






ขอตอนรับเขาสูปไก ฉบับมกราคมนี้ เรามีเรื่องติดตามมากมายตั้งแตเศรษฐกิจปไก วาจะเปนไกทองของเราหรือไม 
และอัพเดตขอมูลทางเศรษฐกิจในตางประเทศ พรอมกับกลยุทธธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่องนวัตกรรม ธุรกิจครอบครัว 
และการประกอบการ  และกรณีศึกษาอีกมากมาย  ฉบับนี้ขอนำเรื่อง ธุรกิจดาวเดน และธุรกิจดาวรวง ป 2560 มาเปน 
รายงานพิเศษ พรอมกับบทสัมภาษณ เรื่อง เศรษฐกิจปไก โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ 
จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

และตอดวยเรื ่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ เรื ่อง “กลไกสงเสริม 
การคาการลงทุนตางประเทศของสิงคโปร: บทเรียนเพิ่มพลังธุรกิจในตางแดน” โดยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอารไอ) และตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “การ 
สงออกของไทยจะเปนอยางไร ??? หาก Trump ทำตามนโยบายที่ประกาศไว” และฉบับนี้ ธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “World Children Population…กลุมผูบริโภคสำคัญของโลกที่ 
ไมควรมองขาม” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 
บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 
Center) กับเรื่อง “แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity Perspective)” และ 
เรื่อง “Design Management”  โดยคุณอมรเทพ ทวีพาณิชย  และกรณีศึกษานวัตกรรม กับ Rabbit Digital Group 
โดย CEO หนุม ผูเต็มไปดวยไอเดียการพัฒนานวัตกรรม “รุงโรจน ตันเจริญ” 

ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื ่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนการวางแผน 
กลยุทธ ธุรกิจครอบครัว” และYEC Update กับ คุณศศิกานต วัฒนะจันทร สาวนักกลยุทธดานการสื ่อสารยุค 
ดิจิตัลกับบทบาทกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนผูประกอบการรุนใหม หอการคาไทย หรือ YEC (Young Chamber 
of Commerce)

ฉบับมกราคมนี้ เริ่มตนปนี้ เราไดเตรียมเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรู 
ดานกลยุทธ และผลงานวิจัยจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลาย 
รูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิด 
ใหกับผูอานทุกทานคะ สวัสดีปใหมปไกทองคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: กาญจนา ไทยชน, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ศิลปกรรม: sankhacha@gmail.com  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

ทำนายเศรษฐกิจไทย  ปไกทอง นาจะโกงคอแตะ 4% 
หลังผานชวงเวลาซึม 3% มากวา 3 ป
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การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1)
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ตางประเทศของสิงคโปร: 
บทเรียนเพิ่มพลังธุรกิจไทยในตางแดน 

20

แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 
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รุงโรจน ตันเจริญ
CEO ฝูงกระตายยุค 2017 
Rabbit Digital Group

ศศิกานต วัฒนะจันทร
สาวนักกลยุทธดานการสื่อสารยุคดิจิทัล 
กับบทบาทกรรมการขับเคลื่อน YEC  
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การวางแผนกลยุทธตอน การวางแผนกลยุทธ
ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว

ทำนายเศรษฐกิจไทย  ทำนายเศรษฐกิจไทย  
ปไกทอง นาจะโกงคอแตะ 4% ปไกทอง นาจะโกงคอแตะ 4% 
หลังผานชวงเวลาซึม 3% หลังผานชวงเวลาซึม 3% 
มากวา 3 ป มากวา 3 ป 

World Children Population … World Children Population … 
กลุมผูบริโภคสำคัญของโลกกลุมผูบริโภคสำคัญของโลก
ที่ไมควรมองขามที่ไมควรมองขาม

10

“แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2560” ตองยอมรับวา 
ยังมีอีกหลายปจจัยที่ตองจับตา แตโดยภาพรวมแลว 
หลายฝายเชื่อมั่นกันวา "ปไกทอง" นี้ เศรษฐกิจจะ 
ขยายตัวไดดีกวาปที่ผานมาอยางแนนอนเริ่มกันที่ 

“ทริส เรทติ้ง” ไดคาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2560 
นาจะขยายตัวอยูที่ระดับ 3-3.85% ใกลเคียง 
กับปที่ผานมาที่ขยายตัวอยูประมาณ 3% 

โดยปจจัยสนับสนุนสำคัญ นั่นคือ 
การลงทุนของภาครัฐ  

การเปนผูประกอบการของ 
Schumpeter จำจะตองทำ

กิจกรรมตางๆ ที่สรางความไมสมดุลใหเกิดขึ้น 
กลาวคือการทำลายจุดดุลยภาพนั้นเอง จึงเปน 

ที่มาที่ไปของคำที่วา “การทำลายอยางสรางสรรค 
(Creative Destruction)” และคำวา 
“การสรางนวัตกรรมแบบแตกแยก 

(Disrupt Innovation)” 

แมจำนวนประชากรผูสูงอายุโลกจะมีอัตรา
ขยายตัวสูง เทียบกับอัตราขยายตัวของ

ประชากรโลก อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมผูบริโภค 
อีกกลุมหนึ่งที่มีความนาสนใจไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

คือประชากรวัยเด็กโลก (อายุระหวาง 0-14 ป) 
เพราะมีจำนวนสูงถึงราว 1.92 พันลานคน 
ในป 2558 คิดเปนสัดสวนสูงถึง 1 ใน 4 

ของประชากรโลก หรือมากกวา
ประชากรผูสูงอายุกวา 2 เทาตัว

นาทีนี้ถาจะวิเคราะหทิศทาง
การคาของไทย ปจจัยสำคัญที่ 
นักวิเคราะหจะมองขามไปไมได

ก็คือนโยบายของ นายโดนัลด ทรัมป
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 จาก

พรรคริพับลิกัน ที่จะรื้อนโยบายที่ดำเนินตอเนื่องมา 8 ป 
ของนายบารัก โอบามา จากพรรคเดโมแครต เชน 
นโยบายดานการคา คนเขาเมือง การตางประเทศ 
การจางงานในประเทศ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

และการประกันสุขภาพ เปนตน 
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แนวคิดของโอกาสแนวคิดของโอกาส
ในการประกอบการ ในการประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Opportunity 
Perspectives)

การสงออกของไทยการสงออกของไทย
จะเปนอยางไร???....จะเปนอยางไร???....
หาก Trump ทำตามนโยบายหาก Trump ทำตามนโยบาย
ที่ประกาศไวที่ประกาศไว

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญมัก
วางแผนโดยอยูบนพื้นฐานของ 

ขอมูลหรือความสำเร็จที่ผานมาในอดีต 
ในขณะที่สภาพแวดลอมภายนอกไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยูตลอดเวลา จนสิ่งที่ทำใหธุรกิจเติบโตในอดีต 
ไมสามารถที่จะสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน
ไดอีกในอนาคต ผูบริหารของธุรกิจครอบครัวจึงตอง 

มีกระบวนการเพื่อประเมินความไดเปรียบของ
องคกรอยูเสมอเพื่อจะกำหนดกลยุทธใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปจจัย
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  

กลไกสงเสริมการคาการลงทุนกลไกสงเสริมการคาการลงทุน
ตางประเทศของสิงคโปร: ตางประเทศของสิงคโปร: 
บทเรียนเพิ่มพลังธุรกิจไทยในตางแดน 

สำหรับบริษัทที่ตองการเขา
ไปแขงขันในตลาดโลก IE Singapore 
จะชวยธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา 

และขยายตลาดของธุรกิจ เชน การพัฒนา 
ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม การสรางความเขมแข็ง 
ของแบรนดสินคา การขยายตลาดดวยการทำ 

e-commerce การสนับสนุนการเปดแฟรนไชส 
และการสนับสนุนใหธุรกิจจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา เพื่อใหธุรกิจรักษาความสามารถ

ในการแขงขันในระยะยาวได  









ผานไปสดๆ รอนๆ สำหรับ 
เศรษฐกิจไทยป 2559 ที ่
ตองยอมรับวา ปที่ผานมา 

มีปจจัยทั้งภายใน และภายนอก ที่ตอง 
ติดตามกันอยางใกลชิด ตอเนื่อง เพราะ 
หลายปจจัยอาจมีผลยืดเย้ือถึงการขยาย 
ตัวของเศรษฐกิจในปนี้ดวยเชนกัน การ 
เติบโตทางเศรษฐกิจในปไก จะมีหวัง 
มากนอยแคไหน เปนเรื่องที่นาติดตาม 
แตที่แนๆ ปนี้ตัวเลขการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจนาจะทะยานขึ้นแตะ  4% ได 
ในความเห็นของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจป ี59
ยอนกลับมาดูภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยในปที่ผานมา หลักๆ ยังคงเติบโต 
ไดที่ระดับ 3-3.3% แตก็ยังถือวาเติบโต 
ไดต่ำกวาศักยภาพ เพราะแรงขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสำคัญอยาง “ภาคการสงออก” 
ยังไมฟนตัวอยางชัดเจน แมจะเริ่มมี 
สัญญาณที่ดีขึ้นในชวงปลายปที่ผานมา 
ก็ตาม จากตัวเลขการสงออกในแตละ 
เดือนที่พลิกกลับมาฟนตัวเปนบวกได 
แตก็ยังคงตองติดตามกันตอไป เพราะ 
เศรษฐกิจโลกที่เปนปจจัยตอ “ภาค 
การสงออก” ยังคงฟนตัวอยางคอย 

ทำนายเศรษฐกิจไทย 
ปีไก่ทอง น่าจะโก่งคอแตะ 4% 
หลังผ่านช่วงเวลาซึม 3% มากว่า 3 ปี

เปนคอยไป
ขณะที่เศรษฐกิจในหลายประเทศ 

ก็อยูระหวางการฟนตัว แตดวยกลไก 
ในตลาดหลายเร่ือง ทำใหแตละประเทศ 

มีการปรับตัวคอนขางมาก จากที่เคย 
เปนผูนำเขา ก็หันมาเปนผูผลิตมากขึ้น 
ตรงนี ้เองอาจยังเปนประเด็นใหผู สง 
ออกของไทยตองติดตามและปรับตัว 
สอดรับกับตลาดโลกมากขึ้นเชนกัน

ขณะที ่“ภาคการทองเที่ยว” อาจ 
จะมีเปๆ ไปบาง จากนโยบายในการ 
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพนักทอง 
เที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาไทย ดวย 
การ "ปราบทัวรศูนยเหรียญ" จนเปน 
ผลทำใหยอดสะสมของนักทองเที ่ยว 
ตางชาติในชวงเดือน ม.ค.- พ.ย.2559 

ขยายตัวไดเพียง 12.65% โดยมีนัก 
ทองเท่ียวตางชาติรวมอยูท่ี 8.2 ลานคน 
ทำใหปจจัยท่ีเคยไดช่ือวาเปน “พระเอก” 
ของเศรษฐกิจไทยอยางภาคการทอง 

เที่ยวเสียหลักไปพอสมควร
แตในสวนของภาครัฐเอง ยังเชื่อ 

มั ่นวาปจจัยเสี ่ยงในประเด็นนี ้จะสง 
ผลกระทบกับภาคการทองเที ่ยวใน 
ระยะสั้นเทานั้น พรอมทั้งประเมินวา 
ในป 2560 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
เดินทางเขาไทยมากกวา 35 ลานคน 
เพิ่มขึ้น 6% สรางรายไดใหประเทศ 
เพิ่มขึ้นอีก 9% หรือคิดเปนเม็ดเงิน 
กวา 1.82 ลานลานบาท

ในทางกลับกัน ปจจัยที่กลายมา 
เปน “ตัวเอก” ในการดันเศรษฐกิจ 

ผ

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÍÒÇØâÊ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂáÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

“แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560” ต้องยอมรับว่า 
ยังมีอีกหลายปัจจัยท่ีต้องจับตา แต่โดยภาพรวมแล้ว 
หลายฝ่ายเชื่อมั่นกันว่า "ปีไก่ทอง" นี้ เศรษฐกิจจะ 
ขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเริ่มกันที่ 
“ทริส เรทติ้ง” ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 
2560 น่าจะขยายตัวอยู่ท่ีระดับ 3-3.85% ใกล้เคียง 
กับปีท่ีผ่านมาท่ีขยายตัวอยู่ประมาณ 3% โดยปัจจัย 
สนับสนุนสำคัญ นั่นคือ การลงทุนของภาครัฐ 
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ก็จะกลับคืนมา สงผลถึงเศรษฐกิจของ 
ประเทศอ่ืนๆ ก็จะดีข้ึน สำหรับประเทศ 
ไทยจะไดรับผลท้ังจากปจจัยในประเทศ 
การสงออกที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจโลก 
ที่ฟนตัว การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน 
ประเด็นเหลานี้เปนเรื่องสำคัญ และ 
มีผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
และของไทยดวย สงผลใหเศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้นาจะโต 3.5 – 4% ตามที่ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ 
สภาพัฒน ไดออกมาประเมินไว และ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยสนับสนุน

ผู้ท่ีไม่แน่ใจว่า เศรษฐกิจไทย 
จะโตได้ถึง 4% จริงหรือ 
ก็ยังมี 

เพราะไมแนใจในนโนบายของ 
ประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐฯ นาย 
โดนัล ทรัมพ อาจจะทำใหเศรษฐกิจ 
สหรัฐฯซึมตัวหรือไม หลายคนยังคง 
เฝาดูความเปนไปในชวงไตรมาสแรก
ของปนี้สำหรับเดือนมีนาคม 60 จะ 
เปนชวงเวลาที่อังกฤษจะออกจาก EU 
อยางเปนทางการ ทำใหตองจับตามอง 
วา ไตรมาส 2 และ 3 จะเปนอยางไร

