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Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand 

 
สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งก่อตั้งโดย
Feliciano Center for Entrepreneurship ของ Montclair State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย
กว่า 230 แห่งใน 30 ประเทศทั่วโลก จัดงาน “Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand” ขึ้นเป็นคร้ังที ่3 ใน
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงด าริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยงานนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกในสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมทุกป ี
เพื่อให้สังคมโลกตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของผู้ประกอบการหญิง  
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งานสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ
บริษัทและประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 
แวร์เฮาส์ และนิคมอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Empowering Women Entrepreneurs in Thailand และ
คุณอริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ด จ ากัด (นมอัลมอนด์ 137 degrees) เสวนาเร่ือง Women 
Entrepreneurs and Passion-Driven Business 

คุณจรีพร จารุกรสกุล เล่าวา่บรษิัท WHA เร่ิมต้นจากธุรกิจโลจสิติกส์ จากนัน้เข้าสู่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยซื้อ
กิจการของบริษัทเหมราช มีธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม มีบริษัทในเครือ 60 
แห่ง มีรายได้แสนล้านบาท แตม่ีพนักงานไม่ถึง 500 คน “พี่ไมก่ลัวดิสรัปชนั เทคโนโลยีทิ้งไมไ่ด้ ต้องรู้จักใช้” สะท้อนภาพ
ด้านแรกของผู้ประกอบการหญงิที่เข้าใจและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างน่าทึ่ง ไม่วา่ 5G, sandbox, smart grid ธุรกิจเราเกือบ
ทั้งหมดเป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอยา่งไร ก็ยังจ าเปน็ และโลจสิติกส์ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเมื่อ
เทคโนโลยดีิจิทัลถูกใช้มากข้ึน  

“รู้ตัวเองตั้งแต่ 10 ขวบว่าไม่อยากเป็นลูกจา้งใคร ไม่เคยขอเงินทางบา้นแม้แตบ่าทเดียว เรียนจบก็เริ่มหา
ประสบการณ์” สะท้อนภาพดา้นทีส่องของความมุ่งมั่นที่จะเปน็ผู้ประกอบการ แม้จะมาจากครอบครัวคนจีน ที่คุณพ่อดุ
มากและไมไ่ด้สง่เสริมลูกสาวเทา่กับลูกชาย กวา่จะมาถึงวันนี้ได้ต้องคิดวิเคราะห์ได้ว่าจะท าธุรกิจอะไร มีอนาคตไหม มอง
ภาพให้ออก ต้องคิดต่างและมจีินตนาการ เปิดโอกาสไมส่ร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตตัวเอง “ท าธุรกิจไม่ต้องรอพร้อม เพราะ
ความไม่พร้อมท าให้เกิดธุรกิจ” 

“ซีอีโอไม่ได้เก่งคนเดียว ท างานเป็นทีมเวิร์ค ผู้หญิงก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ ถ้าใช้สมองและมีพลังคิดบวก (positive 
thinking) ต้องปกป้องและไว้ใจลูกน้องเรา” สะท้อนภาพดา้นที่สามของการบริหารคน ต้องการพนักงานที่ใฝ่เรียนรู้เสมอ 
ไม่เป็นคนน้ าเต็มแก้ว จัดโปรแกรมอบรมให้พนักงานเยอะมาก ล่าสุดมีหลักสตูร WHA Innovation Leader ท าธุรกิจต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียน “เร่ิมธุรกิจก็กู้เงินจากธนาคารก่อน จากนั้นเร่ิมมี property fund แล้วก็กองทุนรีท กองทรัสต ์
รู้จักระดมทุนจากตลาดเงิน ตลาดทุน ร่วมทนุกับบริษทัต่างชาติเพื่อได้เงินทุนและความน่าเชื่อถือ ต้องรู้จักหมุนเงินและลด 
D/E” สะท้อนภาพด้านที่สี่ของผูป้ระกอบการหญิงที่เข้าใจการบริหารเงินทุนอย่างเชี่ยวชาญ “ไม่เคยสนใจคู่แข่ง ถ้าท าธุรกิจ
แล้วมีคู่แข่ง แปลวา่เรามาถูกทาง เป็นธุรกิจที่มีอนาคต เชื่อว่าไม่มีใครกินรวบได้ ไม่เสียเวลามองคู่แข่ง แต่สนใจ strategic 
partners ที่ช่วยต่อยอดธุรกิจ” สะท้อนภาพด้านที่ห้าของการคิดเชิงกลยุทธ์และการสร้างพันธมิตรเชิงรุก 

