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ผ่านพ้นไปแล้วส�าหรบัการน�าส่งงบการเงนิประจ�าปี 
2562 ซึง่นติบิคุคลทีม่รีอบปีบญัชสีิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ต้องน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมฯ ได้จัดสถานที่  
และเจ้าหน้าท่ีไว้อ�านวยความสะดวกแก่นิติบุคคลในการ 
น�าส่งงบการเงินทั้งในรูปแบบกระดาษ และการน�าส่งผ่าน
ทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (DBD e-Filing) ซึง่กรมฯ ได้ขยาย
ระยะเวลาการน�าส่งงบการเงนิผ่านทางระบบ DBD e-Filing 
ออกไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพ่ือส่งเสริมให้
นิติบุคคลน�าส ่งงบการเงินผ ่านทางออนไลน์มากข้ึน 
โดยในปีนี้พบว่า นิติบุคคลเลือกใช้วิธีการน�าส่งงบการเงิน
ผ่านทางระบบ DBD e-Filing แทนการส่งแบบกระดาษ 
ถึงร้อยละ 90 จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเครื่องพิสูจน ์
ได้ว่านิติบุคคลไทยได้ปรับตัวรองรับการเติบโตด้วยการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเพ่ิมความคล่องตัวให้ธุรกิจ 
มากขึ้น

การส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing  
จะช่วยลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร ประหยัดต้นทุน 
การใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง 
เพ่ิมความคล่องตัวให้กับธุรกิจของท่านเอง และท่ีส�าคัญ 
ยังช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชน ภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจสามารถน�าข้อมูลงบการเงินไปใช้ประโยชน์ 
ในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิได้อย่างทนัท่วงที 
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผุดโปรเจกใหม่เอาใจผู้บริโภคยุคไฮสปีดดิจิทัล โดยจับมือผู้น�าแพลตฟอร์มด้านการขนส่ง 

แบบออนดีมานด์ Grab เสิร์ฟเมนูความอร่อยจากร้านอาหาร Thai SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่าน

การคัดสรรแล้วว่าเด็ดสุดยอด ส่งตรงถึงหน้าบ้านผ่านบริการ GrabFood ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ 

ร้านอาหารด้วยเทคโนโลย ีพร้อมขยายช่องทางการเข้าถงึร้านอาหารรสชาติดีมคุีณภาพ สัง่ง่ายเพยีงปลายน้ิวสัมผัสครอบคลมุ 

ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล 

ส่ังอาหารรสเด็ดจากร้าน ‘Thai SELECT’
ผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ปัจจุบัน ‘IoT : Internet of Things’ 

เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�าวัน สังคม 

และการด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ดิจิทัลจึงกลายเป็นโลกอีกใบที่ผู ้บริโภค

เข้าไปอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก การซื้อ

สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ 

สามารถครองใจผู ้คนได้ทุกเพศทุกวัย 

ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภค 

และเกิดเทรนด์ใหม่ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ

จ�าเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรม

ทีเ่ปลีย่นไปในยคุดจิทิลั  เมือ่ทกุธรุกจิมุง่สู่

การช้อปปิ้งออนไลน์ ธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ 

จึงเป็นตัวช่วยตอบสนองความต้องการ

ความสะดวกรวดเร็วท่ีสามารถผสานเข้า

กับดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว บน

แอปพลิเคชันที่สามารถสั่งสินค ้าและ

บรกิารให้มาส่งถึงหน้าประตบู้าน แค่เพยีง

ปลายนิ้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง 

ปรับตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้บริโภค

มากขึ้น

นายวุฒิไกร วีระพันธุ ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า  

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้รู้จกั

น�าเอาเทคโนโลยีหรอืนวตักรรมสมยัใหม่มาช่วยบรหิารจัดการธรุกิจให้ประสบ

ความส�าเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับรากหญ้าและเศรษฐกิจในภาพรวม  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ แกร็บ ประเทศไทย จึงลงนามความร่วมมือ

สนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai 

SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จัก โดยอาศัยช่อง

ทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงจากผู้บริโภคทั่วโลกผ่าน

บริการ GrabFood บนแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการ 

ขยายธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้น 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามส่ีวนส�าคญัในทุกมติิของการใช้ชวิีต ผู้ประกอบธรุกิจ

นายวุฒิไกร วีระพันธุ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายธรินทร์  ธนียวัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ท่ีผู้บริโภค

ต้องการในโลกดิจิทัล การตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งและ 

การน�าเสนอตัวเลือกที่หลากหลาย จึงกลายเป็นกุญแจแห่งชัยชนะ

ทางการตลาดที่ต้องมีเพ่ือน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีตรงใจผู้บริโภคได้

แบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่

จ�าเป็นต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภคยคุใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัความ

รวดเร็วและความสะดวกสบายเป็นอันดับแรก

Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ โดย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สร้างขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 

ให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

มากว่า 20 ปี และมีร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วโลกกว่า 1,300 ร้าน  

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า  จงึน�าโครงการมาต่อยอดส่งเสรมิร้านอาหารใน

ประเทศไทยให้ได้รบัตราสญัลกัษณ์ Thai SELECT และเหน็ว่า Grab เป็น

ช่องทางการตลาดที่ส�าคัญเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้ถึง 

48 ภาษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหาร Thai SELECT ของ

ประเทศไทยสามารถเข้าถึงนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ตามแนวคิด “EAT Thai Visit Thai” จึงเป็นที่มาของการลงนามความ

ร่วมมือกันในครั้งน้ี ในระยะแรกของความร่วมมือ GrabFood จะให้

บริการครอบคลุมร้านอาหาร Thai SELECT จ�านวน 101 ร้าน และร้าน

อาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าอีก 22 ร้านในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนร้านอาหารดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก 

มากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล และเพิ่มโอกาส 

ให้แก่ผู ้ประกอบการในการเข้าถึงผู ้บริโภค 

ด้วยมาตรฐานระดับสากล

นายธรนิทร์ ธนยีวนั กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้น�าด้าน

ซูเปอร์แอปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

บริการตอบรับความต้องการของผู ้บริโภคที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการการเดินทางใน

ชีวิตประจ�าวัน การขนส่งอาหาร GrabFood 

แกร็บจึงมีความพร้อมในการเข้ามาสนับสนุน

และเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้

สามารถเติบโตและเข้าถึงผู ้บริโภคได้อย่าง

ครอบคลมุในยคุดจิทิลันี ้การลงนามบันทกึความ

ร่วมมือครั้งน้ีจึงถือเป็นความร่วมมือครั้งส�าคัญ

ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Grab ซึ่ง

มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการบริหาร

จัดการและการบริการของร้านอาหาร Thai 

SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์

ผ่านการใช้เทคโนโลยีของ Grab ซึ่งจะสามารถ

ตอบโจทย์ท้ังผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และ 

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาบรกิารจัดส่งอาหารท่ีรวดเรว็และสะดวกยิง่

ขึ้นผ่านการสั่งอาหารแบบออนดีมานด์ การขยายช่อง

ทางการเข้าถงึกลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ๆ รวมถงึการเพิม่ตวัเลอืก

ร้านอาหารที่หลากหลายและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับ Grab

แกร็บ (Grab) คือผู้น�าด้านซูเปอร์แอปใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการอ�านวยความ

สะดวกในชีวิตประจ�าวันของลูกค้า ในปัจจุบัน 

แอปพลเิคชนัแกรบ็ได้ถูกดาวน์โหลดบนโทรศพัท์มอืถอื

มากกว่า 144 ล้านเครื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้า

ถงึพาร์ทเนอร์ผูข้บัขี ่ร้านค้า และผูแ้ทนกว่า 9 ล้านราย 

แกรบ็ยงัมีเครอืข่ายการให้บรกิารขนส่งทางบกทีใ่หญ่

ท่ีสุดในภูมิภาค โดยได้ให้บริการการเดินทางไป

มากกว่า 3 พนัล้านเท่ียวตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2555 

นอกจากนี้ แกร็บยังน�าเสนอบริการการเดินทางแบบ

ออนดีมานด์ที่หลากหลายที่สุดในภูมิภาค และ

ครอบคลุมบริการรับส่งอาหารและจัดส่งพัสดุสินค้า 

ทั่วทั้ง 336 เมืองใน 8 ประเทศ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ส่วนพฒันา

ธรุกิจบรกิาร กองธรุกิจบรกิาร กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5964, 

สายด่วน 1570, อีเมล : training@dbd.go.th,  

www.dbd.go.th 
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหา 
วชิราลงกรณ รัชกาลท่ี 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 
จึ ง เชิญชวนหน ่วยงานพันธมิตรมาร ่วมกันท�าความดี 
กับโครงการ ‘พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง’  
ยกทัพภาคีลงพื้นท่ี Renovate พัฒนาร้านค้าโชวห่วย 
10 จงัหวดั ประกอบด้วย กรงุเทพฯ และปรมิณฑล นครราชสีมา 
ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี สงขลา อุบลราชธานี  
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดท่ีเปล่ียนไป และปลุกพลังร้านค้า 
โชวห่วยไทยให้หยัดยืนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

