่าแมลง คิดว่า 

ทั้งสองคนนี้ มีความเสี่ยงสุขภาพเหมือนกันหรือไม่ และ 

การตรวจสุขภาพจากชุดแพ็กเกจที่อิงจากอายุและเพศ 

จะเพยีงพอส�าหรบัการตรวจสุขภาพของสองคนนีห้รือเปล่า” “เฮลท์สไมล์อยากให้คนไทยแขง็แรงและรูเ้ท่าทนัสขุภาพของ 

ตวัเอง รวมไปถงึเจ้าของกจิการเองกรู้็สถานการณ์สขุภาพของ

ลูกน้องทมีงานของตวัเอง” เฮลท์สไมล์เกิดขึน้มา เพือ่ตอบโจทย์

การป้องกนั และตรวจหาความเสีย่งด้านสขุภาพทีเ่ฉพาะเจาะจง

ส�าหรบัแต่ละบคุคล และหลงัจากทีเ่ฮลท์สไมล์เข้าไปให้บรกิาร  

จะมีการส่งสรุปสถานการณ์สุขภาพของพนักงานในองค์กร 

พร้อมค�าแนะน�าด้านสขุภาพจากทีมแพทย์ของเรา ให้กบัทมี HR 

และเจ้าของกิจการ เพือ่วางแผนการดแูลสขุภาพของพนกังานทัง้

ในระยะสัน้และระยะยาวต่อไป 

ด้วยระบบ Prima Check ของเฮลท์สไมล์ จะช่วยให้ 

การพัฒนา การดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว ่า 

จะจ�านวนมากระดบั 100 คน หรอืน้อยในระดบั 5 คน ได้มี

สุขภาพท่ีแข็งแรง เป็นการลงทุนท่ีสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ 

เพราะเมือ่ทีมงานแขง็แรง องค์กรแขง็แรง สดุท้ายประเทศไทย 

ก็จะแขง็แรงค่ะ
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แต่ก็ใช ่ว ่าเราจะสามารถเนรมิต

เสกสรรยอดขายให ้ เป ็นจริ งได ้ทันตา 

เพราะต้องอาศยัเวลาและการสร้างฐานลกูค้า 

ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลายคนสามารถท�าได้

ส�าเร็จดังใจ หลายคนก�าลังมานะพยายาม 

ท�าอยู่ และมีอีกหลายคนเหมือนกันที่เริ่ม

ท้อแท้ 

ไม่ว่าคณุจะอยูร่ะดบัไหนของการสร้าง 

ความส�าเร็จในด ้านยอดขายออนไลน ์

อยากให ้ พึงบอกกับตัว เองอยู ่ เสมอว ่า 

การเตรียมตัวให้ดีมีความพร้อมย่อมเป็น

รากฐานที่ดีส�าหรับทุกสิ่ง ดังนั้นก่อนจะปั้น

ยอดขายสร ้างรายได ้บนโลกออนไลน ์ 

มีสิ่งส�าคัญ 5 ประการ ที่จะต้องศึกษา 

เรียนรู้กันก่อน พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามี

อะไรกันบ้าง

ลองจินตนาการนึกถึงคนที่ไม่มีบ้านช่องห้องหับเป็นของตัวเอง 

ต้องเร่ร่อนไปมาอย่างไร้จุดหมาย นอกจากจะดูน่าสงสารแล้ว ยังดูไม่น่า 

เชื่อถืออีกด้วย ธุรกิจออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน หากท�าตลาดออนไลน์เฉพาะ

บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่ดันไม่ท�าเว็บไซต์ ก็ไม่ต่างอะไร 

กับคนไร้บ้าน ธรุกิจออนไลน์ของคณุก็จะดรู่อนเร่พเนจร ขาดความน่าเชือ่ถอื 

ไม่รู ้ว ่าจะไว้ใจได้ไหม หากซื้อสินค้าไปใช้แล้วมีปัญหาจะติดตามตัว 

มารับผิดชอบได้หรือเปล่า?