ในช่วงปี 2550 เป็นทุกข์มากโปรเจกสร้างไม่ได้ตามต้องการ มีคนฟ้องต้องขึ้นศาล ชีวติมีความโลภ ทะเยอทะยาน 
แม้ไม่ได้คิดวา่ตัวเองเก่ง แต่กร็ู้สึกรุ่มร้อน ไม่มีความสุข จึงคิดว่ามีมากกว่านี้หรือมีน้อยกว่านี้ไม่ใช่เร่ืองส าคัญ กว่าจะมาถึง
วันนีไ้ด้เพราะมีคนช่วยเราเยอะมาก เป็นจุดเปลี่ยนที่คิดอยากจะคืนให้สังคม เชื่อว่าคนไทยช่วยกันเองได้ จึงมุ่งพฒันาบริษัท
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาประเทศไทย และสร้างสังคมทีด่ี “คิดเรื่องดีๆ ท าดีๆ ชีวิตเราสร้างเอง ให้ก าลังใจตัวเอง 
และให้ก าลังใจคนอ่ืนๆ ด้วย” จริงๆ แล้วเปน็คนบา้งานมาก ท างานทัง้อาทิตย์จนวนัศุกร์บ่ายรู้สกึเหนื่อยมาก ไปเช็คร่างกาย
พบว่าขาดวิตามนิ แก่กว่าอายุจริงไป 8 ปี จึงหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง ออกก าลังกายเลือกทานอาหารที่ดี พลิกฟืน้กลับมา
ได้ใน 9 เดือน เริ่มเดินทางสายกลาง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประทับใจมากกับค าว่า “ผู้หญิงก็เป็นซเูปอร์ฮีโร่ได้” ไม่ใช่ต้องเป็น
ผู้ชายที่ร่างกายใหญ่โตเท่านัน้ ความมั่นใจและพลังที่เปี่ยมลน้กับประโยคที่วา่ “ถ้าเราท าไม่ได้ ไม่มีใครท าได้อยู่แล้ว”  



3 
 

คุณอริสา กุลปิยะวาจา เล่าวา่เริ่มธุรกิจจากแพชชั่น เพราะชอบท ามนั ท ามนัได้ดี ท าด้วยใจรกั “The love of 
what you do and who you serve” เป็นคนแพ้นมวัวเลยหาเครื่องดื่มอื่นทดแทน ตอนไปเรียนต่อต่างประเทศเจอกับ
นมอัลมอนด์ที่มีคุณประโยชน์ใกล้เคียง แตร่สชาติมัน ไม่อร่อย กลับมาเมืองไทยจึงลองท าดู บกุเบิกตลาดนมอัลมอนด์เจา้
แรกในไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คั้นสดจากถ่ัวเต็มเมล็ด “ตั้งใจท าของดีที่คนอ่ืนท าไม่ได้” และเป็นแบรด์แรกของ
โลกที่ใช้ความหวานของดอกเกสรมะพร้าวออแกนิกซึ่งเป็นภูมปิัญญาไทย “มาทีหลังไม่สามารถดังกว่าได้ จงึอยากเป็นคน
แรกที่แตกต่าง มี unique selling point คนจะไดจ้ าเราได้ ใครท าได้ ไม่ท า” ทั้งกายภาพอย่างแพคเกจจิ้งมีเอกลักษณ ์
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ามีเร่ืองเล่าที่แตกต่างน่าเชื่อถือ  

ในการท าธุรกิจผู้หญิงมักพบอุปสรรคบางอย่างที่เกิดจากอคติทางเพศ เช่น คนภายนอกมักมองว่าผู้หญิงทีป่ระสบ
ความส าเร็จมีน้อยกว่าผู้ชาย จงึยิ่งท าให้เราอยากท าอะไรเกินความคาดหวัง (unexpected) เมื่อท าได้รู้สึกคนประทับใจ 
“ผู้ชายอาจเก่งกว่าในการวางแผนมองภาพใหญ่ แต่ผู้หญิงเก่งกว่าในการลงรายละเอียด ต่อภาพเล็กๆ ให้เป็นภาพใหญ่ก็ได้
เหมือนกัน”  

บริษัทท ากิจกรรมซีเอสอาร์หลายอย่างด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เช่น บริจาคหนังสอื สร้างห้องสมุด 
ช่วยเหลือในถิ่นทุรกันดาร ไปยากหน่อย ที่คนต้องการจริงๆ แพคเกจจิ้งของนมก็ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ
ส่งเสริมคุณแม่ดื่มนมอัลมอนด์เพราะมีโฟลิกสูง รวมทั้งการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพใหม่ๆ การน ากาก
ถั่วมาเพิ่มมูลค่า โรงงานใหม่ที่สร้างแม้จะใช้ระบบออโตเมชนั ขยายก าลังการผลิตและลดการใช้แรงงาน แต่กไ็ม่ได้ให้
พนักงานเดิมตกงาน แต่ให้เรียนรู้การใช้เครื่องจักร ฝึกทักษะกันใหม่ เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความตั้งใจ (will) ก็เรียนรู้ได ้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประทบัใจมากกับค าว่า “ก าไรไม่ใช่จดุมุ่งหมายแรก ยิ่งคิดเรื่องเงินยิ่งท าให้ทุกข์ คิดว่าท าดีเงนิก็มาเอง เริ่ม
ธุรกิจแบบไม่มีสตางค์ แต่มสีติ ไม่ท าอะไรเกินตัว” และ “ชีวิตหยุดไม่ได้ แม้จะเดินวนัละนิด ก็ตอ้งไม่อยู่ที่เดิม” 

โดยสรุปจากงานสัมมนาพบคุณสมบัติของผู้ประกอบการบางอย่างที่คลา้ยกันคือ “ชอบเรียนเลข ชอบคิดวิเคราะห์ 
ชอบอ่านหนงัสือ ชอบคิดต่างมจีินตนาการ และที่ส าคัญคือรูช้ัดเจนว่าตัวเองอยากท าอะไร” ขอบคุณวิทยากรทั้งสองทา่น
ที่มาให้ความรู้มากมาย และเปิดโอกาสให้ถามทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวงความรู้หรือข้อมูลใดๆ เลย ติดตามเวอร์ชัน
ภาษาอังกฤษไดท้ี่ www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/ และเว็บไซต์ของ 
AACSB ขอบคุณค่ะ 
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