พาณิชย์รวมใจ 
พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง

เนื่องในวโรกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยใน 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็น 

ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ท่ีมีความส�าคัญย่ิงที่พสกนิกร 

ทุกหมู่เหล่าจะได้รวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความ 

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของ 

คนไทยท้ังชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดท�าโครงการ 

‘พาณชิย์รวมใจ พฒันาโชวห่วยไทยให้เข้มแขง็’ โดยเชิญชวน

หน่วยงานและองค์กรร่วมพันธมิตรประกอบด้วย บริษัท สยาม 

แมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) สมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย และธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME D Bank) มาร่วมด้วยช่วยกันท�าความดีเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีส�าคัญดังกล่าว 

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ภารกจิหลักของโครงการนีค้อืการน�าทมีผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านลงพืน้ท่ีไป

ช่วยปัดฝุ่นปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยท่ีอยู่ภายใต้การส่งเสริมของ

กระทรวงพาณชิย์ ใน 10 จงัหวัด จงัหวัดละ 10 ร้านค้า ให้มีความพร้อมต่อการ

แข่งขนัทางการค้าครอบคลุมทกุมติ ิ เร่ิมตัง้แต่การท�าความสะอาดสถานที ่ จัด

ระเบียบและจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ดูสวยงาม พร้อมท้ังจัด 

Workshop ให้ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการร้านค้าปลกีและการปรบัตัวให้

เท่าทันโลกการค้ายคุใหม่ 4.0 และยงัเสรมิเตมิสภาพคล่องทางการเงนิด้วยหน่วย

รถม้าเตมิทนุจาก SME D Bank ทีม่าพร้อมข้อเสนอคุ้มเกินคุม้กับการให้สนิเชือ่

ดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการส�าหรับเป็นทุน

พัฒนาร้านค้าของตนเองให้มีความสวยงาม 

ทันสมัย รวมถึงขยายการบริการให้ครอบคลุม

ส่วนต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึน เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็น

ของดีทีเด็ดท่ีจะช่วยพลิกฟื้นเติมความสดใสให้

ร้านโชวห่วยไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทาง 

การค้าอย่างมัน่คง มัง่คัง่ อย่างย่ังยืน 

“โครงการ ‘พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง’ เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ต่อเนื่องไป

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะทยอยลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด
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ปลูก “ไม้ โตเร็ว” เพื่อใช้เป็น
หลักประกันขอสินเชื่อ
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แม้ว่าภาครฐัจะผลกัดนันโยบายส่งเสรมิธรุกจิภาคการเกษตร ซึง่หนึง่ในแนวทางทีว่่านัน้คือยทุธศาสตร์ต้นไม้เพือ่แผ่นดนิ  

ทีเ่จ้าของท่ีดนิกรรมสิทธิส์ามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรพัย์ค�า้ประกันทางธรุกิจได้ อย่างไรก็ตามสถาบันการเงนิยังขาดความเชือ่มัน่ 

ในหลักประกันสินทรัพย์ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ จึงจัดกิจกรรมลงพื้นที ่

ศึกษาดูงานตอกย�้าความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโครงการ “อุตสาหกรรมไม้โตเร็ว โอกาสของ

เกษตรกรน�า “ไม้โตเร็ว” มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ” ที่โรงงานวังศาลา บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ากัด (ธุรกิจในเอสซีจี

แพคเกจจิ้ง) จังหวัดกาญจนบุรี 
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การลงพ้ืนทีใ่นครัง้นีม้จีดุประสงค์

เพ่ือเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัสถาบนั

การเงินและหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 

ประกอบด้วย กรมป่าไม้ ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ

สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ได้มาสัมผัส

ท�าความเข้าใจภาพรวมของอตุสาหกรรม

ไม้ท้ังระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกพนัธุไ์ม้

มาปลูก กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์

จากไม้ ตลาดรับซื้อไม้ ตลอดจนความ

ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ เพ่ือตอกย�า้ศักยภาพอตุสาหกรรม

ไม้ยืนต้นโตเร็ว โดยยกตัวอย่างกรณี

ศึกษาไม้ยูคาลิปตัสซึ่งมีรอบตัดฟันสั้น  

ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3-5 ปี และยัง

เป็นไม้ท่ีมีความต้องการสูงทั้งในและ 

ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้กลุ่มไม้ยืนต้น 

โตเร็วจึงมีศักยภาพทางธุรกิจสูง และ 

ง่ายต่อการบรหิารความเสีย่งของสถาบนั

การเงิน  

ปัจจุบันมเีกษตรกรปลกูไม้ยคูาลปิตสั

ประมาณ 70,000 ราย ต้นทนุเฉพาะกล้าไม้

ประมาณ 600 บาท/ไร่ (ค่าใช้จ่ายทัง้หมด

ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/ไร่) ขณะ

ที่ราคารับซ้ือหน้าโรงงานอยู ่ระหว่าง 

1,300 - 1,500 บาท/ตัน ส�าหรบัตลาดต่างประเทศท่ีมคีวามต้องการไม้ยูคาลปิตสัสงูคอื 

จีนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Standard 

Certification - การรับรองมาตรฐานป่าไม้ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืน) จะยิ่ง

เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีการขายไม้ยูคาลิปตัส

ในตลาดในประเทศประมาณ 7 ล้านตัน และส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศประมาณ 

5 ล้านตัน/ปี ส่วนแนวโน้มตลาดโลกคาดว่าจะมีความต้องการไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบจากการปรับราคาขายจาก 130 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 145 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อตัน อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสคือ การขาดรายได้ในช่วง  

5 ปีแรก (รอบตัดฟันประมาณ 5 ปี) ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องการสินเชื่อระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงนิ โดยใช้ไม้โตเร็วมาเป็นหลกัประกัน เพือ่ให้มทีนุหมนุเวยีนส�าหรบัการ

ปลูกในรอบต่อไป 

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นอกจากนี้ ยังได้น�าคณะฯ เข้า

เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการสวนป่ายูคา

ลิปตัสของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ

พร้อมจะน�าไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกัน

ทางธรุกจิ พร้อมชมการสาธติวิธเีลอืกชนดิ

ไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ การดูแล

รักษาต ้นไม ้ของเกษตรกร ประเภท

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ กระบวนการรับซื้อ

ไม้ กระบวนการผลิตไม้ โดยตลาดที่

รองรับจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจป่าไม้ ธุรกิจเยื่อ  

และธุรกิจกระดาษ ซึ่งทุกกระบวนการ 

ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กบัสถาบันการเงินต่อการให้สินเชื่อแก่

เกษตรกร รวมถึงประชาชนที่ปลูกไม ้

ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองมาก 

ย่ิงขึน้ในอนาคต โดยกรมฯ และหน่วยงานที ่

เก่ียวข้องจะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชน

และเกษตรกรหันมาปลูกไม ้ยืนต ้น

มลูค่าสงูทีม่อีตัราการเตบิโตปานกลาง-

ช้า เช่น สัก พะยูง ชิงชัน จันทน์หอม 

ฯลฯ ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม

หรือเป็นมรดกแก่ลูกหลานในอนาคต 

และยังเป็นการปลูกป่าเพื่อสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศด้วย

บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ากัด 

(ธรุกิจในเอสซจีแีพคเกจจิง้) ผลติสนิค้า

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging Business Chain) และ

กลุม่ผลิตภณัฑ์ทีม่าจากต้นไม้ (Fibrous 

Business Chain) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ธุรกิจย่อย คือ 1) ธุรกิจป่าไม้ ส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลูกต้นกล้าที่จะน�ามา

ผลติเยือ่ 2) ธรุกิจเยือ่ ผลติเยือ่คณุภาพ

สูง และ 3) ธุรกิจกระดาษ ผลิตกระดาษ

ที่ใช้ทั่วไป กระดาษที่ใช้บรรจุอาหารและ

กระดาษอุตสาหกรรม (ฉลากอาหาร)  

ซึ่งมีก�าลังการผลิตประมาณ 500,000 

ตัน/ปี โครงสร้างของการท�าธุรกิจเริ่ม

จากการศึกษาวิจัยต้นไม้ เน้นปลูกต้น 

ยูคาลิปตัสเป็นหลักทั่วประเทศ มีการ

ผลิตต้นกล้าประมาณ 50 ล้านต้น/ปี ทั้ง

ปลูกเองและเกษตรกรปลูก (95%) มี 

รอบตัดฟันประมาณ 4-6 ปี ซึ่งเกษตรกร

สามารถน�าไม้มาขาย ณ จุดรับซ้ือของ

บริษัทได้ทั่วประเทศ ภาคตะวันตกและ

ภาคเหนือกว่า 50 แห่ง ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือกว่า 37 แห่ง และมีตัวแทน