เหตุการณการกอการราย ภัย 
ธรรมชาติทางภาคใต ปญหาน้ำทวม 
เปนอักปจจัยที่ทำใหคนยังไมเชื่อมั่นวา 
เศรษฐกิจจะฟนตัวหรือไม หรืออาจจะ 
ขยายตัวอยูในกรอบแคบๆ ดังท่ีธนาคาร 
แหงประเทศไทย คาดการณวา จะโต 
อยูระหวาง 3-3.2%  แตอยางไรก็ตาม 
เศรษฐกิจไทยก็จะไมแยเทาปที่ผานมา 
แตสิ่งที่สำคัญคือ เราตองชวยกันลุน 
วา เศรษฐกิจไทยจะเติบโตแตะเลข 4 
ไดหรือไม 

ไทยในปที่ผานมา นั่นคือ การใชจาย 
และการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะ 
การขับเคลื ่อนโครงการลงทุนสำคัญ 
มากมาย โดยเฉพาะโครงการลงทุน 
โครงสรางพื้นฐาน สวนหนึ่งเพื่อเติม 
เม็ดเงินเขาสูระบบ และอีกสวนหนึ่งก็ 
เพื่อชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกภาค 
เอกชน จากท่ีเคยชะลอการลงทุนเอาไว

รัฐบาลหวังเปนอยางยิ่งวา “ยา 
แรง” ตัวนี้จะมีผลตอความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนในปนี้ และหันกลับมาลงทุน 
ตามแผนงานที่ไดวางเอาไว ทำใหปจจัย 
ดังกลาวจะยังเปนปจจัยที ่แข็งแกรง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในชวง 
นี้ไปอีกระยะหนึ่ง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ป ี2560

ตัดภาพกลับมาที ่ “แนวโนม 
เศรษฐกิจไทยในป 2560” ตองยอมรับ 
วา ยังมีอีกหลายปจจัยที่ตองจับตา แต 
โดยภาพรวมแลวหลายฝายเชื่อมั่นกัน 
วา "ปไกทอง" นี้ เศรษฐกิจจะขยายตัว 
ไดดีกวาปที ่ผานมาอยางแนนอนเริ ่ม 
กันที่ “ทริส เรทติ้ง” ไดคาดการณวา 
เศรษฐกิจไทยในป 2560 นาจะขยายตัว 
อยูที่ระดับ 3-3.85% ใกลเคียงกับปที่ 
ผานมาที่ขยายตัวอยูประมาณ 3% โดย 
ปจจัยสนับสนุนสำคัญ นั่นคือ การ 
ลงทุนของภาครัฐ ที่ยังคงมีการผลักดัน 
ออกมาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการ 
ประกาศแผนการลงทุนในโครงการตางๆ 
ไวอยางชัดเจนอีกดวย ไมวาจะเปน 
โครงการเมกะ โปรเจ็ค ที่ปนี้จะเริ่มมี 
การตอกเสาเข็ม เริ่มใชเม็ดเงิน 7 แสน 
– 9 แสนลานบาท ชวงกลางปนี้เปน 
ตนไป  

นอกจากนี้รัฐบาลจะมีการอนุมัติ
งบกลางป ให 8 กลุมจังหวัดทั่ว 

ประเทศ ในการกระตุนเศรษฐกิจ ไม 
ต่ำวาจังหวัดละ 4,000 – 5,000 ลาน 
บาท จะทำใหเศรษฐกิจจะขับเคลื่อน 
ไปได ประกอบกับสัญญานการสงออก 
ดีขึ้น นาจะเติบโตขึ้นถึง 3% ทำให 
เช่ือม่ันวาปจจัยน้ีจะเปนเคร่ืองยนตหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปนี ้ 
แนนอน และเรื่องของทัวรศูนยเหรียญ 
ที่คลี่คลาย จะทำใหการทองเที่ยวกลับ 
มาเปนพระเอกอีกครั้ง

สวนปจจัยเส่ียงท่ียังคงตองติดตาม 
หลักๆ ยังมาจากประเด็นนอกประเทศ 
เปนสำคัญ โดยเฉพาะจากประเทศ 
มหาอำนาจอยาง “สหรัฐอเมริกา” ทั้ง 
การเขารับตำแหนงประธานาธิบดีคน 
ใหมของ “โดนัล ทรัมป” ที่ประกาศ 
นโยบาย “American Come First” 
ปนี้จะเปนปที ่อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ย 
ในรอบป เปนประเทศแรก ชี้ใหเห็นวา 
เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้นดีขึ้นแลว ตามที่ 
FED คาดการณวา ปนี้สหรัฐฯจะขึ้น 
ดอกเบี้ยถึง 3 ครั้ง ผูนำสหรัฐฯจะ 
สนับสนุนเรื่องแรงงาน และสหรัฐฯจะ 
กลับมาเปนผูนำเศรษฐกิจโลก

ยังมีประเด็นเก่ียวกับมาตรการ QE 
ในยุโรป จีน และญี่ปุนที่สงสัญญานการ 
ฟนตัวตอเนื่อง จึงนาจะทำใหเศรษฐกิจ 
โลกดีข้ึนกวาท่ีผานมา การข้ึนราคาน้ำมัน 
ของกลุมโอเปค โดยมีซาอุดิอาระเบีย 
เปนผูนำ และกลุมยุโรปที่มีรัสเซียเปน 
ผูนำ ทั้งสองกลุมจะจับมือกันได และ 
ราคาน้ำมันจะอยูระหวาง 55-60 เหรียญ 
สหรัฐ ตอบาเรล ในขณะที่ป 59 อยูที่ 
45-50 เหรียญสหรัฐ ตอบาเรล นาจะ 
เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูสงออก 
น้ำมันที่จะไดรับประโยชนมากขึ้น รวม 
ถึงกลุมสินคาเกษตร ไดแก ยางพารา 
ปาลมน้ำมัน และออย

เมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้น กำลังซื้อ 
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การลงทุนถือเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งใน
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ 
เนื ่องจากเปนกิจกรรมที่นำไปสูการขยายตัว 

ของการผลิต การจางงาน การถายทอดเทคโนโลย ีการสราง 
นวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลคาทางการคา อยางไร 
ก็ตาม หลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นไดเริ่มหัน 
มาใหความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก 
ขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเปนมิติใหมของการลงทุนของ 
ประเทศตางๆ ในปจจุบัน อาทิ การใหความสำคัญกับการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของธุรกิจเอกชน (Corporate Social Responsibility: 
CSR) การเติบโตแบบมีสวนรวม (Inclusive Growth) การ 
ลงทุนสีเขียว (Green Investment) และสังคมคารบอนต่ำ 
(Low-carbon Society)   

“การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เปนกระแสการ 
พัฒนาแนวใหมที ่ส งผลตอวิว ัฒนาการของนโยบายการ 
พัฒนาและการลงทุนของประเทศตางๆ ในระยะตอไป ที่ 
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United 
Nations Conference on Trade and Development: 
UNCTAD) หรือ อังคถัด ไดดำเนินการพัฒนาและจัดทำ 
รายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ 
ย่ังยืน (Investment Policy Framework for Sustainable 
Development: IPFSD) อันสะทอนถึงการใหความสำคัญ 
และตองการผลักดันแนวทางดังกลาวกับอารยประเทศเพื่อ 
เปนการนำรองในเบื้องตน ดังนั้น สถาบันระหวางประเทศ 
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) จึงเล็งเห็นถึง 
ความสำคัญและความจำเปนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ 
พัฒนานโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

การประเมินนโยบายการลงทุน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1)

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู

สมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสูการยกระดับประสิทธิภาพ 
ของกาวยางการพัฒนาของภูมิภาคที่มุงสูความยั่งยืนในทุก 
มิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความเขมแข็ง 
ของภูมิภาคในระยะยาวตอไป

ปจจุบันกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันเปน 
ประชาคมท้ังทางดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรมีนโยบายการ 
ลงทุนไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายการลงทุนของอาเซียน 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ นโยบายการลงทุน 
ระดับประเทศ และนโยบายการลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่ง 
ทั้ง 2 ระดับตางใหความสำคัญกับการอาศัยการลงทุนจาก 
ตางประเทศหรือจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริม 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิก 
อาเซียนมีพื้นฐานที่แตกตางกันมากโดยเฉพาะในดานระดับ 
การพัฒนาประเทศและโครงสรางเศรษฐกิจ ทำใหการดำเนิน 
นโยบายมีความแตกตางกัน ขณะเดียวกันอาเซียนก็ยังไม 
สามารถรวมตัวเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายท่ีสำคัญใหสอดคลองกัน 
ไดอยางเขมแข็ง และไมไดมีกลไกบังคับการกำหนดนโยบาย 
ของแตละประเทศ นอกจากนี้ การสนับสนุนนโยบายการ 
พัฒนาที่ยั ่งยืนยังเปนการเพิ่มตนทุนทางธุรกิจสำหรับนัก 
ลงทุนตางประเทศ และอาจจะสงผลกระทบตอบรรยากาศ 
การลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนสำหรับนักลงทุนที่ 
มุงแสวงหากำไรสูงสุดเปนหลัก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึง 
ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนพรอมกับความนา 
ลงทุนของประเทศ ดังนั้น การทำใหประเทศสมาชิกอาเซียน 
ยอมรับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกันใน 
ระยะยาว จำเปนตองทำความเขาใจและหาแนวทางแกไข 
เรื่องพื้นฐานความแตกตางกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก
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เปนสำคัญ นอกจากนี้ ตองพยายามรักษาสมดุลระหวาง 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและการดึงดูดการลงทุนของแตละประเทศ 

ITD ไดมอบหมายใหมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ 
การคลัง โดย ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท เปนหัวหนา 
โครงการ ใหดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประเมินนโยบาย 
การลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบาย 
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy 
Framework for Sustainable Development) 
UNCTAD” มีวัตถุประสงคหลัก คือ (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห 
และประเมินนโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิก 
อาเซียน ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน (IPFSD) ของที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา 
และการพัฒนา หรือ อังคถัด (UNCTAD) (2) เพื่อเสนอ 
แนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลงทุน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนและประเทศไทย วิธีการ 
ศึกษาใชการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ในการ 
ประเมินวา ปจจุบันนโยบายการลงทุนและความตกลงดาน 
การลงทุนของประเทศอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มากนอยเพียงใด และสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนไดอยางไร โดย 
ไดนำขอช้ีแนะดานนโยบายการลงทุนระดับประเทศ (National 
Investment Policy Guidelines) ของ IPFSD มาเปน 
กรอบในการประเมินแตละประเทศสมาชิกอาเซียน และได 
นำขอเสนอแนะและทางเลือกนโยบายสำหรับการเจรจา 
ความตกลงดานการลงทุนระหวางประเทศ (International 
Investment Agreement (IIA) Guidance: Policy 
Options) ของ IPFSD มาใชในการประเมินความตกลง 
วาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA)

ผลการประเมินนโยบายการลงทุนของแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (IPFSD) ของอังคถัด สามารถสรุปผล 
การศึกษาแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ ประเทศกลุมที่ 1 
(สิงคโปร ไทย และมาเลเซีย) เปนกลุมที่มีนโยบายการ 
ลงทุนที ่ก าวหนามากที ่ส ุดหรือมีความพรอมในการนำ 
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภายใตกรอบ 
IPFSD) ไปสูการปฏิบัติในทุกๆ ดาน โดยสิงคโปรเปน 
ประเทศที่โดดเดนที่สุดและเปนประเทศพัฒนาแลวเพียง 
ประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ประเทศกลุมที่ 1 ยัง 

มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงที ่สุดในกลุ มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน และมีโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลาย 
โดยไมตองพึ ่งพาทรัพยากรธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว 
อยางไรก็ตาม ไทยและมาเลเซียยังตองใหความสำคัญดาน 

ขอบังคับกับนักลงทุนมากขึ้น ขณะที่สิงคโปรควรเอื้อใหเกิด 
การรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชนมากขึ้น กลุมประเทศ 
ที่ 1 ไดพยายามเชื่อมตอกับหวงโซมูลคาระดับโลก และมุง 
ยกระดับตนเองใหอยูในตำแหนงที่สรางมูลคาเพิ่มสูงมากขึ้น 
อยางตอเนื่อง และประเทศกลุมนี้มีความเหมาะสมที่จะ 
แสดงบทบาทผูนำในการชวยเหลือประเทศสมาชิกอื ่นใน 
การปรับตัวและยกระดับนโยบายการลงทุน 

สำหรับประเทศกลุมที่ 2 (เวียดนาม ฟลิปปนส และ 
อินโดนีเซีย) กลุมประเทศนี้มีระดับการพัฒนาของนโยบาย 
การลงทุนสูงกวาคาเฉล่ียของอาเซียนเล็กนอย ประเทศกลุมท่ี 
2 นี้มีโครงสรางประชากรที่มีอายุเฉลี่ยไมมาก (23 - 30 ป) 
ดังนั้น จึงเปนตลาดที่นาสนใจ เนื่องจากยังมีศักยภาพดาน 
กำลังซื้อมากและไมมีปญหาเรื่องจำนวนแรงงาน นอกจากนี ้
ยังเปนกลุมประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่สูง แตโครงสรางเศรษฐกิจยังไมมีความหลากหลาย เชน 
อินโดนีเซียที่ยังคงตองพึ่งพารายไดจากพลังงานในสัดสวน 
ท่ีสูง เปนตน ประเทศกลุมน้ีมีนโยบายการลงทุนและนโยบาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปรับ 
นโยบายการลงทุนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ประเทศ 
กลุมนี้ยังตองพัฒนาเรื่องนโยบายการสงเสริมและการอำนวย 
ความสะดวกดานการลงทุนมากยิ่งขึ้น และพัฒนานโยบาย 