ดงัน้ัน ก่อนจะขายของควรต้องสร้างเวบ็ไซต์ให้ด ี ลกูค้าจะได้รบัรูว่้า 

คุณมีตัวตน ไม่ใช่อยู่ดีๆ มาเปิดเพจขายของ พอขายหมดปุ๊บก็เลิกขายหาย

ไปเลย แบบนี้อยู่ไม่ยืดแน่นอน

ทีส่�าคญั ควรออกแบบเวบ็ไซต์ให้สวยงาม ชนดิทีใ่ครเหน็กต้็องอยาก

แวะเข้ามาชม มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอยีดของ

สนิค้า ช่องทางการสัง่ซือ้และตดิต่อฯ ซึง่หากไม่มคีวามรู ้หรอืไม่ถนัดก็อาจจะ

จ้างคนอืน่ได้ แต่ถ้าไม่มีทุนตรงส่วนนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเอง หาหนงัสอือ่าน  

ดคูลปิสอนสร้างเวบ็ไซต์ฟรท่ีีมใีห้ดกัูนเยอะแยะ รกัจะท�าธรุกิจต้องไม่มีข้อแม้ 

แต่ต้องลุยไปให้ถึงที่สุด

	 ..เช่ือว่าพ่อค้า	แม่ค้าออนไลน์	เมือ่เปิดร้านขายของกันแล้ว	กค็งหวงัอยากให้ยอดขาย
พุ่งกระฉูดทะลุเพดาน	ชนิดที	่Pack	สินค้าส่งไม่ทันกันเลยจริงไหม	?

เคล็ดลับ
เริ่มต้นขายของออนไลน์อย่างไรให้รวย

5
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หากเว็บไซต์ เปรียบเสมือนบ้านและฐานทัพใหญ่ของธุรกิจแล้ว Social 

Media ก็เป็นเหมือนบ้านเช่าที่มีไว้เพื่อรองรับการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  

เป็นอกีช่องทางท่ีช่วยให้สามารถสือ่สารแบบ 2 ทาง โต้ตอบกันไปมากบัลกูค้าได้

ซึ่ง Social Media แต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกัน ต้องศึกษาเลอืกใช้ 

ให้เหมาะสม เช่น facebook กับ Line@ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในรูปแบบ 

ทีแ่ตกต่างกนั อาจยงิโฆษณา facebook เข้าหากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพือ่สร้าง 

การรบัรูข้องแบรนด์ จากนัน้ดงึคนทีส่นใจสนิค้าเข้า Line@ เพือ่ปิดการขายด้วย

โปรโมชนัเดด็ๆ และหากลกูค้าต้องการข้อมลูเชงิลกึก็สามารถเข้าไปดทูีบ้่านเรา

หรือเว็บไซต์ได้นั่นเอง นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งลองศึกษาให้ดี แล้วจะสามารถใช้

ประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้ได้อีกมากมาย

โลกออนไลน์ในยุคข้อมูลข่าวสารนี้ จะขาด Content 

Marketing ไปไม่ได้เลย อย่าลืมว่าผู้คนไม่ได้เข้ามาใน Social 

Media เพื่อซื้อสินค้าเป็นหลัก แต่เข้ามาท่องโลกออนไลน์ 

หากเอาแต่ขายของอย่างเดียวรับรองว่าลูกค้าหายหมดแน่ๆ 

ทางออกคอื การสร้างคอนเทนต์ดีๆ  ทีม่ทีัง้สาระและความบันเทิง 

สนกุสนาน ซึง่นอกจากเป็นการสร้างคุณค่าดีๆ ให้กบัลกูค้าแล้ว 

ยังสามารถเพิ่มยอดผู้เข้าชม และยอดไลค์ แชร์ คอมเมนต์ 

ได้เป็นอย่างดี ผลที่จะตามมาก็คือยอดขายที่เติบโตนั่นเอง

เมือ่ท�าการขายสนิค้าออนไลน์ไปได้สกัระยะหนึง่ สิง่ที ่

พ่อค้า แม่ค้าส่วนใหญ่มักจะตกม้าตายคือ การให้ความส�าคัญ

กับการหาลกูค้าใหม่มากกว่าจะรกัษาฐานลกูค้าเดิม ซึง่เป็นวธิคีดิ 

ที่ผิดถนัด ควรจะต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมกับรักษา

ฐานลกูค้าเก่าไว้ด้วย จงึจะท�าให้ยอดขายปังอย่างต่อเน่ือง และ

สามารถประเมินผลได้ว่ามาถูกทางแล้วนั่นเอง

การขายจะปังและบังเกิดผลมากหากรู้จักลูกค้าของ 

ตวัเอง ซ่ึงมีหลายสิง่ทีเ่ราต้องศกึษาเรียนรู้เกีย่วกบัลกูค้า อาทิ 

ไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ความชื่นชอบของพวกเขาการมีส่วน

ร่วม การแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาได้ถูก

ต้องกับลูกค้าเป้าหมาย ท�าให้สื่อสารได้โดนใจ ประหนึ่งคน

ทีพู่ดภาษาเดียวกนั ท�าให้การซือ้ขายเกดิขึน้ได้ง่ายจากความ

รู้สึกเชื่อใจกันนั่นเอง ดังนั้น

อย่าลืม..!! เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://taokaemai.com/
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สร้าง Content อย่างไรให้ปัง 

ไทยแลนด์ 4.0 คือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ซึ่งอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเชื่อมโยง

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เป็นไป

ด้วยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ลดข้ันตอนความยุง่ยาก และ

ความซ�้าซ้อนระหว่างองค์กร สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในด้านนโยบาย และการด�าเนินธรุกิจ

ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

สิ่งที่ผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์นี้คือการพัฒนา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนา

สื่อออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ Social Media Platform 

ซึ่งผู ้ประกอบการควรจะต้องเข้าใจโครงสร้างของการใช้ 

นวตักรรมสือ่ยคุดจิทิลักนัก่อน เพือ่สร้าง Content ให้เหมาะสม

ความเร็วของรถด่วนขบวน 4.0 ถือเป็นโอกาสทองต้องรีบฉวย ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ          
ทุกประเภท ดังนั้น การที่จะน�าเสนอ Content ให้เจาะถึงใจผู้บริโภค จ�าเป็นต้องรู้หลักในการ
เชื่อมและโยง ชงและเสิร์ฟให้ถึงมือผู้ที่รับข่าวสารผ่านหน้าจอมือถือขนาดเล็กๆ ได้ตลอดเวลา 
แต่ก่อนจะก้าวไปถึงเรื่องการสร้าง Content ที่ดีนั้น เราลองมาท�าความรู้จักกับธุรกิจ  
4.0 ก่อนดีกว่า

ในยุคธุรกิจติดจรวด 4 .0

Content ประเภทไหน เหมาะกับธุรกิจ 4.0
ในขณะท่ีธุรกิจยุค 3.0 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม

สังคมดี ความดีงามในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์สินค้าและ

บริการ จึงเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารองค์กร แต่ในยุค 4.0  

ไม่เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียว แม้ว่าความดีงามของการมีส่วนสร้าง

สงัคมให้น่าอยูจ่ะยงัเป็นเรือ่งทีส่มควรแก่การสนบัสนนุ แต่สิง่ที่

คนมองหามากขึน้ในวนัน้ี คอื ความจรงิและความคดิสร้างสรรค์

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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1. จริงแค่ไหน แค่ไหนคือจริง 2. อย่าลืมความคิดสร้างสรรค์

3. ใส่ความสนุก พลิกมุมคิด
เล่นแง่ในท่ีน้ี หมายถึงการรู้จักพลิกแง่มุมในการส่ือสาร ลองมองหา 

แง่งามของธุรกิจคุณให้เจอ แล้วหาวิธีเล่าในแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ ดูจริง 