รับซื้อกว่า 100 ราย โดยบริษัทจะน�าไม้

เข้าโรงสับไม้และส่งต่อไปยังโรงผลิตเยื่อ

ตามล�าดับ
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พาณชิย์ หนุนตลาดผ้าไหมไทย 
จดัเส้นทางสายไหมสูแ่หล่งท่องเทีย่ววถิไีทย
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

“ผ้าไหมไทย” หนึ่งในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติของไทยท่ีมี

ความสวยงาม อ่อนนุม่ มคีวามเลือ่มเงาตามธรรมชาติ 

ช่วยยกระดบับคุลกิภาพแก่ผูส้วมใส่ให้ดภูมิูฐาน ท�าให้

เกิดการเรียนรู ้วัฒนธรรมของแต่ละท ้องถ่ินผ ่าน

ลวดลายอันวิจิตรบรรจงบนผืนผ้าไหม สะท้อนถึง

อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี หาก

แต่ผู้ใช้ผ้าไหมไทยยังคงจ�ากัดเฉพาะกลุ่มที่มีความ

ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามของผ้าไหม

เท่านั้น ในสายตาของคนรุ่นใหม่มองว่าผ้าไหมถึง

จะมีความสวยงาม แต่ยังคงขาดภาพลักษณ์แห่ง

ความร่วมสมัย ท�าให้ไม่นิยมน�ามาสวมใส่ในชีวิต

ประจ�าวัน และใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากผ้าไหม

เท่าท่ีควร นอกจากน้ี ผู ้ผลิตผ้าไหมยังประสบ 

ปัญหาการสืบทอดกิจการ โดยหาผู้สืบทอด (ลูก- 

หลาน) ได้ยาก ท�าให้ชุมชนผ้าไหมไทยหลายๆ ท้องถ่ิน 

สูญหายไปตามกาลเวลา และสิ่งส�าคัญที่สุด คือ  

ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการผ้าไหมไทยขาดองค์ความรูด้้าน

การบรหิารจดัการ การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

และการน�านวัตกรรมมาช่วยเพิม่มลูค่าให้สนิค้า ซึง่เป็น
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หวัใจหลกัของการประกอบกจิการ เป็นเหตใุห้ไม่สามารถขยายฐาน

ลกูค้าได้ครอบคลุมทกุกลุม่ ท�าให้สญูเสยีโอกาสทางการค้า กรม

พฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ

ทีม่หีน้าท่ีในการส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการมี

ความเข้มแขง็ สามารถแข่งขนัได้ในทุกตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

จึงได้จดัท�า “โครงการยกระดบัการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมสูแ่หล่ง

ท่องเทีย่ว” ขึน้ เพือ่ผลักดันให้ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมของไทยเป็นที่

ยอมรบัในตลาดแฟชัน่และสนิค้าไลฟ์สไตล์ รวมทัง้เพือ่ด�ารงไว้ซึง่

วฒันธรรมทีท่รงคณุค่าของประเทศไทย

นางลลดิา จิวะนันทประวติั รองอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถงึการด�าเนนิงานว่า “ภารกิจ

ของกรมพฒันาธรุกิจการค้า คือการส่งเสริมและสร้างความเข้ม

แข็งแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการสนบัสนนุ

สนิค้า OTOP SELECT ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ OTOP ระดบั 3 - 5 ดาว 

ทีก่รมพฒันาธรุกิจการค้าเล็งเหน็ถึงศกัยภาพทีส่ามารถต่อยอดการ

ตลาดท้ังในและต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” ทีร่ฐับาล

ให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัต้นๆ จากจ�านวนสนิค้าของไทยทัง้หมด 

เนือ่งจากเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการท้องถ่ินทีม่จี�านวนผูผ้ลติและผู้

ประกอบการเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังจะเป็นส่วนส�าคญัในการช่วย

ผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความ 

เข้มแข็ง โดยให้โจทย์ว่าจะท�าอย่างไรให้ผลติภณัฑ์ผ้าไหมของไทย

ประสบความส�าเรจ็ด้านการค้าและการตลาด โดยการเชือ่มโยงกบั

แนวคดิด้านการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว จึงเป็นทีม่าของโครงการ 

ยกระดบัการตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมสูแ่หล่งท่องเทีย่ว โดยมกีารจัด
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เส้นทางการท่องเทีย่วซ่ึงมชืีอ่เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” สาระ

ส�าคญัของโครงการฯ คอื การสร้างความตระหนกัรูใ้นกลุม่ผูผ้ลติ/

ผูป้ระกอบการให้มอีงค์ความรูด้้านการประกอบธรุกจิ การพฒันา

ผลิตภัณฑ์ และการน�านวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผลติภณัฑ์ โดยกรมฯ เชิญผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบสนิค้า 

หรอืบรรจภัุณฑ์ และภาพลกัษณ์ตราสนิค้าเข้าร่วมให้ความรูด้้วย 

นอกจากนี้ยังจะมีการเช่ือมโยงสินค้ากับตลาดที่กว้างขึ้น 

ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เรามีพันธมิตรท่ีพร้อม 

ให้การสนบัสนนุ อาท ิ LAZADA, Shopee และ ของดีท่ัวไทย.

COM ซึง่เป็นเว็บไซต์ที่กรมฯ ได้พัฒนาข้ึนเพื่อเป็นช่องทาง 

การตลาด/การจัดจ�าหน่ายให้แก่สินค้าชุมชนและโอทอป 

อีกท้ังยังได้เชิญผู้รับซื้อท่ีเป็นพ่อค้าคนกลางเข้าร่วมเดินทาง 

ในเส้นทางสายไหมครั้งนี้ด้วย เพื่อประสานความร่วมมือและ 

ผสมผสานแนวคิดทางธุรกิจให้มีความสอดคล้อง เพื่อให ้

ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

ได้มากที่สุด”

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า 

“ปัญหาในเชิงการตลาดของผู้ผลิตผ้าไหมนั้นสืบเนื่องมาจาก

การท่ีกลุ่มลูกค้าซ่ึงเป็นกลุ่มปลายน�้าของวงจรการค้า ซึ่งส่วน

ใหญ่ยังคงเป็นตลาดด้ังเดิมมากกว่าจะเป็นกลุ่มตลาดใหม่ๆ 

รวมทั้งภาพลักษณ์ของสินค้า และการสืบทอดของผู้ผลิต ซึ่ง

ยังขาดก�าลังหลักส�าคัญในการสานต่อกิจการของครอบครัว 

จะเห็นได้ว่ากลุม่ผู้ผลติท่ียังคงประกอบอาชีพทอผ้า ล้วนเป็นกลุม่

ผูส้งูวยัทีล่งหลกัปักฐานอยูใ่นท้องถิน่เดมิ ในขณะทีค่นรุ่นใหม่ทีเ่ป็น

บุตรหลานของคนในชุมชน เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วกน็ยิมเข้ามา

ประกอบอาชพีในกรุงเทพฯ หรอืตามเมอืงใหญ่ เพือ่ใช้ความรูค้วาม

สามารถทีต่นร�า่เรยีนมา มากกว่าจะหันมาให้ความส�าคญัต่ออาชีพ

ซึง่เป็นภมิูปัญญาบ้านเกดิ การแก้ปัญหาควรเริม่จากการบูรณาการ

ทกุองค์ประกอบส�าคญั โดยเฉพาะการส่งเสรมิการท่องเท่ียวให้กลุม่

ชมุชนมแีรงดงึดดูความสนใจไปยงันักท่องเทีย่ว โดยจะน�ามาสู่

โอกาสการค้นพบผลติภณัฑ์ผ้าไหม ณ แหล่งผลติซึง่เป็นต้นน�า้ เกดิ

การสร้างรายได้ให้กับสมาชกิในชุมชน หากทุกภาคส่วนช่วยกนั

บรูณาการทกุองค์ประกอบนีไ้ด้ คนรุน่ใหม่ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องในฐานะ

บตุรหลานของชมุชนผูผ้ลติ ย่อมเลง็เหน็ถงึโอกาสการต่อยอดธรุกจิ

และเห็นถึงความส�าคญัท่ีจะกลบัมาสานต่อกิจการของครอบครัว”

ส�าหรบักจิกรรมเส้นทางสายไหม ภายใต้โครงการยกระดบั

การตลาดผลติภัณฑ์ผ้าไหมสูแ่หล่งท่องเทีย่ว ได้เริม่ต้นทีภ่าคตะวนั
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ออกเฉียงเหนอื 3 จงัหวดั ได้แก่ อดุรธาน ีกาฬสนิธุ ์และขอนแก่น 