ความตกลง ACIA ได้ให้โอกาส 
รัฐสมาชิกในการดำเนินนโยบาย 
และให้ความสำคัญกับความแตกต่าง
ของระดับการพัฒนาประเทศของรัฐ
สมาชิกต่างๆ และความตกลง ACIA 
ยังเป็นความตกลงด้านการลงทุนที่มี
พัฒนาการอย่างยาวนาน และยังคง 
เป็นความตกลงด้านการลงทุนหลัก 
ของอาเซียน  
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ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลายๆ ดาน เชน ดานภาษีการ 
ถือครองที่ดิน การแขงขัน ความรับผิดชอบของบริษัท และ 
บรรษัทภิบาล และนโยบายดานสาธารณูปโภคและสัมปทาน 
และการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน เปนตน

ประเทศกลุมที่ 3 (กัมพูชา บรูไน สปป.ลาว และ 
เมียนมา) เปนกลุมประเทศที่มีโอกาสในการวางรากฐาน 
ดานนโยบายการลงทุนใหม โดยอาศัยบทเรียนจากประเทศ 
เพื่อนบานและแนวโนมการพัฒนานโยบายการลงทุนของโลก 
ประเทศกลุมนี้มีโครงสรางประชากรที่มีอายุเฉลี ่ยไมมาก 
(22-30 ป) เชนกัน จึงเปนตลาดที่มีศักยภาพโดยมีแรงงาน 
จำนวนมาก และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวากลุม 
อื่น (ยกเวนบรูไนที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน) 
อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้มี 
ความหลากหลายนอยที่สุด และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
สูงมาก แมวาบรูไนเปนประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงมากที่สุด 
ประเทศหน่ึงในอาเซียน แตท่ีผานมาบรูไนไมไดใหความสำคัญ 
กับการลงทุนจากตางประเทศในสาขาอ่ืนๆ มากนัก เน่ืองจาก 
มีรายไดหลักมาจากพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวของ 
อื่นๆ สวนกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาตองกำหนดทิศทาง 
ของนโยบายการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนใหสอดคลอง 
กัน และควรใหความสำคัญกับดานทรัพยากรมนุษย นวัตกรรม 
โลจิสติกส และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises) หรือ SMEs ทั้งนี้ประเทศ 
กลุมนี้ตองยกระดับนโยบายการปกปองนักลงทุน การสง 
เสริมการลงทุน และการอำนวยความสะดวกดานการลงทุน 
รวมถึงการพัฒนานโยบายการลงทุนอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
ประเทศกลุมนี้จึงเปนกลุมที่ตองปรับตัวมากที่สุดในอาเซียน 

เม่ือพิจารณาโครงสรางความตกลงดานการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT ; 
ACIA) หรือ ความตกลง ACIA พบวา เปนความตกลงดาน 
การลงทุนที ่ใหความสำคัญกับการเปดเสรีดานการลงทุน 
และการคุมครองการลงทุนมากที่สุด อยางไรก็ตาม ผลจาก 
การประเมินความตกลง ACIA พบวา ในภาพรวม ความ 
ตกลง ACIA เอื้อประโยชนใหกับรัฐผูรับการลงทุนมากกวา 
นักลงทุนไมมาก กลาวคือ ความตกลง ACIA เปดโอกาส 
ใหรัฐผูรับการลงทุนสามารถดำเนินนโยบายตามที่ตองการได 
พอสมควร ซึ่งทำใหรัฐผูรับการลงทุนสามารถดำเนินนโยบาย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในระดับหนึ่ง ประเด็นความตกลง 

ACIA ที่สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐผูรับการลงทุน  
ครอบคลุมตั้งแตการกำหนดนิยามการลงทุน การรับสิทธิ 
การลงทุน มาตรฐานการปฏิบัต ิ และการคุมครองการลงทุน 
บางสวน (ไดแก หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ หลักการ 
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง หลักการ 
ประติบัติท่ีเปนธรรมและเทาเทียม การเวนคืน การโอนเงินทุน 
ความโปรงใส เงื่อนไขการลงทุน และ Umbrella Clause) 

นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังใหโอกาสรัฐผูรับการ 
ลงทุนกำหนดเงื่อนไขและใหทางเลือกกับรัฐผูรับการลงทุน 
ในการปฏิบัติตามขอบทตางๆ สำหรับขอยกเวนดวยเหตุ 
ดานนโยบายสาธารณะและความมั่นคงแหงรัฐ การระงับ 
ขอพิพาท พันธกรณีและความรับผิดชอบของผูลงทุน ความ 
เกี่ยวของกับความตกลงอื่น การสงเสริมการลงทุน และ 
การจัดตั้งองคกร อยางไรก็ตาม ความตกลง ACIA ไมมี 
การกลาวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง ความตกลง ACIA 
ไดใหโอกาสรัฐสมาชิกในการดำเนินนโยบาย และใหความ 
สำคัญกับความแตกตางของระดับการพัฒนาประเทศของ 
รัฐสมาชิกตางๆ และ ความตกลง ACIA ยังเปนความตกลง 
ดานการลงทุนที่มีพัฒนาการอยางยาวนาน และยังคงเปน 
ความตกลงดานการลงทุนหลักของอาเซียน  ดังนั้น ความ 
ตกลง ACIA จึงเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสนับสนุน 
ใหเกิดนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ยุทธศาสตรนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน

การจัดทำยุทธศาสตรนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ยุทธศาสตร 
การพัฒนานโยบายการลงทุนระดับประเทศ และยุทธศาสตร 
การใช ความตกลง ACIA ในการพัฒนานโยบายการลงทุน 
ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิก 
อาเซียนสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมตามระดับความ 
พรอมของแตละประเทศที่แตกตางกัน แตมีทิศทางไปใน 
แนวทางเดียวกัน เพ่ือใหกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ 
ขับเคลื่อนภายใตทิศทางและยุทธศาสตรเดียวกัน บทบาท 
ของประเทศในแตละกลุมน้ันมีความแตกตางกัน โดยประเทศ 
ที่มีระดับการพัฒนาสูงกวาสามารถเปนผู นำและผู ใหคำ 
ปรึกษา  ขณะท่ีประเทศท่ีมีระดับการพัฒนานอยกวาสามารถ 
เรียนรูจากบทเรียนที่ผานมาของประเทศสมาชิกที่มีระดับ 
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การพัฒนาสูงกวา และยกระดับการพัฒนาดานนโยบายการ 
ลงทุนใหสูงขึ้น ยุทธศาสตรที่สำคัญในการพัฒนานโยบาย 
การลงทุน คือ (1) การรวมมือผลักดันใหอาเซียนเปน 
ศูนยกลางการลงทุนของโลก (2) การใชความตกลงทาง 
การคาเสรีและการลงทุนในการยกระดับนโยบายการลงทุน 
(3) การปรับนโยบายการลงทุนใหสนับสนุนการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน (4) การเขารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิต 
(Production Network) โลก (5) การเปดโอกาสใหนัก 
ลงทุนตางชาติเขารวมการลงทุนในลักษณะของการรวมลงทุน 
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (6) การสรางความตระหนัก 
รูในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (7) การสนับสนุนการเคลื่อน 
ยายบุคลากร และการใชเทคโนโลยีในการแกไขการขาด 
แคลนแรงงาน (8) การเพิ่มศักยภาพการแขงขันและการ 
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (9) การสนับสนุนใหเกิดการ 
นำนโยบายการลงทุนเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืนไปใชไดจริง 
และ (10) การสำรวจความตองการของนักลงทุนและ 
ปรับปรุงนโยบายการลงทุนอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใชความ 
ตกลง ACIA เปนเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายการ 
ลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดเชนกัน โดยการศึกษาวิจัยนี ้
เสนอแนวทางการใชความตกลง ACIA 2 กรณี คือ (1) การ 
ใชมาตราที่ 17 ขอยกเวนทั่วไป (General Exceptions) 
ในความตกลง ACIA ฉบับปจจุบัน และ (2) การปรับแก 
ความตกลง ACIA เพื่อใหมีมาตราที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ ในกรณีที่ 1 ประเทศสมาชิก 
สามารถตีความมาตราที่ 17 ขอยกเวนทั่วไป เพื่อหามการ 
กระทำที่ไมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได ซึ่งแนวทางนี้มี 
ขอดี คือ ไมจำเปนตองมีตนทุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 
ของความตกลง ACIA และสามารถใชงานไดทันที แตมี 
ขอเสีย คือ ไมสามารถขอใหประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 
ใชมาตรานี้ในการสนับสนุนนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนได ในกรณีที่ 2 ใชการเปลี่ยนแปลงความตกลง 
ACIA เปนการเคลื่อนไหวเพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียน 
เห็นชอบและแสดงเจตนารมณสนับสนุนนโยบายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยอาศัยการปรับแกเนื้อหาในความตกลง ACIA 
เปนเครื่องมือ เมื่อมีมาตรการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 
ความตกลง ACIA แลวก็จะสามารถดำเนินการเจรจาเพื่อ 
กำหนดกรอบระยะเวลาในปรับตัวของแตละประเทศในการ 

นำนโยบายการลงทุนดังกลาวไปใชไดจริงตอไป โดยทั่วไป 
การดำเนินการตามกรณีที่ 2 มีความยากและใชระยะเวลา 
นานกวาจะไดฉันทามติจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 
และมีตนทุนในการดำเนินการสูง อยางไรก็ตาม กรณีที่ 2 
นี้จะทำใหเกิดการใหคำมั่นสัญญาเปนลายลักษณอักษรที่ 
ชัดเจน

นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตองประกอบ 
ดวย การลงทุนท่ีตอเน่ือง การลงทุนท่ีเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน และการลงทุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ การเมืองยังมีสวนสำคัญในการกำหนดทิศทาง 
ของนโยบายการลงทุนในภาพรวม ดังนั้น ยุทธศาสตรระยะ 
สั้นจะเปนการนำการเมืองเขามาสนับสนุนการลงทุนเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย การสรางความตระหนักรู 
ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การใชความตกลงทางการคาเสร ี
และการลงทุนในการยกระดับนโยบายการลงทุน และการ 
รวมมือผลักดันใหอาเซียนเปนศูนยกลางการลงทุนของโลก 
ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรา 17 ขอยกเวน 
ทั่วไป ในความตกลง ACIA ได ยุทธศาสตรระยะยาวควร 
เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ 
ปรับปรุงกฎหมายเพื ่อรองรับนโยบายการลงทุนเพื ่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรในระยะยาวที่เกี่ยวกับการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน ไดแก การเพิ่มศักยภาพการ 
แขงขันและการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเขารวมเปน 
สวนหนึ่งของเครือขายการผลิต (Production Network) 
โลก การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขารวมลงทุนใน 
ลักษณะของการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
การสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากร และการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือแกไขการขาดแคลนแรงงาน ขณะท่ียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 
กับการปรับแกกฎหมายควรครอบคลุมถึงการสำรวจความ
ตองการของนักลงทุน การปรับปรุงนโยบายการลงทุนอยาง 
ตอเนื่อง การปรับนโยบายการลงทุนใหสนับสนุนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อปรับแกความตกลง 
ACIA ดวย และการสนับสนุนใหเกิดการนำนโยบายการ 
ลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชไดจริง

สำหรับตอนตอไปจะกลาวถึงข้ันตอนของการนำนโยบาย 
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสูการปฏิบัติในอาเซียน
และประเทศไทย 
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จากรายงานผลการจ ัด 
อันดับความสามารถในการ 
แขงขันโลก หรือ Global 

Competitiveness Report ของ World 
Economic Forum ในป 2559 สิงคโปร 
ไดรับการจัดอันดับวาเปนประเทศที่มี 
ความสามารถในการแขงขันสูงสุดเปน 
อันดับที่ 2 ของโลกติดตอกันเปนปที่ 6 
โดยเปนประเทศที่มีประสิทธิภาพทาง 
การตลาด (goods market efficiency) 
และระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (higher 
education and training) เปนอันดับ 
หนึ่งของโลก  

แมวาสิงคโปรมีขนาดตลาดที่เล็ก 
แตดวยศักยภาพของความเปนชาติการ 
คาของสิงคโปร จึงทำใหสิงคโปรสามารถ 
เปดประตูสู การทำการคาและขยาย 
ตลาดในตางประเทศไดเปนอยางดี จาก 
การท่ีคณะผูวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการ 
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดเก็บ 
ขอมูลภาคสนามที่สิงคโปร ในโครงการ 
จัดทำยุทธศาสตรการสรางโอกาสทาง 
การคาการลงทุนรายประเทศ (AEC) ของ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
กระทรวงพาณิชย พบวา หนึ่งในกลไก 
ภาครัฐของสิงคโปรท่ีมีบทบาทสำคัญใน 
การชวยสนับสนุนภาคเอกชนในการคา 
การลงทุนในตางประเทศคือ หนวยงาน 
สงเสริมการคาการลงทุนของสิงคโปร 
ในตางประเทศชื่อวา International 
Enterprise Singapore (IE Singapore) 

จ
ทำความรู้จัก
IE Singapore

IE Singapore เปนหนวยงานภาย 
ใตกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม 
(Ministry of Trade and Industry) 
ของรัฐบาลสิงคโปร มีภารกิจหลักคือ 
สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจสิงคโปร
สามารถออกไปลงทุนและทำการคาใน
ตางประเทศไดอยางราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 

หากเปรียบเทียบกับหนวยงานใน
ไทยจะทำหนาที่คลายกับ กรมสงเสริม 
การคาระหวางประเทศ รวมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการ 
ออกไปลงทุนตางประเทศ (outward 
investment)