และมีความคิดสร้างสรรค์

ยกตัวอย่างว่า ธุรกิจของคุณคือ กาแฟเย็นที่ใช้นมสดแท้ ขายใน 

ราคาแก้วละ 25 บาท คุณอยากจะพูดอะไรเก่ียวกับเรื่องน้ีคุณจะมีวิธี 

เล่นเรือ่งนมสดแท้ หรอืราคา 25 บาท อย่างไร อะไรท�าให้เรือ่งง่ายๆ ธรรมดา

นีติ้ดตลาด ก็คงต้องหาแง่มมุสนกุๆ เพือ่สร้างเรือ่งราวผ่านสือ่ Social Media 

Platform ให้สอดคล้องกันไป เป็นต้น

ธุรกิจยุค 4.0 เติบโตควบคู่กับสังคมที่นิยมความจริง และความเร็ว  

รูปลักษณ์ที่สวยงามอาจจะไม่ส�าคัญเท่ากับเนื้อหา ถ้ามัวแต่งหน้าแล้วมันช้า 

ก็หาวิธีให้คนได้เห็นคุณเปลือยหน้าสดๆ ดูบ้าง หากมันกลายเป็นกระแสปัง

ขึ้นมาเมื่อไร ก็สามารถเรียกคนให้มาสนใจได้เมื่อนั้น จ�าไว้ว่า หากมีโอกาส

ในการสื่อสาร จงตอกย�า้จุดยืนต่อสังคมว่าคุณเป็นใคร ความจริงใจในแบบ

ฉบับของคุณจะท�าให้คนหันมาสนใจ หากคุณคือตัวจริง เสียงจริง ก็ยิ่งจะ

ท�าให้ธุรกิจของคุณไปโลดในยุค 4.0 อย่างแน่นอน

ยกตัวอย่างคลิปของดาราสาว ไปเที่ยวต่างประเทศกับ

แฟนหนุ่มและครอบครัวที่เกาะมัลดีฟส์ ผู้ชมจ�านวนมากทั้งที่

เป็นแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับ ต่างมีความสุขที่ได้ติดตาม

อย่างใกล้ชิดเพราะคนดูรู้สึกได้ว่ามันจริง แต่กระนั้นก็ตาม 

แม้ว่าคลิปวิดีโอน้ันจะถ่ายแบบง่ายๆ ไม่มีสคริปต์ แต่ด้วย

เทคนคิการตดัต่อทีม่สีสีนั และมเีสน่ห์ กย็ิง่ท�าให้ความจรงิเป็น 

สิง่ทีน่่าสนใจ ดจูบแล้วใครต่อใครกค็งจะอยากไปเทีย่วทีม่ลัดฟีส์บ้าง 

แต่ที่แน่ๆ ชื่อของรีสอร์ตแห่งนั้นคงเป็นที่รู ้จัก พอๆ กับ 

ภาพลักษณ์ของสายการบินก็เป็นที่น่าชื่นชม นี่คืออีกตัวอย่าง

ของการผสมผสานการน�าเสนอความจริงอย่างมีศิลปะ

“ความจรงิเป็นส่ิงไมต่าย ทีส่�าคัญคือขายได้
ในยคุปัจจบุนั”
ลองนึกถึงคลิปขนมปังสอดไส้หมูหยอง ที่ลองขยี้ในน�า้

แล้วกลายเป็นส�าล ีเร่ืองแบบนีจ้ริงเทจ็แค่ไหนไม่รู้? แต่ทีส่�าคัญ

หากมคีลิปแบบนีอ้อกมาเพยีงแค่คลปิเดยีว กจ็ะถกูแชร์ออกไป

เหมือนไฟไหม้ฟาง ส่งผลถึงชื่อเสียงของธุรกิจ เพราะอิทธิพล

ของผู้บริโภคที่สถาปนาตนเองเป็น “ชาวเน็ต” นั้น มีพลังงาน

สะสมขั้นปรมาณู สามารถชี้เป็นชี้ตายได้เลยทีเดียว ดังน้ัน 

การส่ือสารความจริงใจของสินค้า ตลอดจนความตั้งใจของ 

ผู้ประกอบการอย่างมีศิลปะ จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

TRUTH
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