โดยได้รบัความร่วมมอืจากสือ่มวลชนหลายส�านกัทัง้ส่วนกลางและ

ส่วนภมูภิาค รวมทัง้ผูป้ระกอบการซึง่เป็นพ่อค้าคนกลางท่ีจะน�า

ผลติภัณฑ์ผ้าไหมไปจ�าหน่ายต่อในตลาดปลายทางร่วมเดินทางเพือ่

เยีย่มชมแหล่งผลติ กรรมวธิกีารผลติผ้าไหม ตลอดจนได้รบัเกียรติ

จากนกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบร่วมเดนิทางเพือ่ให้ข้อ

เสนอแนะในการพัฒนาผลติภณัฑ์ของแต่ละชมุชนผ้าไหมอกีด้วย 

เส้นทางสายไหม ได้เริม่ต้นขึน้ที ่ “ศนูย์การเรยีนรูก้ลุม่ทอ

ผ้าไหมบ้านโนนกอก” ตัง้อยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี 

โดย นายอภชิาต ิพลูบวัไข หรอื ผูใ้หญ่ต้น ลกูหลานชาวบ้าน

บ้านโนนกอก เป็นผูส้บืทอดภมูปัิญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านเกดิ 

ผลติภัณฑ์ผ้าท่ีโดดเด่นของชมุชนบ้านโนนกอกคอื ผ้าหมีขิ่ด หรอื 

ผ้าหมีส่ลบัขดิ และยงัมกีารทอผ้าโบราณ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทีม่ี

ลกัษณะสวยงาม มเีอกลกัษณ์และโดดเด่นกว่าผ้าไทยทัว่ไป ซึง่ผ้า

ไหมและผ้าฝ้ายของศูนย์การเรียนรู้กลุม่ทอผ้าไหมบ้านโนนกอก 

เป็นผ้าท่ีย้อมด้วยสีจากดอกบวัแดง เป็นสทีีต่ดิทนนาน สวยงาม 

เป็นท่ีนยิมในกลุม่ลกูค้านกัอนรุกัษ์นยิมทีใ่ห้ความส�าคญักบัวตัถดุบิ

จากธรรมชาต ิโดยผูใ้หญ่ต้น กล่าวว่า “ตนเองได้ท�าการวิจัยงาน

วทิยานพินธ์เกีย่วกบัอาชพีชาวบ้าน คอื การทอผ้าจากภมูปัิญญา

ดัง้เดมิของชาวบ้านโนนกอกของผูส้งูอายุในหมูบ้่าน และในต�าบล

หนองนาค�า ซ่ึงในกระบวนการวจิยัมกีารทดลองการทอผ้าโดยวิธี

โบราณด้วยตนเองจนเกิดความช�านาญ จึงได้เริ่มทอผ้าย้อม

ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากลูกค้าซึ่ง

นอกจากกลุม่ลกูค้าชาวไทยแล้ว ยงัมกีลุม่ชาวต่างชาติในแถบ

อาเซยีน ได้แก่ ลาว และเวียดนาม ท่ีช่ืนชอบเช่นเดยีวกนั ถอืเป็น

แหล่งส่งออกท่ีท�ารายได้อย่างสงูให้กับชาวชุมชนบ้านโนนกอก จงึ

น�ามาสูก่ารก่อต้ังเป็นกลุม่ทอผ้าขึน้เพือ่ขยายงานทอผ้าและสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน” 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ได้น�าคณะเดนิทางต่อมาทีแ่หล่ง

การผลติท่ีสองคอื “กลุม่ทอผ้าบ้านนาด”ี จังหวัดอดุรธาน ี โดย 

นางประดิษฐ์ มพีลงาม ผู้ก่อต้ังฯ ให้การต้อนรับและแสดงการ

สาธติการย้อมไหม ผลติภณัฑ์โดดเด่นของกลุม่ทอผ้าบ้านนาด ีคอื

ผ้าไหมมดัหมีล่ายโบราณ 12 นักษตัร ทีไ่ด้รับรางวัลเมือ่ปี 2545 

ปัจจุบันกลุม่ฯ มสีมาชิกท้ังสิน้ 35 คน นางประดษิฐ์ฯ กล่าวว่า 

“ตนเองได้ฝึกหัดทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าถุงมัดหมี ่ เพ่ือใช้สอยใน

บ้านโดยศึกษาจากมารดา ต่อมาจึงมีการรวมกลุ่มสมาชิกใน 

ชมุชน และร่วมกนัทอผ้าอย่างต่อเนือ่ง เกดิเป็นศนูย์การเรยีนรู้

และแหล่งสาธติการทอผ้าไหม การสาวไหมโดยใช้ก่ีพ้ืนบ้านเป็น

เครือ่งมอืในการทอผ้า พุง่กระสวยด้วยมอื เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว

และกลุม่นักเรยีนนักศกึษาได้เรยีนรูก้รรมวธิกีารผลติ นอกจาก

การทอผ้าไหมแล้ว ปัจจุบันทางกลุม่ยังมคีวามเชีย่วชาญด้านการ

ปลกูหม่อนเลีย้งไหม สาวไหม ย้อมสธีรรมชาติ และผลติภณัฑ์

จากไหม เช่น สบู่ล้างหน้า ไหมขดัผิว ฯลฯ เป็นต้น   

ในวนัทีส่องของการเดนิทาง ได้น�าคณะสือ่มวลชนและ 

ผู้ประกอบการเย่ียมชม “ศนูย์ศลิปวฒันธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา

บ้านโพน” จังหวดักาฬสนิธุ ์หรอือกีช่ือหน่ึงคอื “ศนูย์วจิิตรแพรวา 
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บ้านโพน” มีความโดดเด่นด้านวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวผู้ไทย

หรือชาวภูไท โดยเป็นหมู่บ้านที่ชาวผู้ไทอพยพมาจากแคว้น 

สิบสองจุไท มีเอกลักษณ์ด้านการทอผ้า และยังคงสืบทอด 

วฒันธรรมท่ีส่งต่อจากบรรพบรุษุไว้เป็นอย่างดี ผลติภณัฑ์ทีโ่ดดเด่น 

ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู ้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนคือ 

ผ้าแพรวา ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้รบัความนยิมอย่างสงูจากนกัท่องเทีย่วทีใ่ห้ความสนใจเย่ียมชม

และเลือกซื้อผ ้าเป ็นจ�านวนมาก จึงมีการก ่อตั้ งศูนย ์ 

ศลิปวฒันธรรมผูไ้ทยบ้านโพนข้ึนเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวดัขอนแก่น ถอืเป็นแหล่งวัฒนธรรมผ้าไหมทีข่ึน้ชือ่ของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เช่น “กลุม่หตัถกรรมคุ้มสขุโข” บ้านดอน

ข่า จังหวดัขอนแก่น ผลติภณัฑ์ท่ีโดดเด่นของกลุม่ฯ คอื ผลติภณัฑ์

ผ้าท่ีผ่านกระบวนการหมกัสมนุไพรอย่างกระเจีย๊บซึง่เป็นวัตถุดบิ

ธรรมชาตทิีใ่ห้สีสนัสวยงาม ผ่านกระบวนการย้อมแบบย้อมเยน็ และ

ใช้วธิกีารมดัหมี ่นายทว ี สขุโข ประธานกลุม่หตักรรมคุม้สขุโข 

กล่าวว่า ปัจจบัุนกลุม่หัตถกรรมคุม้สขุโขได้มวีวิฒันาการพฒันา

ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่งด้านการอนรุกัษ์ภูมปัิญญาการผลติผ้าของ

ชาวบ้านบ้านดอนข่า และการผสมผสานร่วมกันระหว่างภาคีเครอื

ข่าย โดยมหีน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันส่งเสรมิผลติภณัฑ์ เกดิ

เป็นหมูบ้่าน OTOP เพือ่การท่องเทีย่ว สถาบนัส่งเสรมิภมิูปัญญา

ท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาตราสินค้าเพื่อการส่งออกในนาม 

“มาคา” คงไว้ด้วยอตัลกัษณ์ผ้าไหมมดัหมีแ่บบอสีานโบราณ

ในวนัสุดท้ายของการเดนิทาง คณะเดนิทางได้เข้าเย่ียมชม 

“กลุม่ทอผ้ามดัหมีบ้่านหัวฝาย” จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมชีือ่เกีย่วกบั

ผลติภณัฑ์ผ้าไหมทีม่คีณุภาพ สีสนัสวยงาม ควบคมุการผลติ และ

ตกแต่งลวดลายทีม่คีวามร่วมสมยั นอกจากนีย้งัมกีารสบืทอด

ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุด้านกรรมวธิกีารผลิต “ผ้าไหมแต้มหมี”่ 