กลไกสนับสนุนธุรกิจของ
IE Singapore

IE Singapore ออกแบบมาตรการ 
ที่หลากหลายในการสนับสนุนธุรกิจที่มี
ขนาดและความพรอมท่ีแตกตางกัน โดย 
จะใหความชวยเหลือธุรกิจดวยมาตรการ 
สนับสนุน 2 ประเภท ไดแก การสนับสนุน 
ดวยตัวเงิน (financial support) และการ 
สนับสนุนที่ไมใชตัวเงิน (non-financial 
support) ควบคูกันไป เพื่อตอบสนอง 
การลงทุนของธุรกิจซ่ึงตองการท้ังขอมูล 
และเงินทุนในการบุกตลาดตางประเทศ 
ในขนาดและจุดเนนที่ตางกัน 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนความ 

ตองการของธุรกิจแตละราย โดยแบง 
ความชวยเหลือธุรกิจออกเปน 2 รูปแบบ 
คือ การชวยเหลือบริษัทที่ออกไปลงทุน 
ตางประเทศเปนคร้ังแรก (Market Read- 
iness Assistance: MRA) และการชวย 
เหลือบริษัทท่ีตองการเขาไปแขงขันในตลาด 
โลก (Global Company Partnership: 
GCP) โดยมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ 
ครบวงจรและมีประสิทธิผล 

สำหรับบริษัทที่ออกไปลงทุนตาง
ประเทศเปนครั้งแรก IE Singapore จะ 
ชวยเหลือท้ังดานขอมูล เชน รายงานการ 
วิเคราะหตลาดเชิงลึก การใชประโยชน 
จากความตกลงการคาเสรีกับประเทศ 
ตางๆ และขอมูลแนวโนมเศรษฐกิจโลก 
การสรางเครือขาย โดยจัดสัมมนาและ 
อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเชิง 
ลึกเกี่ยวกับการทำการตลาดที่จะลงทุน 
ชวยหาพันธมิตรทางธุรกิจให รวมทั้ง 
ใหเงินสนับสนุนในกิจกรรมสำคัญ เชน 
ประเมินตลาดและจัดต้ังบริษัท บมเพาะ 
ธุรกิจสตารทอัพ และเขารวมงานแสดง 
สินคาในตางประเทศ โดยออกคาใชจาย 
ใหสูงสุดรอยละ 70 

สำหรับบริษัทท่ีตองการเขาไปแขงขัน 
ในตลาดโลก IE Singapore จะชวยธุรกิจ 
พัฒนาผลิตภัณฑสินคาและขยายตลาด 
ของธุรกิจ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ 
ดวยนวัตกรรม การสรางความเขมแข็ง 
ของแบรนดสินคา การขยายตลาดดวย 
การทำ e-commerce การสนับสนุน 

กลไกส่งเสริมการค้าการลงทุน
ต่างประเทศของสิงคโปร์: 
บทเรียนเพิ่มพลังธุรกิจไทยในต่างแดน 
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การเปดแฟรนไชส และการสนับสนุน 
ใหธุรกิจจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
เพื่อใหธุรกิจรักษาความสามารถในการ 
แขงขันในระยะยาวได รวมทั้ง การตั้ง 
สำนักงาน IE Singapore 35 แหงทั่ว 
โลก เพื่อทำหนาที่อำนวยความสะดวก 
ใหแกธุรกิจสิงคโปรในตางประเทศ เชน 
ชวยใหเกิดการลงทุนในโครงการลงทุน 
ระหวางรัฐตอรัฐ (G2G) และเชื่อมโยง 
ธุรกิจกับหนวยงานหรือแหลงเงินทุน 
ระดับโลก

นอกจากนี้ IE Singapore ยัง 
สนับสนุนเงินทุนสำหรับการขยายตลาด 
อยางมีเงื่อนไข เชน การควบรวมธุรกิจ 
หรือ M&A และคาใชจายในการจางที่ 
ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญทางการตลาด 
ในตางประเทศ โดยใหเงินทุนสนับสนุน 
ใหแกธุรกิจ SMEs สูงสุดรอยละ 70 และ 
ธุรกิจที่ไมใช SMEs รอยละ 50 รวมถึง 
สนับสนุนใหธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายยิ่งขึ้น ดวยการชวยเหลือ 
ดานเงินกู และการประกันภัยความเส่ียง 
รวมกับสถาบันการเงินในเครือขาย ตลอด 
จนมาตรการลดหยอนภาษีสองเทา 
(รอยละ 200) จากการลงทุนเพื่อขยาย 
ตลาดในตางประเทศของธุรกิจ เชน คา 
ใชจายจากการออกแบบผลิตภัณฑ การ 
ออกงานแสดงสินคาในตางประเทศ และ 
การโปรโมทหรือโฆษณาสินคาในตาง 
ประเทศ

IE Singapore สนับสนุน
ธุรกิจทางการเงิน
โดยมีเป้าหมายเฉพาะ

ตัวอยางของมาตรการทางการเงิน
ที่มีเปาหมายเฉพาะและสามารถตอบ 
สนองความตองการที่หลากหลายของ 
ธุรกิจได ดังนี้

Branding Grant: หากเปาหมาย 

ของธุรกิจคือ การสรางแบรนดสินคา 
และบริการเพื่อสรางความแตกตางจาก 
ธุรกิจคูแขง การมีตำแหนงของแบรนด 
ที่ชัดเจน และการสื่อสารกับลูกคาของ 
ตัวเองไดดียิ่งขึ้น IE Singapore จะให 

เงินสนับสนุนเพ่ือสรางแบรนดใหแกการ 
ดำเนินโครงการสรางแบรนด โดยการ 
จัดจางองคกรหรือที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ 
ดานการสรางแบรนด 

Market Access Grant: หาก 
เปาหมายของธุรกิจคือ การต้ังสำนักงาน 
ในตางประเทศตลาดและฐานลูกคาใน 
ตางประเทศเพื ่อตอบสนองตอความ 
ตองการสินคาและบริการของธุรกิจท่ีเพ่ิม 
ขึ้น IE Singapore จะใหเงินสนับสนุน 
คาเชาพ้ืนท่ีสำนักงานในตางประเทศ และ 
เงินเดือนของพนักงานบริษัทท่ีทำงานอยู 
ในสำนักงานตางประเทศเปนเวลา 1 ป

Market Attachment Grant: 
หากเปาหมายของธุรกิจคือ การเตรียม 
ความพรอมเจาหนาที ่ระดับบริหาร 
ใหไปบริหารงานดานการตลาดอยูใน 
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ IE 
Singapore จะใหเงินสนับสนุนคาใชจาย 
ในการฝกอบรมบุคลากรในตางประเทศ 
ใหเรียนรู เกี ่ยวกับตลาดเชิงลึก จาก 

ประสบการณตรงของเจาหนาที่ทองถิ่น 
ในตางประเทศ เปนระยะเวลา 4 เดือน

IE Singapore มุงเพ่ิมความสามารถ 
ของธุรกิจและตอบสนองความตองการ 
ของธุรกิจที่แตกตางกันอยาง “มุงเปา 

หวังผล” โดยธุรกิจจะตองรูความพรอม 
และความตองการของตนใหชัดเจนเพื่อ 
ที่จะสามารถใชประโยชนจากมาตรการ
ของ IE Singapore ที่ออกแบบมาเพื่อ 
ตอบสนองโจทยของธุรกิจไดสูงสุด

เพ่ือติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการใชจายเงินของ 
ภาครัฐ IE Singapore ใหความสำคัญ 
มากในการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเกิดจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 
โดยจำแนกผลกระทบทางเศรษฐกิจเปน 
ผลกระทบทางตรง เชน จำนวนบริษัท 
เงินทุน เงินกู เงินประกันที่สนับสนุน 
และผลกระทบทางออม เชน จำนวน 
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จำนวนนัก 
ศึกษาที่ไปฝกงานตางประเทศ และ 
จำนวนตำแหนงงานท่ีธุรกิจสราง เปนตน 
ทั้งนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เปนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
(KPI) ขององคกรและเจาหนาที่ภายใน 
หนวยงานดวย

สำหรับบริษัทท่ีต้องการเข้าไปแข่งขันในตลาดโลก 
IE Singapore จะช่วยธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและขยายตลาดของธุรกิจ เช่น การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็ง 
ของแบรนด์สินค้า การขยายตลาดด้วยการทำ 
e-commerce การสนับสนุนการเปิดแฟรนไชส์ 
และการสนับสนุนให้ธุรกิจจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการ 
แข่งขันในระยะยาวได้  
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ตัวอย่างธุรกิจมีแนวคิด
และรัฐช่วยสนับสนุน

ตัวอยางของธุรกิจสิงคโปรท่ีมีแนวคิด 
และประสบความสำเร็จในตางประเทศ 
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก กลไกสนับสนุน 
ของ IE Singapore ท่ีสามารถตอบสนอง 
ความตองการท่ีหลากหลายของธุรกิจได

• Gryphon Tea บุกตลาด 
ตางประเทศดวย E-commerce

จากธุรกิจนำเขาชาจากจีนอายุยาว 
นานเกือบรอยป เปดตัวธุรกิจชาของ 
ครอบครัวสูตลาดตางประเทศ ดวยแบรนด 
Gryphon Tea ที่ผลิตและสงออกชา 
ระดับพรีเมียม คุณภาพตนตำรับจาก 
สิงคโปร ผานตัวแทนจัดจำหนายท่ัวโลก 
และการบุกตลาดออนไลนหรือการทำ 
e-commerce 

Lim Tian Wee เจาของธุรกิจ 
ครอบครัวรุนท่ี 4 พูดถึงความสำคัญของ 
e-commerce ไววา นอกจากจะทำให 
ธุรกิจสามารถบุกตลาดตางประเทศ 
และเขาถึงลูกคาตางชาติไดงายขึ้นแลว 
การซื้อขายออนไลนยังทำใหธุรกิจของ 
เขาสามารถขายสินคาใหแกลูกคาชาว 
สิงคโปร ดวยตนทุนคาใชจายที่ลดลง 
เน่ืองจาก ไมตองจัดจำหนายผานตัวแทน 
ในประเทศ อยางไรก็ตาม การบุกตลาด 
ออนไลนในเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจไมใช 
เรื่องงาย IE Singapore ไดเขามาชวย 
ธุรกิจในการวางกลยุทธการตลาดดวย
การทำ e-commerce ดวยการชวย 
เหลือธุรกิจสรางเว็บไซต เรียนรู จาก 

ธุรกิจชอปปงออนไลนในสิงคโปรที ่มี 
ประสบการณมากกวาอยาง Love, 
Bonito รวมถึง ยังใหคำแนะนำธุรกิจ 
ในการหาตัวแทนจัดจำหนายในตาง 
ประเทศที่มีคุณภาพและนาไววางใจ ให 
ทำการตลาดรวมกัน สงผลให Gryphon 
ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดชา 
และสรางฐานลูกคาที ่นิยมการดื ่มชา 
ทั่วโลกได

• TEE International จากธุรกิจ 
ผูรับเหมางานไฟฟาสูธุรกิจใหบริการ
ครบวงจร

TEE พัฒนาตัวเองจากธุรกิจผูรับ 
เหมางานไฟฟามาสูธุรกิจที่สรางมูลคา 
เพิ่มดวยการใหบริการที่มีคุณภาพอยาง
ครบวงจร โดยบูรณาการบริการดาน 
วิศวกรรม อสังหาริมทรัพย และโครง 
สรางพื้นฐานเขาดวยกัน รวมถึงบริการ 
ใหคำปรึกษาที่เกี่ยวของกับระบบบำบัด
น้ำและโรงงานไฟฟา โดย IE Singapore 
ไดชวยธุรกิจในการหาผูรวมลงทุนใน 
ตางประเทศ (business partners) ที่มี 
แนวทางแบบเดียวกัน ปจจบุัน TEE ได 
รวมลงทุนกับ Global Environmental 
Technology Corporation (GETCO) 
ประเทศไทย PowerSource Philippines 
Energy Incorporated (PSPEI) ประเทศ 
ฟลิปปนส และดำเนินโครงการในอีก 
หลายประเทศ ทั้งมาเลเซีย ฮองกง 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในอนาคต 
TEE มุงสูการพัฒนาและขายระบบในการ 
พัฒนาเมือง ใหแกเมืองตางๆ ทั่วโลก

• Sky Urban ธุรกิจเกษตรรูปแบบ 
ใหมท่ีเปนมิตรกับเมืองและส่ิงแวดลอม

Sky Urban เปนหนึ่งในธุรกิจที่ 
เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะกาวขามขอ 
จำกัดทางทรัพยากรและสภาพแวดลอม 
ของสิงคโปรและเมืองใหญหลายๆ เมือง 
ท่ัวโลก ดวยการสรางสวนเกษตรแนวต้ัง 
ที่ใชระบบน้ำ (low carbon hydraulic 
water-driven vertical farming 
system) เปนแหงแรกของโลกจากการ 
ทำวิจัยและพัฒนานานเปนเวลา 2 ป 
ปจจุบัน Sky Urban ไดรับความสนใจ 
จากนักลงทุน สถาบันวิจัย และ NGOs 
ท่ัวโลกในฐานะนวัตกรรมท่ีเสนอทางออก 
ใหแกวงการเกษตรกรรม IE Singapore 
เขามาใหคำแนะนำแกธุรกิจในการ 
จดทะเบ ียนเคร ื ่ องหมายการค า 
(trademarking) เพื ่อปองกันการ 
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงให 
เงินสนับสนุนบุคลากรที่ทำการตลาด 
ในตางประเทศใหกับบริษัท ปจจุบัน 
Sky Greens อยูระหวางการทำขอตกลง 
กับนิวยอรกและหลายเมืองในประเทศ
จีนที่ตองการนำนวัตกรรมดังกลาวไปใช 
โดยบริษัทมุงที่จะเปนผูใหบริการดาน 
การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 
เมืองใหญอยางครบวงจร