โดยการแต้มสีลงบนผนืผ้าเพือ่ให้เกดิลวดลายบนผ้าไหมทีผ่่านการ

ย้อมแล้ว แล้วน�าไปทอเหมือนผ้าไหมมดัหมี่

ส�าหรับแหล่งผลิตผ้าไหมสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ “กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้าน

หนองหญ้าปล้อง” จังหวัดขอนแก่น โดยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นช่ือ 

ของกลุ ่มฯ คือผ้าไหมมัดหมี่ย ้อมสีธรรมชาติและไหมอีรี่ 

กรรมวิธีที่ขึ้นชื่อในการผลติผ้าไหมของกลุม่คอืการย้อมผ้าไหม 

ด้วยสีจากเปลือกไม้ ได้แก่ เปลือกประดู่ เปลือกต้นมะม่วง 

เปลอืกต้นขนนุ ซึง่เป็นกรรมวธิแีบบโบราณทีส่บืทอดกันมาจนถึง

ปัจจบุนั และปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน ตลาดผลติภณัฑ์ผ้าไหมมัดหมี่

เป็นทีต้่องการของตลาดอย่างมาก จงึเป็นทีม่าของแนวคิดทีก่ลุม่ฯ 

จะผลติสนิค้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ จงึได้มีการค้นคว้าข้อมลู

เก่ียวกับการย้อมสีธรรมชาติจากผู้สูงอายุท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ในชมุชน และน�าวสัดจุากธรรมชาติน้ันมาย้อมลงบนผ้าไหม 

อาจารย์ธรีะ ฉนัทสวสัด์ิ ผู้เชีย่วชาญด้านการออกแบบ

สนิค้าแฟชัน่และสนิค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของแบรนด์ “ธรีะ” ให้ความ

เห็นว่า “การสร้างแรงบนัดาลให้คนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจใช้ผ้า

ไทยนัน้ ต้องเริม่ทีก่ารสือ่สารให้เกดิมมุมองใหม่ว่าผ้าไทยสามารถ

แต่งกายให้ดรู่วมสมยัได้ และสามารถสวมใส่ได้ในชวิีตประจ�าวนั 

ส่ิงท่ีสามารถสนับสนุนผ้าไทยได้ในฐานะนักออกแบบคือ การ

ลงพืน้ท่ีเพือ่ให้มมุมองใหม่แก่ชาวบ้านผู้ผลติ รวมท้ังแนวคดิการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทย์ผูบ้รโิภค และส่งเสรมิลกูหลานของ 

ชุมชนแหล่งผลิตหันมาสืบทอดการผลิตผ้าไหมไทยยิ่งขึ้น 
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อาจารย์ธรีะ ฉันทสวสัดิ ์และนางสาวชลกุีล อศิรภักดี นางลลดิา จวิะนนัทประวตัิ

กรณตีวัอย่างท่ีน่าสนใจทีเ่ชยีงคานซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างมาก 

เมื่อชาวบ้านได้รับค�าแนะน�าจากนักออกแบบ จึงเกิดการ

เปลีย่นแปลงและพัฒนาผลิตภณัฑ์ จงึสามารถสร้างรายได้ จน

กระทัง่ลกูหลานต้องกลับมาเพือ่ช่วยกจิการของครอบครวั/เรยีน

รูเ้รือ่งการทอผ้า และส่งเสรมิการตลาดให้กบัชมุชนจนประสบ

ความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก” 

นางสาวชลกีลุ อศิรภกัด ี ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบริหาร

สนิค้า บรษัิท สยามพวิรรธน์ จ�ากดั กล่าวว่า “ส่วนตวัในฐานะผู้

จัดจ�าหน่ายและดูแลเรือ่งการจดัซือ้สนิค้าเพือ่น�ามาจดัแสดงและ

จ�าหน่ายในศนูย์การค้า มคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้เหน็ผลติภณัฑ์รปู

แบบใหม่ๆ ของชาวบ้าน ที่สามารถน�าเรื่องราวของสินค้ามา

ถ่ายทอดเพือ่ดึงดดูความสนใจ โดยส่ิงทีน่กัออกแบบได้ลงมอืท�า

และให้ค�าปรึกษาจะช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ

ตลาดวัยรุน่ท่ีต้องการสนิค้าท่ีมคีวามทันสมยัและร่วมสมยั ผูผ้ลติ

จงึควรพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เป็นทางเลอืกให้กับผู้บริโภคกลุม่นี้ 

ปัจจบุนัสนิค้าไลฟ์สไตล์มหีลากหลายประเภท ผูผ้ลติสามารถ

ผลติและดดัแปลงสนิค้าจากผ้าไหมให้มคีวามหลากหลายมากข้ึน 

เช่น ผ้าผืน สามารถน�ามาตัดเย็บให้อยู่ในรปูแบบท่ีพร้อมใช้งาน 

เพือ่ง่ายต่อการตัดสนิใจของลกูค้ามากขึน้”

ขณะท่ี นายภทัรพงศ์ สถิตชล ประธานกรรมการ บรษิทั 

มหาสารคาม โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ�ากัด กล่าวเสรมิว่า 

“การพิจารณาความต้องการของตลาดถือเป็นสิ่งส�าคัญ เช่น 

ความสนใจของผู้บรโิภค การเข้าถึงช่องทางการจ�าหน่าย การจดั

ท�าโปรโมชัน่เพือ่สนับสนุน ราคาท่ีจับต้องได้ และการออกแบบท่ี

ผู้บรโิภคเลง็เห็นว่าสามารถสวมใส่ใช้สอยได้ในทุกวนั”

ส�าหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่สนใจเย่ียมชม หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากโครงการยกระดับการตลาด

ผลติภณัฑ์ผ้าไหมสูแ่หล่งท่องเทีย่ว สามารถเดนิทางตามเส้นทางสายไหมเพือ่เข้าถงึแหล่งผลติใน 6 แหล่งผลติ ได้แก่ ศนูย์

การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอก กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้าน

โพน จงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุม่หตักรรมคุม้สขุโขบ้านดอนข่า กลุม่ทอผ้าไหมมดัหมีบ้่านหวัฝาย และกลุม่ทอผ้าไหมมดัหมีบ้่าน

หนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น หรือติดตามสินค้าผ่านช่องทางการจ�าหน่ายได้ทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์

ของดท่ัีวไทย.COM ซ่ึงเป็นส่ือสนบัสนุนจากโครงการ Offline 2 Online ภายใต้การด�าเนินงานของกรมพฒันาธรุกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ หรือ www.dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 
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ท่ามกลางภาวะการแข่งขันภาคเกษตรกรรม กอปรกับการรุกคืบมาตี
ตลาดของสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ จนผลผลิตสินค้าทางการเกษตรล้น
ตลาดขายไม่ได้ราคา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนักหน่วง ทางรอดของ
ปัญหาคือการศึกษาและปรับตัวให้เท่าทันความต้องการของตลาด และเป็นที่มา
ของแบรนด์ผลิตภณัฑ์เกษตรทีก่�าลงัสร้างชือ่อยู่ในตลาดโลกเวลานีอ้ย่าง มาดาม
แมงโก้ (Madame Mango) 

จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณราเมศ รัตยันตรกร ท่ี

เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในภาคเหนือ ต้องประสบภาวะ

ขาดทุนเนื่องจากผลผลิตราคาตกต�่า ถูกกดราคา เพราะผลผลิตล้นตลาด 

สร้างความท้อแท้และส้ินหวังให้กับเกษตรกรไทย แต่แทนท่ีจะก้มหน้า

ยอมรบัชะตากรรมเขากลบัมุง่มัน่ศกึษาเรียนรู้ความเป็นไปของกลไกตลาด

สากล และพบว่าการแปรรปูผลไม้คอืทางออกของปัญหาดงักล่าว และการ

สร้างแบรนด์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์เพิ่มมูลค่าและสามารถสื่อสารได้ทั้ง

โลก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มะม่วงน�้าดอกไม้แปรรูปแบรนด์ 

มาดามแมงโก้ จากอ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    

คุณราเมศเล่าว่าก่อตั้งมาดามแมงโก้เมื่อ 2560 จากการที่ตนและ

เครือญาติต่างก็เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้ในอ�าเภอพร้าว 

จังหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ได้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในพืน้ทีป่ลกูทีด่ทีีส่ดุของประเทศ แต่

เมื่อเผชิญปัญหาผลผลิตราคาตกต�่าต่อเนื่อง จึงร่วมกับญาติๆ ซึ่งเป็น

เจ้าของสวนมะม่วงน�า้ดอกไม้ทีม่พีืน้ทีร่วมกนักว่า 500 ไร่ ศกึษาพฒันาการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกลายมาเป็นมะม่วงน�้าดอกไม้อบแห้ง

มาดามแมงโก้อย่างที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี โดยจดทะเบียน

บริษัทไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา และก�าลังพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งให้

กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการตลาดออนไลน์ 

“มาดามแมงโก้” กับแนวคิด
เกษตร 4.0 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
สร้างแบรนด์ผลไม้อบแห้งเพื่อคนรักสุขภาพ 
รุกตลาดจีนเปิดไปสู่ตลาดโลก

หลังจากสร้างชื่อให้กับมาดามแมงโก้จน

ประสบความส�าเรจ็ตดิตลาดแล้ว คณุราเมศยังนกึถงึ

พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนกลุ่มอื่นๆ ของภาค 

เหนือท่ีต ้องประสบปัญหาเดียวกันคือผลผลิต 

ขายไม่ได้ราคา จงึคดัสรรผลผลติเหล่านัน้มาพฒันา

แปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งภายใต้แบรนด์น้องใหม ่

มาดามเฮลท์ต้ี (Madame Healthy) โดยมผีลติภณัฑ์ 

ให้เลือกมากมาย ทั้งล�าไยอบแห้งจากจังหวัดล�าพูน 

สัปปะรดภูแลจากจังหวัดเชียงราย และแก้วมังกร

จากจังหวัดแพร่และน่าน ท�าการตลาดผ่านทัง้ช่องทาง

ออนไลน์และออฟไลน์ สอดรบักบัแนวคดิเกษตร 4.0 

รองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

คุณราเมศ รัตยันตรกร
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ มาดามแมงโก้ และมาดามเฮลท์ตี้

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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มาดามแมงโก้ นับเป็นแบรนด์สินค้าเกษตร 4.0 ราย

ต้นๆ ของเมืองไทย ที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ ต้นน�้า คือมี

ไร่มะม่วงได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAP จากกรมวชิาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมี Contact farming หรือ

พนัธมติรธรุกจิกลุ่มผูป้ลกูสวนผลไม้ชัน้น�าของภาคเหนือ กลาง

น�้า มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและเตาอบ Dehydrate หรือ 

Soft dried ที่ควบคุมมาตรฐานการผลิต เป็นหนึ่งในกรรมวิธี

การถนอมอาหารที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดย

เฉพาะตลาดในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นกรรมวิธีที่สามารถคงกล่ินและรสชาติหอมตาม

ธรรมชาติของผลไม้ชนิดนั้นๆ โดยปราศจากน�้าตาล ไม่ผ่าน

การเจอืสี แต่งกล่ิน และใส่สารกันบดู เรยีกได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์

อาหารเพื่อคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง จะซื้อไปรับประทานเอง

หรอืเป็นของฝากก็ลงตวัทัง้นัน้ เพราะสามารถเกบ็ไว้ได้นาน 12 

เดือน ในส่วนของ ปลายน�้า การผลิตและจัดจ�าหน่ายด้วยตัว

เอง ทั้งระบบ Online OEM และ Offline ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพทั่วโลก

ด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์กลุ ่มสินค้าเกษตร

แปรรปู ท�าให้ผลไม้อบแห้งแบรนด์ มาดามแมงโก้ และ มาดาม

เฮลท์ตี้ ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

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

และผลไม้แปรรปูของไทยจากท่านกงสลุไทย ณ นครเฉนิตู และ

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ให้เข้าร่วมงาน “เทศกาลไทย” ณ นครเฉินตู 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวันที ่13-20 พฤษภาคม 2562 

ทีผ่่านมา และมผีลตอบรับอย่างดยิีง่ในการขยายฐานการตลาด 

ไปยังมณฑลเสฉวนและนครเฉนิตู ท่ีมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 

ของสาธารณรฐัประชาชนจีนซึง่ถือเป็นตลาดท่ีใหญ่ทีส่ดุในโลก

แม้แจ้งเกดิประสบความส�าเรจ็อย่างรวดเรว็ แต่คณุราเมศ

ไม่ได้พอใจอยู่แค่นี้โดยตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

อบแห้งแบรนด์มาดามแมงโก้และมาดามเฮลท์ตี้อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายแรกคอืการร่วมคดัเลอืกเป็นหนึง่ในตวัแทนผูป้ระกอบ

การด ้านการแปรรูปอาหารและผลไม ้ของกรมส ่งเสริม

อุตสาหกรรม เข้าร่วมในงาน HKTDC Food Expo 2019 ณ  

เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง แห่งสาธารณรฐัประชนจีน ระหว่าง วนัที ่

14-18 สิงหาคม 2562 รวมถึงการน�าผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง

เข้าไปวางจ�าหน่ายใน “ร้านดอยค�า” ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านค้า

โครงการหลวงท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้า

เกษตรแปรรูปอันดับหนึ่งที่ผู้ที่รักสุขภาพรู้จักไปทั่วประเทศ 

ด้วยความที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง จึงหมั่นศึกษาหาความรู้

ใหม่ๆ มาปรบัใช้กบัธรุกจิขงตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการเข้า

ร่วมกิจกรรม DNA Business Camp ของกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ท่ีคุณราเมศบอกว่าช่วยเปิดมุมมองและ 

แนวคิดใหม่ๆ มากมาย “การได้ผ่านเข้ารอบ ส�าหรับการได้

รับค�าปรึกษาเชิงลึก ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งของเกษตร 4.0 ในยุคนี้ที่

ต้องเรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัย ทั้งในเรื่อง Design Thinking ที่

ท�าให้เราต้องรูจั้กและท�าความเข้าใจกับความต้องการทีแ่ท้จรงิ

ของลกูค้าก่อน แล้วจงึน�ามาปรบัปรงุพฒันาสนิค้าให้เหมาะสม

กับความต้องการของลกูค้า ซึง่เหมาะกับการท�าธรุกิจ และการท�า 

การตลาดและขาย ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง”

“นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ ทั้งในเรื่องการสร้างแบรนด์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การท�า Business Model Canvas 

พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้าง

เครือข่ายและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีดีกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่มา

จากหลากหลายธรุกิจ ท้ังในส่วนกลางและภมูภิาค ซึง่การอบรม

นี้ถือได้ว่าเป็นคลาสที่สนุกสนาน และได้ความรู้ที่ทันสมัย

สามารถน�าไปประยุกต์กับการท�าธรุกิจในปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลง

รวดเร็วได้อย่างทันที” ผู้ก่อตั้งแบรนด์มาดามแมงโก้กล่าวสรุป
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เมือ่ยคุสมัยเปลีย่นแปลงไป เทคโนโลยใีหม่ๆ ถกูน�ามาแทนทีวิ่ถปีฏบัิติ

แบบดั้งเดิม ทั้งในด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน โดยเฉพาะ

งานด้านเอกสารอย่างการบญัชแีละภาษทีีเ่ตม็ไปด้วยขัน้ตอนยบิย่อยมากมาย

และยังต้องส้ินเปลืองกระดาษจ�านวนมหาศาล แต่ลองจินตนาการถึงห้อง

สมุด ห้องแผนกบัญชีการเงิน หรือฝ่ายระเบียน ที่ดูปลอดโปร่งโล่งสบายตา

ปราศจากเอกสารกองโต คงเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเจริญหูเจริญตา ชวนให้

เข้าไปค้นคว้าหาความรู้ หรือนั่งท�างานได้อย่างเพลิดเพลิน จึงเป็นที่มา

ส�านักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ดังอย่าง “บนกองเงินกองทอง” ที่จะมาปฏิวัติ

ภาพลักษณ์ส�านักงานบัญชีแบบเก่าๆ จากการใช้เอกสารกระดาษไปสู่

นวัตกรรมดิจิทัลออนไลน์เต็มระบบ ตอบสนองเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้

ประกอบการ SMEs ไทยก้าวไกลได้อย่างยั่งยืน   

คณุอภวิฒัน์ หวงัมชียั ผูก่้อตัง้ส�านกังานบญัชดิีจทิลัแบรนด์ “บนกองเงิน

กองทอง” เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า มาจากธุรกิจด้านที่ปรึกษาการเงิน ดูแล ให้ค�า

ปรึกษา แนะน�าด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล บริหารพอร์ตลงทุนในหุ้น และ

กองทนุรวม รวมทัง้วางแผนภาษใีห้กบับคุคลธรรมดา หลงัจากได้ดแูลด้านภาษี

ส่วนบคุคลให้กบัเจ้าของธรุกจิหลายๆ ท่าน จงึได้รบัค�าแนะน�าจากลกูค้าว่าควร

เปิดส�านักงานบัญชคีวบคูไ่ปด้วย เพือ่จะได้ดแูลท้ังระบบบัญชแีละภาษแีบบ One 

Stop Service จบ-ครบ-ในทีเ่ดยีว ท�าให้กลบัมาทบทวนในสิง่ทีเ่รามคีอื พืน้ฐาน

จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mini MBA นัก

บริหารภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี (School of TAX) พร้อมด้วย

ประสบการณ์ท�างานจรงิ ทีพ่บลกูค้าให้ค�าปรกึษาเป็นประจ�า จงึได้ตัดสนิใจก้าว

สู่ธุรกิจบริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การเงิน บัญชี และ

ภาษี 

   มิติใหม่ของการท�าบัญชีแบบ 
“บนกองเงนิกองทอง” กับส�านักงานบัญชดีจิทัิล     
  (Digital Accounting Firm) 

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย 
ผู้ก่อตั้งส�านักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ บนกองเงินกองทอง

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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อย่างไรก็ตามทุกการท�างานย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรค

ปัญหา ซ่ึงจากประสบการณ์ในการท�างานของคุณอภิวัฒน์ 

ทีเ่ล็งเห็นถงึ ปัญหาหลกั ของการท�างานรปูแบบเก่าๆ ระหว่าง

เจ้าของธุรกิจและส�านักงานบัญชี คือผู้ประกอบการท�าเอกสาร

บัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษี ท�าให้เกิดความ

ล่าช้าในการบันทึกบัญชี จนเกิดปัญหาก�าไรทางบัญชีและภาษี 

มีมากกว ่าก�าไรที่ เป ็นตัวเ งินจริงๆ ประการถัดมาคือ 

กระบวนการท�างานของส�านักงานบัญชีใช้เวลาค่อนข้างมาก 

การท�างานซ�้าซ้อนหลายขั้นตอน ท�าให้เสียเวลาไปกับการ

ท�างานท่ีไม่ก่อให้เกดิคณุค่าและมูลค่าทางเศรษฐกจิ จึงมองหา

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยเข้ามาช่วยและได้พบกบัแพลตฟอร์มระบบ

บญัชอีอนไลน์ครบวงจรอย่าง Accrevo ซ่ึงสามารถออกเอกสาร

ได้ตัง้แต่ระบบหน้าบ้านทีล่กูค้าเปิดเอกสารรับรายได้ ค่าใช้จ่าย 

สต็อกสินค้า เริ่มจาก User ของลูกค้าที่ Log in เข้าใช้งานและ

กรอกข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มส�าเร็จรูปนี้ เมื่อถึงสิ้นเดือน

ลกูค้ากท็�าการ กดส่ง เอกสารทัง้หมดทกุชนดิจะว่ิงมาหลงับ้าน

ทันที เตรียมพร้อมให้นักบัญชีคลิกลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูก

ต้อง หลงัจากนัน้สามารถออกรายงานทางการเงนิ รายรบั ราย

จ่าย ก�าไร แสดงให้ลูกค้าเห็นตัวเลขผลประกอบการได้ทันที 

เกดิคุณค่าในการน�าตวัเลขบญัชไีปพฒันาธรุกจิสร้างรายได้ ก่อ

ผลก�าไรให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

เจ้าของแบรนด์บนกองเงินกองทอง ยังบอกถึงข้อดีของ

ระบบบัญชีออนไลน์นี้ด้วยว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยให้ 

วางแผนภาษีธุรกิจ ได้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ

ยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกธุรกิจจัดท�า

บัญชีที่สอดคล้องกับธุรกิจที่แท้จริง โดยจัดท�าระบบบัญชีเล่ม

เดียวรวมทุกกจิการให้กบัลกูค้า ท�าให้ผูป้ระกอบการ SMEs เกิด

ความเชื่อมั่นสบายใจ จากการจัดท�าระบบบัญชีตามมาตรฐาน

หลักบัญชีและภาษีของรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ของระบบบัญชี การเงิน และภาษีของลูกค้า ให้สามารถ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ก่อให้เกิดผลก�าไร

อย่างมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน  

นอกจากให้บรกิารลกูค้าผูป้ระกอบธรุกจิแล้ว ส�านกังาน

บัญชี “บนกองเงินกองทอง” ยังตอบแทนสังคมด้วยการจัด

สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวางแผนการเงิน บัญชี 

ภาษี ให้แก่ผู้ประกอบการท่ัวไปเป็นประจ�าอย่างน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความ

รูค้วามเข้าใจในระบบการท�าบญัชธีรุกจิ การวางแผนภาษธีรุกจิ 

และการวางแผนการเงนิธรุกิจ บนความเชือ่ทีว่่าหากผูป้ระกอบ

การไทยเข้าใจบัญชี การเงิน ภาษี มากขึ้น เศรษฐกิจภาพของ

ไทยจะโตขึ้น และ “บนกองเงินกองทอง” ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ จะ

ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พัฒนาเติบโต

ไปด้วยเช่นกัน
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ในยุคท่ีลูกค้ามีทางเลือกอย่างมากมาย  

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึง

ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยหลักการ

ตลาด 4C ที่จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มอย่างถล่ม

ทลาย จากเดิมที่ใช้เพียงการตลาดแบบ 4P 

หากเปรียบมวยกันของความแตกต่าง

ระหว่างการตลาดแบบ 4P และ 4C นั้น จะมี

ความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่การตลาดแบบ 4P 

นัน้จะเป็นมมุมองของแบรนด์ ส่วนการตลาดแบบ 

4C จะเป็นมุมมองของลูกค้า ยิ่งในโลกยุค

ออนไลน์ ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล

มากมายได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ลูกค้ามีตัวเลือก

มากย่ิงขึ้น ในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้านั้น  

จึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ

ลูกค้าและวิธีการที่เราจะสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า

ได้ดีและประหยัดงบประมาณในการโฆษณาได้ก็

คือ การใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ 

กูเกิ้ล เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป อินสตาแกรม สามารถ

สื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจ�านวนมาก 

ภายในไม่กี่วินาที

4 หลักคิด พิชิตใจลูกค้า
ให้ยอดขายถล่มทลาย ด้วยการตลาด 4C 
เข้าถึงแก่นความต้องการของลูกค้า

จากเดิมที่ 4P ประกอบไปด้วย Product, Price, Place และ 

Promotion ส�าหรับ 4C นั้นจะประกอบไปด้วย Consumer, Costs, 

Convenience และ Communication

Consumer – ส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการ

เมื่อเทียบกับ 4P ในส่วนของ Consumer นี้ จะช่วยส่งเสริมใน

ด้านของ Product สินค้าหรือบริการของเรา โดยแต่เดิมทีเราจะผลิต

หรอืน�าเสนอสนิค้าแก่ผูบ้รโิภค โดยแต่ก่อนผูบ้รโิภคอาจจะไม่มตีวัเลอืก

มากนกั แต่ในปัจจบุนั ผูบ้รโิภคมตัีวเลอืกมากมาย ดังน้ันแทนทีจ่ะผลติ

สนิค้าก่อนให้คดิกลบักนัไปเลยว่า “ผูบ้รโิภคต้องการอะไร?” ถามความ

ต้องการไปเลย แล้วค่อยผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการนั้น

เพราะกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ หากคุณโฟกัสไป

ทีก่ารผลติสนิค้าทีค่ณุภาพดมีากๆ ถงึมากทีส่ดุ แต่เมือ่ถงึเวลาขายกลบั

พบว่าไม่มีใครซื้อมันเลย ทั้งๆ ที่ของของเราออกจะดีแท้ๆ นั่นคือเรา

อาจจะคดิเข้าข้างตวัเองมากเกนิไป ไม่ฟังเสยีงของผูบ้รโิภคเลยว่าจรงิๆ 

แล้วพวกเขาต้องการมันหรือไม่

ดังนั้น จงค้นหาความต้องการของผู้บริโภคก่อน แล้วจึงค่อยหา

สินค้าหรือบริการมาตอบสนองพวกเขาเหล่านั้น

1
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เพิ่มโอกาสให้ผู้คนที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเรามาก่อน มาพบ

เจอและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

และข้อดีของการโปรโมทแบรนด์บนโลกอินเตอร์เน็ตก็

คือ มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่าเม่ือเทียบกับสื่อดั้งเดิมอย่าง ทีว ี

นิตยสาร หนังสอืพมิพ์ และนอกจากน้ัน สือ่ออนไลน์ยงัสามารถ

วดัผลและเจาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ตรงกลุม่มากกว่าอกีด้วย

Communication – การส่ือสารใหผู้บ้รโิภค
รับรู้ว่าสินค้าหรือบริการน้ีเหมาะส�าหรับ
พวกเขา
เมื่อเทียบกับการท�า Promotion หรือการโปรโมท ใน

มุมมองของแบรนด์หรือผู้ขายนั้น โดยส่วนมากจะเป็นการ

สื่อสารเพียงฝ่ายเดียวจากผู ้ขาย โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของ 

ผู้บริโภคเลยว่าพวกเขาต้องการโปรโมชั่นเหล่านั้นหรือไม่

แต่หากมองในมุมมองของผู้บริโภคแล้วน้ัน พวกเขา

สนใจแค่ว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้น มันสามารถตอบสนอง

ความต้องการของพวกเขาได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเอง

แต่ในหลายๆ ครั้ง ผู้บริโภค อาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่า 