• Crayon Data สตารทอัพ Big 
Data ที่ชวยใหธุรกิจเขาถึงลูกคาไดดี 
ยิ่งขึ้น

Crayon Data เปนธุรกิจสตารทอัพ 
ดาน Big Data ที่นาจับตามองที่สุดแหง 
หนึ่งในเอเชีย ที่ชวยใหธุรกิจสามารถ 
เขาถึงผู บริโภคไดดียิ ่งขึ ้นดวยการนำ 
Big Data มาวิเคราะหขอมูลและวัด 
พฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อสรางทาง 
เลือกแบบใหมท่ีสามารถตอบสนองความ 
ตองการเฉพาะบุคคลในวงกวาง (mass 
customization) ได ผานโปรแกรมที่ 

ท่ีมาภาพ: http://theshutterwhale.com/
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เรียกวา SimplerChoicesTM 
IE Singapore ชวยเหลือธุรกิจ 

ในการนำเสนอ prototype ในสหรัฐฯ 
และปรากฎวา Crayon Data ไดรับการ 
ตอบรับท่ีดีมากจาก venture capitalists 
ทั่วโลกที่ตางเห็นวา Crayon Data เปน 
สตารทอัพท่ีมีศักยภาพสูง ปจจุบัน Crayon 
Data ไดขยายการใหบริการในวงการ 
ธุรกิจหลายภาคสวน ทั้งธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการเงิน และธุรกิจ 
คมนาคมสื่อสารในหลายภูมิภาคทั่วโลก 
สรางฐานผูใชมากถึง 31 ลานคน และ 
ครอบคลุมสินคามากกวา 20 ลานชิ้น 
นอกจากนี้ สตารทอัพดังกลาวเพิ่งไดรับ 
Seed และ Series-A Funding จาก  
บริษัทช้ันนำของญ่ีปุนอยาง Mitsui & Co. 
และจาก angel investors ชั้นนำอยาง 
Ratan Tata, Jungle Ventures และ 
Spring Seeds มากกวา 10 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจใหกลายเปน 
ยูนิคอรนตัวตอไปของสิงคโปร

• Indoguna จากต่ิมซำตนตำรับ 
สิงคโปรสูติ่มซำฮาลาล

Indoguna บริษัทซัพพลายเออร 
วัตถุดิบอาหารระดับพรีเมียมสัญชาติ 
สิงคโปรลงทุนผลิตต่ิมซำฮาลาล ในเมือง 
ศูนยกลางของตะวันออกกลาง มีบริษัท 
กอตั้งโรงงาน Indoguna Production 
FZCO ในดูไบ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ยังหาผู 
ผลิตติ่มซำฮาลาลที่มีคุณภาพไดยาก จึง 
สามารถรองรับกลุมประชากรและนัก 
ทองเท่ียวท่ีมีกำลังซ้ือและมีความตองการ 
สินคาคุณภาพสูงในภูมิภาค  โรงงานดัง 
กลาวมุงเปนผูผลิตอาหารฮาลาลชั้นนำ
ของโลกที่สงออกอาหารฮาลาลคุณภาพ
สูงและไดรับการรับรองมาตรฐานท้ังระดับ 
สากลและจากหนวยงานในประเทศ 

IE Singapore สนับสนุนธุรกิจ 
ในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

รวมถึงอำนวยความสะดวกใหธุรกิจ 
สามารถตั้งโรงงานในพื้นที่ที่เหมาะสม 
จากความชวยเหลือดานขอมูลและการ
ใหคำปรึกษาดังกลาวทำใหธุรกิจเกิด 
ความม่ันใจในการเขาไปลงทุนในประเทศ 
ที ่ธุรกิจมีความคุ นเคยกับวัฒนธรรม 
อยางจำกัดเปนคร้ังแรก การเขาไปลงทุน 
เปดตลาดใหมดังกลาวทำใหรายไดของ 
Indoguna ทะยานสูงขึ้นมาก จาก 6-7 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงป 1990 
เปน 63.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 
2013 

ถอดบทเรียนจากสิงคโปร์
สู่ไทย

ภายใตภาวะที่การลงทุนของภาค 
เอกชนที่ชะลอตัว และภาคการสงออก 
ของประเทศกำลังถดถอย สะทอนวา 
ประเทศไทยกำลังสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดโลก ขณะที่ การ 
ลงทุนในประเทศเพื ่อนบานของไทย 
อยางเชน เวียดนาม และเมียนมาร กลับ 
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เพราะนอกจาก 
จะมีขนาดตลาดและประชากรที่กำลัง 
ขยายตัว มีแรงงานมากกวา และกำลัง 
ซื้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นแลว ยังสามารถใชสิทธิ 
ประโยชนทางภาษีที่ไดรับจากประเทศ

คูคาหลักดวย ดังน้ัน การลงทุนในประเทศ 
เหลาน้ีจึงไมไดเปนเพียงแตการตอบสนอง 
ตลาดภายในที่กำลังขยายตัวเทานั้น แต 
ยังกลายเปนฐานการผลิตท่ีสำคัญสำหรับ 
การสงออกดวย 

ธุรกิจไทยจำเปนตองออกไปทำการ 
คาในตางประเทศหากตองการท่ีจะขยาย 
ธุรกิจ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ไทยท่ีชะตัวลง และมีแนวโนมการเติบโต 
ที่อยูในระดับต่ำ ขณะที่เศรษฐกิจของ 
ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนกำลังขยาย 
ตัว อยางไรก็ตาม การออกไปลงทุนตาง 
ประเทศตองเผชิญกับความทาทายหลาย 
ประการ เชน การเขาถึงขอมูลที่สำคัญ 
และการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด 
ตางประเทศ 

ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 
เชน สำนักงานสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศ และสำนักงานสงเสริมการลงทุน 
ในตางประเทศ  ควรเรียนรูจากหนวยงาน 
ท่ีทำหนาท่ีคลายคลึงกันซ่ึงเปนแบบอยาง 
ที่ดีในตางประเทศ เพื่อปรับแนวทาง 
การดำเนินงานของรัฐใหไปสูการทำงาน 
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิผล มีเปาหมายเฉพาะ 
และสรางความเปนชาติการคาของไทย 
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น

ท่ีมาภาพ: http://www.indoguna.co.id/ 
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นาทีนี ้ถาจะวิเคราะหทิศทางการคาของไทย 
ปจจัยสำคัญที่นักวิเคราะหจะมองขามไปไมไดก็ 
คือ นโยบายของนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดี 

สหรัฐอเมริกา คนที่ 45 จากพรรคริพับลิกัน ที่จะรื้อนโยบาย 
ที่ดำเนินตอเนื่องมา 8 ป ของนายบารัก โอบามา จากพรรค 
เดโมแครต เชน นโยบายดานการคา คนเขาเมือง การตาง 
ประเทศ การจางงานในประเทศ พลังงานและสิ่งแวดลอม 
และการประกันสุขภาพ เปนตน 

ในบทความน้ีเราจะมุงวิเคราะหในสวนของนโยบายดาน 
การคาของทรัมปกันนะคะ วาจะกระทบกับการสงออกไทย 
อยางไร โดยจะเริ่มจากการเกริ่นถึงนโยบายของทรัมป เพื่อปู 

ในป 2558 และในชวง 10 เดือนแรกของป 2559 อเมริกา 
ขาดดุลใหกับสองประเทศนี้ 60,282 ลานดอลลาร สหรัฐฯ 

• การถอนตัวจากความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทาง 
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: 
TPP) ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก 12 ประเทศ คือ อเมริกา 
ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก 
นิวซีแลนด สิงคโปร เวียดนาม และเปรู โดยอเมริกาขาดดุล 

น

• การทบทวนความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (The 
North American Free Trade Agreement: NAFTA)  
ซึ่งเปนขอตกลงของ 3 ประเทศ คือ แคนาดา อเมริกา และ 
เม็กซิโก สาเหตุหลักก็เพราะการนำเขาของอเมริกามากกวา 
25% มาจาก 2 ประเทศนี้ โดยอเมริกาขาดดุลใหกับสอง 
ประเทศนี้คิดเปนสัดสวนประมาณ 10% ของการขาดดุลของ 
อเมริกา หรือขาดดุลเปนจำนวน 76,209 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

สำหรับทานท่ีไมคอยไดติดตามขาวสักเทาไหร จากน้ันจะวิเคราะห 
วานโยบายเหลานั้นวากระทบกับการสงออกไทยอยางไร 

นโยบายของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
และการลงทุน

เร่ิมกันท่ีนโยบายของทรัมปท่ีประกาศไววาจะปรับเปล่ียน 
นโยบายดานการคา เพราะทรัมปมองวาอเมริกาถูกเอาเปรียบ 
ทางดานการคา โดยเฉพาะจากจีน ทำใหอเมริกาขาดดุล 
การคาอยางยาวนานและตอเนื่อง โดยทรัมปมีนโยบายทาง 
ดานการคาหลักๆ ดังนี้

การส่งออกของไทยจะเป็นอย่างไร???....
หาก Trump ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้
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ดุลการคาของอเมริกา
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



การคาใหประเทศในกลุมนี้ประมาณ 22% ของการขาดดุล 
การคาของอเมริกา หรือคิดเปนจำนวน 163,613 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ในป 2558 และในชวง 10 เดือนแรกของป 2559 
อเมริกาขาดดุลใหประเทศในกลุมน้ีกวา 140,764 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ซึ่งเปนการขาดดุลที่ยาวนานและตอเนื่องเชนกัน

• การเก็บภาษีนำเขาจากจีนเพิ่มเปน 45% ถาจีนยัง 

คงใชนโยบายคาเงินออน เนื่องจากทรัมปมองวาวาจีนปนคา 
เงิน (Currency Manipulator) ทำใหคาเงินหยวนต่ำกวา 
ความเปนจริง สงผลใหสินคาจีนมีความไดเปรียบในดานราคา 
สินคาสงออกจนอเมริกาขาดดุลการคากับจีนจำนวนมาก โดย 
อเมริกาขาดดุลการคาใหจีนคิดเปนประมาณคร่ึงหน่ึงของการ 
ขาดดุลการคาทั้งหมด 

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ
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• การดึงการลงทุนกลับอเมริกา โดยจะเก็บภาษี 35% 
กับบริษัทที่มีฐานการผลิตในตางประเทศแลวสงกลับไป 

ขายในอเมริกา เนื่องจากทรัมปตองการใหเกิดการจางงานใน 
ประเทศมากขึ้น

• นโยบายการเขาเมือง (Immigration) ในสวนนี้ไมได 
อยูในนโยบายการคาแตจะเก่ียวของในการวิเคราะห เพราะจะ 
กระทบเรื่องแรงงานในอเมริกาจึงขอกลาวเพิ่มเติมดวยนะคะ 
โดยทรัมปประกาศวาจะใชมาตรการตรวจคนเขาเมืองใหเขม 
งวดมากขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบคัดกรองคนเขาเมือง ถึง 
ขั้นมีโครงการสรางกำแพงพรมแดนระหวางเม็กซิโกดวย ซึ่ง 
นโยบายน้ีจะทำใหแรงงานตางดาวเขาไปทำงานอเมริกาไดยากข้ึน

โดยสรุปนโยบายดานการคา การลงทุน และการเขา 
เมืองของทรัมป ที่จะทบทวน ลดระดับ หรือถอนตัวจากขอ 
ตกลงทางดานการคาตางๆ รวมถึงจะกีดกันการนำเขาสินคา 
จากจีนมากขึ้น โดยจะเก็บภาษีนำเขาจากจีนเพิ่มเปน 45% 

เพื่อลดการนำเขาสินคา ในขณะเดียวกันทรัมปตองการดึงนัก 
ลงทุนกลับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น โดย 
สวนหนึ่งจะใชวิธีเก็บภาษีสูงถึง 35% กับบริษัทที่ยายฐาน 
การผลิตไปตางประเทศแลวสงสินคาน้ันกลับไปขายในอเมริกา 
นอกจากนี้ทรัมปยังพยายามลดการวางงานของคนอเมริกัน 
โดยการเขมงวดเรื่องคนเขาเมืองเพื่อลดแรงงานตางชาติ โดย 
สรุปถาพูดงายๆ ใหเห็นภาพก็คือใหนักลงทุนชาวอเมริกันกลับ 
บานไปต้ังโรงงานผลิตในประเทศ จางคนอเมริกันทำงาน และ 
สงเสริมใหคนอเมริกันใชของอเมริกัน 

ในสวนของการวิเคราะหผลกระทบตอการคาของไทยจาก 
นโยบายของทรัมปขางตน ดิฉันมองวามีโอกาสเกิดไดเปน 3 กรณี

ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ
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กรณีแรก คนอเมริกันใชของอเมริกัน ตามที่ทรัมปตั้ง 
เปาไว  แต...ขาวของในอเมริกาคงจะตองราคาแพงขึ้นมาก 
เพราะตนทุนคาแรงของสินคาอเมริกันจะตองสูงขึ้นมากจาก 
คาแรงที่สูงขึ้น ยกตัวอยาง คาแรงขั้นต่ำ (Minimum Wage) 
ของอเมริกา และ ของจีน ที่ตางกันหลายเทาตัว และปญหาที่ 

ตามมาก็คือปญหาเงินเฟอของประเทศ นอกจากน้ีการท่ีทรัมป 
พยายามดึงนักลงทุนกลับประเทศ ก็จะทำใหเกิดเงินทุนไหลเขา 
(Money Inflow) ผลที่ตามมาก็คือดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้น อัตรา 
แลกเปล่ียนก็จะแข็งคาข้ึน ซ่ึงจะกระทบใหการสงออกชะลอลง 
สุดทายแลวเศรษฐกิจอเมริกาก็อาจจะไมไดดีข้ึนอยางที่หวังไว

ในสวนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยจะเปนผลกระทบ
ทางออม จากการที่สินคาจีนหรือประเทศอื่นๆ ที่โดนภาษีจะ 
สงออกไปอเมริกาไดลดลง ดังนั้นประเทศเหลานั้นจะมีความ 
ตองการนำเขาสินคาที่เปนหวงโซการผลิตในสินคานั้นๆ จาก 

ไทยลดลงดวยเชนกัน โดยเฉพาะกลุมสินคา เคร่ืองจักรไฟฟา/ 
อุปกรณไฟฟา (วงจรอิเล็กทรอนิกส และ วงจรพิมพ เปนตน) 
และเครื่องจักร/เครื่องกล (ฮารดดิสกไดรฟ และ แผงวงจร 
ไฟฟา เปนตน)

ท่ีมา: Business Insider

หนวย : เหรียญสหรัฐ

อัตราคาจางของอเมริกาและจีน

Real wage ป 2558

Minimum Wages Around The World 2013 Monthly Minimum Wages in Asia 2016 
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สหรัฐฯ นำเขาสินคาท่ีสำคัญจากประเทศตางๆ

จีน(1)
21.5%

เม็กซิโก(2)
13.2%

แคนาดา
(3)
13.2%

ญี่ปุน(4)
5.8%

เยอรมัน(5)
5.6%

อาเซียน
6.8%

อื่นๆ
39.9%

โลก อาเซียน

อื่นๆ, 0.1%

ฟลิปปนส(30), 0.5%

สิงคโปร(22), 0.8%

อินโดนีเซีย(20), 0.9%

ไทย(16), 1.3%

มาเลเซีย(14), 1.5%

เวียดนาม(13), 1.7%

หมายเหตุ: ขอมูลป 2558
              ตัวเลขใน () หมายถึง ลำดับประเทศท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากโลก
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ท่ีมา: รวบรวมโดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

โครงสรางสรางการนำเขาสินคาท่ีสำคัญของอเมริกา
- อเมริกา นำเขาจากจีนมากท่ีสุดคิดเปนสัดสวน 21.5% รองลงไปคือเม็กซิโก และ แคนาดา เปน 13.2% เทากัน

- อเมริกานำเขา เคร่ืองจักรไฟฟา/อุปกรณไฟฟา เคร่ืองจักร/เคร่ืองกล และยานยนตมากท่ีสุด
คิดเปน 14.6, 14.4 และ 12.4% ตามลำดับ

- ในตลาดอเมริกา จีนครองตลาดเคร่ืองจักรไฟฟา/อุปกรณไฟฟา เคร่ืองจักร/เคร่ืองกล สวนเม็กซิโก ครองตลาดยานยนต

กรณีที่สอง คนอเมริกาลดการบริโภค แมวาในปจจุบัน 
ทิศทางเศรษฐกิจของอมริกาจะเริ่มฟนตัวขึ้น โดยสำนักตางๆ 
เชน OECD World Bank IMF รวมถึง Scotiabank ตาง 
คาดวาเศรษฐกิจอเมริกาจะขยายตัว เชน OECD คาดวา 
เศรษฐกิจอเมริกาจะขยายตัวจาก 1.5 ในป 2559 เปน 2.3 ใน 
ป 2560 (จากรายงาน ECONOMIC OUTLOOK, November 

2016) แตท้ังน้ีก็ยังคงมีปจจัยลบท่ีอาจฉุดเศรษฐกิจอเมริกาให 
ชะลอลงได เชน ทิศทางราคาน้ำมันที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 
และเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ดังนั้น ถาไมสามารถ 
นำเขาสินคาราคาถูกจากประเทศตางๆ เชน จีน เม็กซิโก หรือ 
เวียดนาม ผูบริโภคก็อาจจะลดการบริโภคไปเลย ซึ่งกรณีนี้จะ 
กระทบใหเศรษฐกิจอเมริกาชะลอลงมาก 

ท่ีมา: Short-Term Energy Outlook, December 2016
U.S. Energy Information Administration

WTI Crude Oila
(dollars per barrel)
Brent Crude Oil 
(dollars per barrel)
Gasolineb

(dollars per gallon)
Dieselc
(dollars per gallon)
Heating Oild
(dollars per gallon)
Natural Gasd

(dollars per thousand
cubic feet) 
Electricityd

(cents per 
kilowatthour)

2557

93.2

98.9

3.4

3.8

3.7

10.9

12.5

2558

48.7

52.3

2.4

2.7

2.7

10.4

12.7

2559

43.1

43.5

2.1

2.3

2.1

10.2

12.5

2560

50.7

51.7

2.3

2.7

2.6

11.0

12.9

17.6

18.9

16.9

25.2

7.6

2.7

0.7

Price Summary Growth (%)
ป 2560/ ป 2559

a West Texas Intermediate. 
b Average regular pump price. 
c On-highway retail. 
d U.S. Residential average.
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ถาเกิดกรณีนี้ขึ้นผลกระทบกับไทยจะมากกวากรณีแรก 
เพราะไทยจะโดนกระทบถึงสองสวน คือ สวนแรก การสงออก 
ของไทยไปจีนไดลดลง เหตุผลเชนเดียวกับกรณีแรก สวนท่ีสอง 
คือ ถาคนอเมริกันลดการบริโภคและเศรษฐกิจอเมริกาชะลอ 
ลงมาก การสงออกของไทยไปอเมริกาก็จะลดลงตามไปดวย

กรณีท่ีสาม คนอเมริกันหันไปบริโภคสินคาจากประเทศ 
อื่น โดยสวนตัวดิฉันคิดวากรณีนี้มีโอกาสเปนไปไดคอนขาง 
มากทีเดียว เพราะสินคาจากจีนหรือประเทศอื่นที่โดนภาษี 
เพิ่มขึ้นจะมีราคาสินคาที่แพงขึ้นในตลาดอเมริกัน ในขณะที่ 
สินคาอเมริกันเองก็ราคาสูงจากตนทุนแรงงานที่สูง ดังนั้นผู 
บริโภคก็อาจหันไปซื้อสินคาที่มีราคากลางๆ คือ ไมไดมีราคา 
ถูกขนาดสินคาจีน และก็ไมไดแพงขนาดสินคาอเมริกัน รวม 
ถึงนโยบายที่พยายามดึงนักลงทุนกลับประเทศจะสงผลบวก 
ใหอเมริกานำเขาสินคาขั้นกลางเพื่อเปนใชในการผลิตเพิ่มขึ้น 
ซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ สินคาจากไทย ซึ่งดิฉันคิดวามี 
โอกาสที่เกิดขึ้นไดคอนขางสูง และนี่ก็อาจจะเปนโอกาสของ 
ไทยในการที่จะขยายตลาดในอเมริกาไดมากขึ้น โดยเฉพาะ 
สินคาในกลุมเครื่องจักร/เครื่องกล เครื่องจักรไฟฟา/อุปกรณ 
ไฟฟา และยางพาราและผลิตภัณฑ 

โดยสรุปแลว...หากทรัมปออกนโยบายตามท่ีประกาศไว 
จริงคือ ลดระดับ หรือถอนตัวจากขอตกลงทางดานการคา 
ตางๆ รวมถึงจะกีดกันการนำเขาสินคาจากจีนมากขึ้น ดึงนัก 

ลงทุนกลับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น ดิฉัน 
คิดวาน่ีอาจจะมีผลดีมากกวาผลเสียกับไทยในดานการสงออก 
ไปอเมริกา เพราะไทยนาจะมีโอกาสในการทำตลาดในอเมริกา 
แทนท่ีจีน และสินคาไทยก็อาจเปนเปนตัวเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ 
เพราะราคาไมสูงเทาสินคาอเมริกัน ในขณะที่นโยบายการ 
ยกเลิก TPP ก็จะทำใหเวียดนามไมไดมีสิทธิเหนือไทยในการ 
สงออกไปอเมริกาจากขอตกลง TPP   (เพราะไทยยังไมไดเขา 
เปนสมาชิก TPP) แตทั้งนี้ไทยอาจไดรับผลกระทบทางออม 
ในการสงออกไปจีนไดนอยลง โดยเฉพาะในกลุมสินคาที่เกี่ยว 
ของกบัการผลิตเพื่อสงออกไปอเมริกาของจีน เชน เครื่องจักร 
ไฟฟา/อุปกรณไฟฟา (วงจรอิเล็กทรอนิกส และ วงจรพิมพ 
เปนตน) และเครื่องจักร/เครื่องกล (ฮารดดิสกไดรฟ และ 
แผงวงจรไฟฟา เปนตน) รวมถึงตองระวังการไหลทะลักของ 
สินคาจากจีนท่ีไมสามารถสงออกไปอเมริกาได สินคาเหลาน้ัน 
อาจจะไหลเขามาในไทยไดเชนกัน

อยางไรก็ตามดิฉันมองวา ทรัมป คงจะมีการปรับนโยบาย 
ใหผอนคลายกวาที่ประกาศไวตอนหาสียง ในขณะที่จีนเองก็ 
คงตองมีการปรับตัวดวยเชนกัน ในป 2560 นี้จะเปนปแหง 
การปรับตัวไมใชแตเฉพาะคนอเมริกัน แตรวมถึงคนทั่วโลก 
และไทย เราก็คงตองรอดูวาพี่เบิ้มใหญทั้งสองประเทศวาจะ 
เลนกันอยางไรตอไป…

US INFLATION RATE
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ในช วงไม ก ี ่ป ท ี ่ผ านมา 
หลายทานคงเคยไดย ิน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมครั ้งสำคัญของประชากร 
โลกในคริสตวรรษที่ 21 ซึ่งประชากร 
ในหลายประเทศกำลังเขาสูสังคมผูสูง 
อายุ (อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป) หรือ 
Aging Society ทั้งนี้ ขอมูลลาสุด 
ขององคการสหประชาชาติ (United 
Nations : UN) พบวาแมจำนวนประ- 
ชากรผูสูงอายุโลกจะมีอัตราขยายตัวสูง 
เทียบกับอัตราขยายตัวของประชากร 
โลก อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมผูบริโภค 
อีกกลุ มหนึ ่งที ่มีความนาสนใจไมยิ ่ง 
หยอนไปกวากัน คือประชากรวัยเด็ก 
โลก (อายุระหวาง 0-14 ป) เพราะมี 
จำนวนสูงถึงราว 1.92 พันลานคน ใน 
ป 2558 คิดเปนสัดสวนสูงถึง 1 ใน 4 

ของประชากรโลก หรือมากกวาประชากร 
ผูสูงอายุกวา 2 เทาตัว และคาดวาจะ 
มีแนวโนมเพิ่มเปน 1.98 พันลานคน 
ในป 2563 และพุงแตะระดับ 2.01 
พันลานคน ในป 2568 ขณะเดียวกัน 
หลายประเทศเร่ิมหันมาใสใจเพ่ิมจำนวน 
ประชากรในประเทศของตนมากขึ ้น 
เพราะกังวลวาโครงสรางประชากรที่ 
เปลี่ยนแปลงไป อาจเกิดปญหาขาด 
แคลนแรงงานหรือมีภาระคาใชจาย 
ดูแลผูสูงอายุมากขึ้นในอนาคต ลาสุด 
จีน (ประเทศที่มีประชากรวัยเด็กสูง 
เปนอันดับ 2 ของโลก) ประกาศยกเลิก 
นโยบาย ลูกคนเดียว (One Child 
Policy) หลังบังคับใชมาตั้งแตป 2522 
และอนุญาตใหทุกครอบครัวสามารถ 
มีลูกคนที่สองได นโยบายดังกลาวคาด 
วาจะสงผลใหภาพรวมจำนวนประชากร 

วัยเด็กของจีนและของโลกมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้น 

“เก็บตกจากตางแดน” ฉบับนี้จึง 
ขอนำทานผู อานมาทำความรู จ ักกับ 
World Children Population หรือ 
ประชากรวัยเด็กโลก ซึ่งเปนกลุมผู 
บริโภคสำคัญ อีกกลุมหนึ่งที่มีศักยภาพ 
ขับเคลื่อนตลาดสินคาและบริการของ 
โลกในระยะถัดไป

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับตลาด
สินค้าและบริการสำหรับ
เด็ก

• โฉมหนาผูบริโภควัยเด็กของ 
โลกกระจุกตัวอยูใน 10 ประเทศ โดย
United Nations คาดวาประชากร 
วัยเด็กของโลกป 2568 จะมีจำนวน 
ราว 2.01 พันลานคน หรือคิดเปน 1 
ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งโลก โดย 
พบวาประชากรเด็กทารก (อายุ 0-4 
ป) มีจำนวนมากที่สุดราว 673 ลาน 
คน หรือราวรอยละ 34 ของจำนวน 
ประชากรวัยเด็กของโลก ขณะที่หาก 
แยกเปนรายประเทศแลวพบวาประเทศ 
ที่มีประชากรวัยเด็กสูงสุด 10 อันดับ 
แรกของโลก มีจำนวนประชากรวัยเด็ก 
รวมกันมากกวารอยละ 54 ของจำนวน 
ประชากรวัยเด็กของโลก โดยอินเดีย 
เปนประเทศที่มีประชากรวัยเด็กสูงสุด 
ของโลกราว 367.8 ลานคน รองลงมา 

น

World Children
Population … กลุ่มผู้บริโภค
สำคัญของโลกที่ไม่ควรมองข้าม
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คาดการณ์ประชากรโลก
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หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คืออัตราขยายตัวของประชากรเทียบกับชวงกอนหนา 
ที่มา : Department of Economic and Social Affairs, United Nations

ประชากรโลก

7,349.5
7,758.2 (5.6%)
8,141.7 (4.9%)

ประชากรวัยเด็ก
(อายุ 0-14ปี)

1,915.8
1,976.5 (3.2%)
2,006.8 (1.5%)

ประชากรสูงอาย
(อายุ >60ปี)

900.9
1,045.9 (16.1%)
1,216.4 (16.3%)