พวกเขาต้องการอะไร ดงันัน้ ในฐานะทีเ่ราเป็นผูข้าย จงึจ�าเป็น

ต้องท�า Content หรือเนื้อหาเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

โดยให้เหตุผลว่า ท�าไมพวกเขาจึงเหมาะสมกับสินค้าหรอืบรกิาร

เหล่านั้น

และในขัน้ตอนนีเ้อง กจ็ะมกีารโต้ตอบกนัระหว่างผูข้าย

และผู้ซื้อ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และตรงนี้

นี่เองหากเราในฐานะผู้ขายสามารถมัดใจลูกค้าเอาไว้ได้ ก็จะ

ท�าให้เรากลายเป็น Top of Mind หรอืเป็นตัวเลอืกอันดบัต้นๆ 

เพราะแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ท�าการซื้อเด๋ียวน้ัน แต่หากเมื่อไหร่

กต็ามทีล่กูค้าต้องการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร เรากจ็ะกลายเป็นตวั

เลือกแรกๆ ทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://taokaemai.com

และนี่ก็คือการใช้หลัก 4C ในการเข้าถึงใจลูกค้า เพราะต่อให้สินค้าของคุณมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ถ้าหากลูกค้า

พึงพอใจในแบรนด์ของคณุเขากย็งัคงเลอืกใช้บรกิารคณุอยูด่ ีและทีส่�าคัญก็คอืนอกจากเขาจะกลายมาเป็นลกูค้าประจ�า

ของเราแล้วนั้น เขายังบอกต่อกับเพื่อนๆ แนะน�าให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราอีกด้วย

Cost ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ือแลก
กับสินค้าหรือบริการ
จากเดิมในมุมมองของ Price ในฝั่งของเจ้าของธุรกิจ

นั้น จะตั้งราคาตามต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่า

ขนส่ง แล้วจึงบวกก�าไรเข้าไป

แต่หากมองในมุมมองของลูกค้าแล้ว ให้เราคิดเสมือน

ว่าเป็นลูกค้าเองเลยก็จะพบว่า ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าค่าวัตถุดิบ

คุณจะมีราคาขึ้นสูง หรือค่าขนส่งแพงขึ้น แต่ลูกค้าจะมองว่า 

เงินที่พวกเขาจะจ่ายนั้น มันคุ้มค่ากับสินค้าหรือบริการหรือไม่

ดังนั้น ให้เราลองวิเคราะห์ดูว่า งบประมาณในการใช้

จ่ายของกลุม่ลกูค้าเรานัน้ มีงบประมาณเท่าไหร่ เช่น หากลกูค้า

มีรายได้สูงคุณก็สามารถคิดค่าใช้จ่ายที่ราคาสูงได้ แต่หากราย

ได้ของลูกค้าไม่สูงมากนักเป็นระดับทั่วๆ ไป ก็อาจจะต้องมี

ราคาที่ต�่าลง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สินค้าหรือบริการของคุณต้องเหมาะสม

กับราคา หากมีราคาสูงก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบและการ

บริการที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะถ้าหากคุณสามารถท�าให้ได้

เกนิความคาดหมายของลูกค้าได้นัน้ แม้ว่าสนิค้าหรอืบรกิารจะ

มีราคาสูงลูกค้าก็ยังคงยินดีที่จะจ่ายอยู่ดี

Convenience – ความสะดวกสบาย 
ในการจับจ่ายใช้สอย
แต่เดิมทีในฐานะที่เราเป็นผู้ขาย เราจะค�านึงถึงท�าเลที่

ดี (Place) แต่หากมองในมุมของผู้บริโภค ยิ่งในยุคออนไลน์

ปัจจุบันแล้วด้วยนั้น ในหลายๆ ครั้งลูกค้าก็เลือกความสะดวก

สบายมากกว่าการที่จะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบริการ

ดังนั้นแม้ว่าคุณจะขายดิบขายดีที่หน้าร้านค้าอยู่แล้ว

ก็ตามที แต่ก็ยังมีลูกค้าอีกจ�านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสินค้าหรือ

บรกิารของคุณ หากคณุละเลยในช่องทางขายออนไลน์กอ็าจจะ

ท�าให้เสียโอกาสทางการค้าไปอย่างมากมาย

หากสินค้าหรือบริการของคุณ สามารถซื้อได้โดยที่ไม่

ต้องไปท่ีหน้าร้าน คุณก็ควรเร่ิมต้นสร้างเว็บไซต์และโซเชียล

เนต็เวร์ิคต่าง ๆ  เพือ่โปรโมทสนิค้าหรอืบรกิารของแบรนด์ เพือ่
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จะเปิดร้านอาหารสกัร้านเราต้องท�า

อะไรบ้างนะ เพื่อให้ร้านเราเป็นที่รู้จัก มี

ลูกค้ามาทานอาหารแล้วบอกต่อ มีอยู่

หลายปัจจัยไม่น้อยเลยทีเดียว ที่จะท�าให้

ร้านอาหารเป็นทีรู้่จกั แต่ก็มีไม่น้อยเช่นกนั

ทีใ่ช้วธิกีารเดยีวกนัแต่ไม่เกดิ ลองมาดกูนั

ว่ามีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างที่เราควรท�า

เพื่อให้ร้านอาหารขนาดเล็กให้อยู่รอด

สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับ..
ท�ำร้ำนอำหำรอย่ำงไรให้ขำยดี

อร่อยจริ๊งจริง จนเก็บไว้
คนเดียวไม่ได้ต้องบอกต่อ

อาหารถ้าไม่อร่อยก็ไม่มีคนซื้อ !! หรือแม้

หากได้ลองทานแล้วไม่ถูกปากก็คงทานแค่ครั้ง

เดียว เผลอๆ ทานไม่หมดรีบเช็คบิลจ่ายเงินกัน

เลยทีเดียว

ท�าร้านอาหารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทีส่�าคัญคือ

ต้อง “อร่อย สะอาด และปลอดภยั” เป็นสิง่ส�าคญั 

อร่อยอย่างเดยีวไม่พอต้องสะอาดด้วย เพราะหาก

ไม่สะอาดทานไปแล้วเกิดอาหารเป็นพิษ อาเจียน 

ท้องเสีย หรืออันตรายกว่านั้น นอกจากจะเสียชื่อ

ร้านแล้ว เรายังท�าบาปโดยตั้งใจอีกด้วย

ประเด็นแรก..ดูฝีมือเราก่อน ท�าอาหารรับ

ประทานได้ไหม ถ้าไม่ได้ต้องพึ่งเชฟ พ่อครัว แม่

ครัว มือเอก ก็ต้องมีการท�าสูตรออกมาให้เป็น

มาตรฐาน ไม่อย่างนั้นวันไหนเชฟป่วยก็ซวยกัน

พอดี

ให้เว่อร์วัง อลังเข้ำไว้

เราก�าลงัอยูใ่นยคุของท�าอะไรให้มนัเว่อร์วงั อลงัเข้าไว้ ท�าร้านอาหาร

ต้องมีเมนูพิเศษจานชามใหญ่ๆ เข้าไว้ แต่งตัวให้เว่อร์เข้าไว้ แต่ประเภท

วาบหวามไม่แนะน�า (เซก็ซีพ่อประมาณกค็งไม่เป็นไร) นอกจากเร่ืองรสชาติ 

การจัดสภาพแวดล้อมให้ชวนเข้า ชวนสนใจ ชวน Live&Share

มตีวัอย่างร้านอาหารมากมายทีค่ดิเมนโูคตรใหญ่ ก๋วยเตีย๋วชามหนึง่

ทานกันแปดคน หรอืมาม่าก็กลายเป็นเมนูมาม่าเศรษฐใีส่อาหารทะเลเข้าไป

ให้มันดูแล้วคุ้มค่า ต้องลอง..!!

ลองจินตนาการดูถ้าเราจัดท�าร้านขายอาหารตามส่ังแล้วมีเมนูที่มัน

เว่อร์วัง จานชามทีมั่นใหญ่โตมโหฬารสกัเมนถูอืเป็นเมนเูดด็ทีค่นจะต้องเข้า

มาทาน อย่างนี้ไม่กี่วันก็เป็นข่าว ไม่กี่วันก็ดังแล้ว

ลองหาจุดต่าง สร้างความอลังในแบบท่ีเราอยากให้เป็น ยังมีอะไร

ใหม่ๆ ให้เล่นอีกเยอะ เช่น คนอื่นท�าชามใหญ่ เราท�าชามโคตรเล็ก คนอื่น

ร้านประดบัไฟสวยงาม เราให้ทานในทีม่ดืมเีพยีงเทยีนไขไม่กีเ่ล่มทานกันใต้

แสงเทียน คนอื่นขายจานละ 50 เราขายจานละ 15 บาท เป็นต้น

1. 
2. 

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Solution
Q&A



3. 

4. 
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