2558

2563

2568

หน่วย : ล้านคน



อินโดนีเซียเปนตลาดที่มีแนวโนมขยาย  
ตัว และพบวานมผงสำหรับเด็กทารก 
ครองสวนแบงสูงสุดถึง 2 ใน 3 ของ 
มูลคาตลาดอาหารสำหรับเด็กทารก 
ทั้งหมด เนื่องจากคุณแมยุคใหมมัก 
ตองรับหนาที่เลี้ยงดูบุตรไปพรอมๆ กับ 
ทำงานนอกบานเพื่อหารายได ทำให 
ไมมีเวลาใหนมบุตรไดเพียงพอ ทั้งนี้ 
เปนที่นาสังเกตวาแมในชวงเศรษฐกิจ 
ชะลอตัว พอแมยังยินดีที่จะจายเงิน 
ซื้ออาหารราคาสูงขึ้น หากมั่นใจวาเปน 
สินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมี 
ประโยชนตอเด็ก อาหารสำหรับเด็ก 
ทารกจึงเปนอีกตลาดหนึ่งที ่ผู สงออก 
ไทยไมควรมองขาม ทั้งนี ้ดวยศักยภาพ 
ของตลาดอาหารสำหรับเด็กทารก ทำให 
ผูผลิตอาหารรายใหญของโลก พัฒนา 
ผลิตภัณฑที ่ตอบสนองความตองการ 
มากขึ้น โดยเฉพาะนมผงสำหรับเด็ก 
ที่มีสวนผสมพิเศษ เชน วิตามิน A 
วิตามิน B วิตามิน D ธาตุเหล็ก และ 
Alpha Lactalbumin เพื่อใหเด็กมี 
รางกายแข็งแรง และชวยเสริมพัฒนา 
การระบบประสาทและสมอง ขณะ 
เดียวกันวิถีการดำเนินชีว ิตที ่เร งรีบ 

พอแมจึงไมคอยมีเวลาเตรียมอาหาร 
ใหลูก ทำใหความตองการอาหารพรอม 
รับประทานสำหรับเด็กทารกเพิ่มขึ้น 
เชน ฟกทองผสมขาวโพดหรือมันฝรั่ง 
บด ขาวโพดผสมเนื้อไกบดที่ละลาย 
ทันทีเมื่อเขาปาก จึงเหมาะสำหรับเด็ก 
ทารกที ่ เพ ิ ่งเร ิ ่มร ับประทานอาหาร 
และสะดวกในการนำไปประกอบอาหาร 
ใหเด็ก ขณะพาเด็กออกไปทำกิจกรรม 
นอกบาน

- เสื้อผาสำหรับเด็ก ประชากร 
วัยเด็กเปนกลุมผูบริโภคท่ีขนาดรางกาย 
เติบโตอยางรวดเร็ว เทียบกับผูบริโภค 
วัยอื่นๆ ทำใหตองเปลี่ยนเสื้อผาใหม 
แทบทุกป ขณะเดียวกันการขยายตัว 
ของชนชั้นกลางในหลายประเทศ ทำให 
พอแมยุคใหมที ่มีกำลังซื ้อสูงขึ ้นนิยม 
เลือกซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กตามกระแส 
แฟชั่นโลกมากขึ้น ทั้งนี้ Fashionbi 
คาดวาตลาดเสื้อผาสำหรับเด็กของโลก 
จะมีมูลคา 1.74 แสนลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2560 ดวยศักยภาพและ 
ขนาดของตลาดสงผลใหผูผลิตเสื้อผา 
แบรนดชั้นนำของโลกหลายรายหันมา 
เพิ่ม Segment เสื้อผาเจาะกลุมลูกคา 
วัยเด็กมากขึ้น ขณะที่บางแบรนดแยก 
รานจำหนายเส้ือผาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ 
เพื ่อจูงใจและอำนวยความสะดวกให 
พอแมเขามาเลือกซื ้อเสื ้อผาใหเด็ก 
ปจจุบัน เสื้อผาสำหรับเด็กที่ผลิตจาก 

คือ จีน (230.1 ลานคน) และไนจีเรีย 
(98.2 ลานคน) ทำใหกลุมประเทศ 
ดังกลาวเปนตลาดสินคาและบริการ 
สำหรับเด็กขนาดใหญของโลก

• สินคาและธุรกิจบริการสำหรับ 
เด็กที่มีศักยภาพในการขยายตัว 

- อาหารสำหรับเด็ก โดยเฉพาะ 
อาหารสำหรับเด็กทารก (อาย ุ0-4 ป) 
ลาสุด Allied Market Research 
คาดวาตลาดอาหารสำหรับเด็กทารก 
(นมผงสำหรับเด็กทารก อาหาร และ 
ขนมพรอมรับประทานสำหรับเด็กทารก) 
จะมีมูลคาราว 7.3 หมื่นลานดอลลาร 
สหรัฐในป 2563 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
รอยละ 6 ตอป (CAGR) ในชวงป 
2558-2563 โดย จีน อินเดีย และ 

ที่มา : www.s-momclub.com
และ www.heinzbaby.com

ที่มา : www.tommy-hilfiger-sales.com

ตัวอย่างนมผงและอาหารพร้อม
รับประทานสำหรับเด็กทารก

ตัวอย่างร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก
ของแบรนด์ดังระดับโลก
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ประเทศที่มีประชากรวัยเด็กจำนวนมาก
10 อันดับแรกของโลกป ี2568

ที่มา : Department of Economic and Social Affairs, United Nations  
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เสนใยธรรมชาติ โดยเฉพาะฝาย ไดรับ 
ความนิยมมากขึ้น เพราะเนื้อผานุม ใส 
สบาย คลองตัว และดูดซับเหงื่อไดดี

- ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจำ 
วันและของเลนเด็ก ปจจุบันพอแมที่ 
มีกำลังซื้อสูงนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
ที่ใชในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กที่ 
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ Organic สำหรับเด็ก อาท ิ
ครีมอาบน้ำ แชมพู ครีมบำรุงผิว 
เปนตน เพราะออนโยนตอผิวของเด็ก 
ที่มักระคายเคืองงายเมื ่อถูกสารเคมี 
ขณะเดียวกันของเลนเด็กที่มีสวนชวย 
เสริมสรางกลามเนื้อ ทักษะการเรียนรู 
และชวยกระตุนพัฒนาการทางสมอง
ยังเปนสินคาที่ไดรับความนิยมและเปน 
ที่ตองการสูงขึ้น ทั้งนี้ แนวโนมของ 
ผลิตภัณฑดังกลาวคาดวาจะสรางโอกาส 
ใหกับผู ผลิตและสงออกของเลนไทย 
ไดรับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะของ 
เลนเด็กผลิตจากไมยางพาราที่ไทยมี
จุดแข็งจากการใชวัตถุดิบในประเทศ 
รวมทั้งสามารถผลิตและออกแบบของ 
เลนไดหลากหลายที่เหมาะกับเด็กใน 
ชวงอายุตางๆ  

- ธุรกิจบริการสำหรับเด็ก ประ 
ชากรวัยเด็กของโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจาก 
จะสงผลใหความตองการใชบริการ 
พื้นฐานสำหรับเด็กเพิ่มขึ้นไมวาจะเปน 
สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล สถาน 
ศึกษา โรงเรียนสอนพิเศษ เพื่อเสริม 
ทักษะดานตางๆ เชน ดนตรี กีฬา 
ทักษะการฝกคิด เปนตน แลวการที่ 
พอแมนิยมหาวันหยุดเพื ่อพาลูกไป 
เที ่ยวในสถานที่ทองเที่ยวที่ยังไมเคย 
ไปมากอน เพื่อเปดโลกกวางในการ 
เรียนรูสิ่งใหมๆ รอบตัวมากขึ้น และมี 
สวนชวยเสริมพัฒนาการดานตางๆ 
ของเด็กใหดียิ่งขึ้น คาดวาจะเปดโอกาส 
ใหกับธุรกิจทองเที่ยว โดยเฉพาะสวน 
สนุก อาทิ Walt Disney เพิ่งเปด 
SHANGHAI DISNEY RESORT ในจีน 
เพื่อเนนเจาะกลุมลูกคาเด็กที่มีจำนวน 
มาก รวมถึงสวนสัตว และพิพิธภัณฑ 
สัตวน้ำ

• E-Commerce สรางโอกาส 
ในการเจาะตลาดสินคาสำหรับเด็ก 
ปจจ ุบ ันช องทางการค าผ านระบบ 
ออนไลน หรือ E-Commerce มี 
บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาและ 
บริการสำหรับเด็ก เนื่องจากคุณแมที่ 

ตองการเลือกซื้อสินคาใหบุตรดวยตัว 
เอง แตไมมีเวลามากพอไปเลือกซื้อ 
สินคาในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
เพราะตองใชเวลาสวนใหญในที่ทำงาน 
หรือบางรายที่มีเด็กทารกตองใชเวลา 
ดูแลเด็กอยางใกลชิด ทำใหการเลือกซ้ือ 
สินคาสำหรับเด็กผาน E-Commerce 
ได ร ับความน ิยมในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะจีน ที่พบวายอดสั่งซื้อสินคา 
เกี่ยวกับแมและเด็กผานชองทางออน 
ไลนสูงถึงรอยละ 55 ของมูลคาตลาด 
ส ินค าแม และเด ็กท ั ้ งหมดของจ ีน 
เว็บไซตที ่ชาวจีนนิยมเลือกซื ้อสินคา 
อาทิ yhd.com และ mia.com ขณะ 
เดียวกัน อินโดนีเซียเปนประเทศที่มี 
ประชากรวัยเด็กมากที่สุดในอาเซียน 
นิยมสั่งซื้อผาออมสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ 
ทำความสะอาดเด็ก  ผานทางเว็บไซต 
อาทิ lazada.co.id และ bhinneka 
.com ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่เห็น 
โอกาสการคาเกี่ยวกับสินคาสำหรับเด็ก 
อาจใชชองทาง E-Commerce ประชา- 
สัมพันธสินคาหรือวางจำหนายสินคา 
เพราะเปนชองทางการตลาดที่ใชเงิน 
ลงทุนไมมากนัก แตมีโอกาสเขาถึงลูกคา 
เปาหมายไดอยางแพรหลาย

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ที่มา : www.ruunlamalila.com และ www.tarad.com

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธสน.

ชวยเสริมความแข็งแรงใหกลามเนื้อ

จีน

อินโดนีเซีย

ชวยเสริมความคิดและสติปญญา 

ตัวอย่างของเล่นทำด้วยไม้ยางพารา

ตัวอย่างเว็บไซต์สินค้า
สำหรับเด็กที่ได้รับความนิยม

ในจีนและอินโดนีเซีย
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แนวคิดของ
โอกาสในการประกอบการ 
(Entrepreneurial Opportunity Perspectives)

â´Â 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ่¢Ñºà¤Å×่Í¹â´Â¹ÇÑμ¡ÃÃÁ (IDE Center)

ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

 “One secret of success in life is for a man
to be ready for his opportunity when it comes”

 เคล็ดลับของความสำเร็จในชีวิตคือการเตรียมพรอมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมา
             (Bacharach, 1989)

ฉบับท่ีแลวเราไดกลาวถึง โอกาสกับการประกอบ 
การ ซ่ึงไดเขาใจถึงท่ีมาและความหมายของโอกาส 
ทางการประกอบการ สำหรับบทความในฉบับนี้ 

เราจะกลาวถึงแนวคิดทางของโอกาสในการประกอบการ โดย 
ปจจุบันนักวิชาการไดแบงแนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 
2 แนวคิดเพื่อที่จะอธิบายสถานการณจากความหมายของ 
โอกาสในการประกอบการ ไดแก แนวคิดของศาสตราจารย 

ฉ
เคอรสเนอร (Kirzner) และแนวคิดของศาสตราจารย ชุมปเตอร 
(Schumpeter) ขอแตกตางหลักของแนวคิดทั้งสองคือการ 
ปรากฏอยูของโอกาสในการประกอบการ โดย Kirzner (1973) 
เชื่อวาโอกาสในการประกอบการนั้นปรากฏอยู มีอยู ซึ่งจะ 
ตองเสาะแสวงหา ในขณะที่ Schumpeter (1934) มีแนวคิด 
ที่วาโอกาสในการประกอบการนั้นจะตองสรางขึ้นจากการ 
เปลี่ยนแปลง การคิดคนนวัตกรรมขึ้นมา 

ข้อแตกต่างแนวคิดทางด้านโอกาสระหว่าง Schumpeter และ Kirzner

แนวคิดด้านโอกาสของ Schumpeter
(Schumpeterian Opportunities)

แนวคิดด้านโอกาสของ Kirzner
(Kirznerian Opportunities)

 ไมเกิดความสมดุล (Disequilibrating)
 ตองการขอมูลใหม 
 มีนวัตกรรมในระดับสูง
 หายาก (Rare)
 เกี่ยวของกับการสรางสรรค 
   (Creation)

 กอใหเกิดความสมดุล (Equilibrating)
 ไมตองการขอมูลใหม
 มีนวัตกรรมในระดับต่ำ
 ธรรมดา (Common)
 เกี่ยวของกับการคนหา (Discovery)
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ข้อแตกต่างในประเด็นที่สอง มีสวนเกี่ยวของ 
ในดานขอมูล Schumpeter เช่ือวาโอกาสจะเกิดข้ึนไดจำเปน 
ตองมีขอมูลใหม นอกจากนี้ยังเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี การเมือง การปกครอง กฎหมาย แนวโนมหรือ 
กระแสทางสังคม และปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค จะสงผล 
ทำใหเกิดขอมูลใหมๆ  ซ่ึงผูประกอบการจะตองใชในการจัดการ 
ออกแบบ ทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือกิจกรรมทางการเปนผูประกอบ 
การ (Entrepreneurial activities) ที่สรางมูลคาเพิ่ม ยก 
ตัวอยางเชน ภาพยนตรจีนเร่ือง Lost in Thailand สงกระแส 
ในสังคมจีนท่ีจะตามรอยการเดินทางในภาพยนตร โดยเฉพาะ 
จังหวัดเชียงใหมที่เปนสถานที่ถายทำหลัก สงผลทำใหมีนัก 
ทองเที่ยวจีนหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยอยางมาก และมี 
อัตราที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหผูประกอบการดานการ 
ทองเท่ียวและธุรกิจท่ีมีสวนเก่ียวของมีโอกาสในการสรางและ 
ขยายธุรกิจเพื่อตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้   การ 
เปลี่ยนแปลงนี้สงผลทำใหจุดดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป ทำให 
ผูประกอบการจะตองหาขอมูลใหมในการปรับตัว เพื่อที่จะ 
ผสมผสานทรัพยากรที่มีอยูในการสรางมูลคาใหมขึ้นมา 

ในทางตรงกันขาม โอกาสของ Kirzner ไมจำเปนตอง 
ใชขอมูลที่ใหม แตศาสตราจารย Kirzner จะมุงเนนในเรื่อง 
ของ การตื่นตัวทางการประกอบการ (Entrepreneurial 
Alertness) ซ่ึงเปนความสามารถของบุคคลในการท่ีจะจำแนก 
และรูถึงการแขงขันที่ไมสมบูรณในตลาด (Kirzner, 1973) 
กลาวคือสามารถที่จะคนหาโอกาสและเห็นชองวางในตลาด 
ที ่จะสามารถสรางกำไรในการประกอบกิจกรรมทางการ 
ประกอบการได ซึ่งโอกาสของ Kirzner ไมไดกลาวถึงขอมูล 
ใหม หากแตเปนขอมูลที่มีอยูแลวที่ตลาด เพียงแตวาจะมี 
บุคคลใดที่จะมีความสามารถแยกแยะขอมูลดังกลาวเพื่อเปน 
โอกาสในการเปนผูประกอบการเทานั้น

ข้อแตกต่างในประเด็นท่ีสาม เก่ียวของกับระดับ 
นวัตกรรม (Innovation) ของสินคาและบริการ โดยโอกาส 
ของ Schumpeter เปนการสรางนวัตกรรมใหมซึ่งแยกตัว 
จากความรูเดิมที่มีอยู ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี กระบวน 
การใหม การบริการคิดมีนวัตกรรมใหมๆ ยกตัวอยางเชน 
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่บริษัทผลิต 

ข้อแตกต่างในประเด็นแรก เกี่ยวของกับความ 
สมดุล ซึ่งในที่นี้หมายถึง จุดดุลยภาพในทางเศรษฐศาสตร 
กลาวคือในทฤษฏีเศรษฐศาสตรเบื้องตนจะอธิบายถึงอุปทาน 
(Supply) และอุปสงค (Demand) ของสินคาใดสินคาหนึ่ง 
โดยอุปสงคและอุปทานจะมาพบกัน ณ จุดดุลยภาพ (Equili- 
brium point) ทำใหเกิดราคาสินคาและปริมาณสินคานั้นๆ 
ในตลาด แนวคิดดานโอกาสของ Schumpeter เชื่อวาโอกาส 
ในการประกอบการเกิดจากการเกิดความไมสมดุลระหวาง 
อุปสงคและอุปทาน การเปนผูประกอบการของ Schumpeter 
จำจะตองทำกิจกรรมตางๆ ที่สรางความไมสมดุลใหเกิดขึ้น 
กลาวคือการทำลายจุดดุลยภาพน้ันเอง จึงเปนท่ีมาท่ีไปของคำ 
ท่ีวา “การทำลายอยางสรางสรรค (Creative Destruction)” 
และคำวา “การสรางนวัตกรรมแบบแตกแยก (Disrupt Inno- 
vation)” นั้นเอง ยกตัวอยางเชน การนำเสนอผลิตภัณฑใหม 
ที่นอกจากจะสามารถทดแทนสินคาเดิมและมีประสิทธิภาพ 
มากกวาเดิม เชน เครื่องเลน mp3 ที่ออกสินคาในอดีตสงผล 
ทำใหดุลยภาพของแผนเพลงเปล่ียนแปลงไป ความตองการแผน 
ซีดีเพลงหายไปกับการเกิดข้ึนของ mp3 หรือการสงขอความ 
ทางโทรศัพทมือถือ สงผลทำใหเคร่ืองเพจเจอร ท่ีรับสงขอความ 
ไมสามารถยืนอยูไดในตลาด เปนตน 

ในทางกลับกัน แนวคิดดานโอกาสของ Kirzner สงผล 
ทำใหเกิดดุลยภาพขึ้น กลาวคือ ผูประกอบการของ Kirzner 
จะสงแรงผลักดันทำใหเกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ เนื่อง 
จากวา Kirzner เช่ือวา ในตลาดยังมีการขาด (Shortage) 
และการเหลือ (Surpluses) ของสินคาเกิดขึ้น ผูประกอบการ 
สามารถที่จะคนหาโอกาสและสรางประโยชนจากโอกาสนี้ได 
ยกตัวอยางเชน คนนำสินคาจากแหงหนึ่งซึ ่งราคาถูกกวา 
เนื่องจากมีอุปทานมาก ไปขายอีกแหงหนึ่งซึ่งมีราคาแพงกวา 
เนื่องจากมีอุปสงคมาก การทำเชนนี้ผูประกอบการจะไดกำไร 
จากสวนตางที่เกิดขึ้น ซึ่งสวนตางนี้จะนอยลงเรื่อยๆ เมื่อมีผู 
ประกอบการหลายรายเกิดขึ้น การแขงขันทางดานราคามัก 
จะเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ทำใหเกิดดุลยภาพระหวางอุปสงคและ 
อุปทานนั้นเอง ดังนั้นอาจจะกลาวได โอกาสของ Kirzner 
เปนแรงผลักดันทำใหเกิด และสรางธุรกิจใหเขาสูจุดดุลยภาพ 
ในขณะที่โอกาสของ Schumpeter ขัดขวางระบบที่ปรากฏ 
อยู และเปลี่ยนแปลงทำใหเกิดอุปสงคและอุปทานใหม
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Schumpeter  เชื่อว่า 
โอกาสในการประกอบการ 

เกิดจากการเกิดความไม่ 
สมดุลระหว่างอุปสงค์และ 

อุปทาน การเป็นผู้ประกอบการ 
ของ Schumpeter จำจะต้องทำ 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างความไม่สมดุล 
ให้เกิดขึ ้น กล่าวคือการทำลายจุด 
ดุลยภาพนั้นเอง จึงเป็นที่มาที่ไปของ 

คำที่ว่า “การทำลายอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Destruction)” และคำว่า 
“การสร้างนวัตกรรมแบบแตกแยก 
(Disrupt Innovation)” 
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รถยนตโตโยตาไดคิดคนขึ้นเปน สงผลทำใหสามารถที่สงมอบ 
สินคาที่ลูกคาตองการและทันเวลา โดยมุงเนนกำจัดความ 
สูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ไมวาจะเปนดานการ 
เคลื่อนไหวที่ไมจำเปน การรอ เวลา ของเสีย วัตถุดิบ และ 
การขนสง  

ในทางตรงกันขามโอกาสของ Kirzner มีสวนเกี่ยวของ 
กับนวัตกรรมในระดับที่ต่ำโดยสวนใหญจะดำเนินธุรกิจผาน 
การทำซ้ำ แบบเดิม กลาวคือเปนการสรางธุรกิจในรูปแบบ 
เดิม ยกตัวอยางเชน ธุรกิจแฟรนชายส ที่มีอยูแลว เพียงแต 
วาโอกาสจะเกิดขึ้นจากขอแตกตางจากอุปสงคและอุปทาน 
ดังนั้น จะเห็นไดวาโอกาสของ Schumpeter มีสวนเกี่ยวของ 
ทางนวัตกรรมใหม จึงสงผลทำใหผูประกอบการจะตองเผชิญ 
ความเสี่ยงมากกวา โอกาสของ Kirzner ดวย

ข้อแตกต่างในประเด็นท่ีส่ี มีสวนเกี่ยวของกับ 
ความหายาก (Rareness) และความธรรมดา (Common) 
สวนที่แตกตางกันนี้มีเหตุมีผลที่สอดคลองกับประเด็นอื่นๆ 
ไมวาจะเปนระดับนวัตกรรม และความตองการในการหาขอมูล 
ใหม โอกาสของ Schumpeter สะทอนถึงการหายาก ซึ่ง 
จำเปนจะตองมีการสรางนวัตกรรมใหม และขอมูลความรูใหมๆ  

ขึ้นเพื่อโอกาสในการประกอบการ ในขณะเดียวกัน โอกาส 
ของ Kirzner ไมมีสวนเกี่ยวของกับการนวัตกรรมใหมๆ ความ 
ธรรมดาของสินคาและบริการจึงเกิดขึ้น กลาวคือ เปนสิ่งที่มี 
อยูแลวทุกคนจับตองไดและเห็นอยู เพียงแตเนนในดานการ 
ตื่นตัวทางการประกอบการ (Entrepreneurial Alertness) 
เพ่ือท่ีจะคนหาสวนตาง และขอผิดพลาดของอุปสงคและอุปทาน 
ที่ยังไมเขาสูจุดดุลยภาพเทานั้น 

ข้อแตกต่างประเด็นสุดท้าย มีสวนเกี่ยวของ 
ขอโตแยงที่เกิดขึ้นของคำกลาวที่วา  “โอกาสถูกสรางขึ้น ไม 
สามารถหาพบได (Opportunities are made, not  found)” 
โดยโอกาสของ Schumpeter จะเกี่ยวของกับการสรางสรรค 
(Creation) หรือมุงเนนวาโอกาสสามารถสรางขึ้นได โดยผาน 
การสรางนวัตกรรม การสลายจุดดุลยภาพ ดวยสินคาบริการ 
กระบวนการทำงานใหม เปนตน ในขณะเดียวกัน โอกาสของ 
Kirzner มีสวนเกี่ยวของกับการคนหา (Discovery) นั้นหมาย 

ความวาโอกาสปรากฏอยู (Existence) เพียงแตตองคนหา 
ใหเจอเทาน้ัน ซ่ึงโอกาสท่ีปรากฏอยูเกิดข้ึนจากความไมสมบูรณ 
ของตลาด (Market Imperfection) ในทางเศรษฐศาสตร 

ศาสตราจารย Baron (2014) และ Venkataraman, 
Sarasvathy, Dew, and Forster (2012) ไดใหความเห็น 
ระหวางสองแนวคิดโอกาสในการประกอบการวา กระบวนการ 
ของโอกาสทั้งสองนี้ไมวาจะเปนการสราง และการคนหานั้น 
ตางประสานตอเขาดวยกันในทางปฏิบัติของตัวผูประกอบการ 
กลาวคือ ผูประกอบการนอกจากจะตองคนหาโอกาสแลว 
จำเปนท่ีจะตองสรางโอกาสข้ึนมาดวย ในความเปนจริง โอกาส 
สามารถที่จะปรากฏอยูกอนที่ผูประกอบการจะสามารถรับรู 
และพัฒนาขึ้นมา แตอยางไรก็ดีผูประกอบการจำตองดำเนิน 
การเพื่อที่จะสรางโอกาสที่ตั้งอยูนั้นขึ้นมานั้นเอง ดังนั้นอาจ 
จะกลาวไดวา กระบวนการคนหาและการสรางสรรคโอกาส 
นั้นไมสามารถแยกออกจากกันได

ทั้งนี้ทั้งนั้น “โอกาส” เปนสวนสำคัญอยางมากของผู 
ประกอบการ การเปลี่ยนแปลง ไมวาจะในทางบวก หรือทาง 
ลบ ตางมีโอกาสท่ีผูประกอบการสามารถท่ีจะไดมา หากแตจะ 
มองเห็นในมุมใด และใชองคประกอบใดในการเห็นถึงโอกาส 
แนนอนวาแนวคิดของโอกาสไมวาจะเปนของโอกาสสามารถ 

สรางไดหรือหาพบ ตามแนวคิดของ Schumpeter หรือ 
Kirzner น้ันยอมผสมผสานกันอยูในปรากฏการณท่ีผูประกอบ 
การจะตองเสาะแสวงหา (Exploration) ซึ่งเรามักจะเห็นผู 
ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลายคนตางมองเห็นในสิ่ง 
ที่คนอื่นมองไมเห็น และในฉบับหนา เราจะมากลาวถึงแหลง 
ท่ีมาของโอกาสทางการประกอบการ เพ่ือใหชวยใหผูประกอบ 
การ เขาใจถึงโอกาสในการประกอบการ ทายที่สุดนี้ การ 
ประกอบการ (Entrepreneurship) ไมใชเปนชุดทักษะ (Skill 
Sets) ซึ่งประกอบทักษะหลายๆอยางเขาดวยกัน องคความรู 
ทางการบริหารจัดการธุรกิจ เปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น ยัง 
มีทักษะอีกหลากหลายท่ีผูประกอบการจะตองฝกฝน และตอง 
ทำจริง ถึงไดมาซึ่งทักษะน้ัน การแสวงหาและคนหาโอกาส 
(Opportunity Exploration) เปนหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ผู 
ประกอบการจะตองฝกฝนเชนกัน
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ในตอนนี้จะกลาวถึง สวน 
ที ่สำคัญอีกสวนที ่ได ไป 
อบรมในโครงการ Design 

Management ตอนะครับ โดยสิ่งที่ได 
ไปเรียนรูมาที่นาสนใจก็คือ “DNA of 
Japanese Design” โดย Prof. Hiromi 
INOKUCHI ท่ีไดมีการถอดรหัสวา สินคา 
ของญี่ปุ น มีเอกลักษณการออกแบบ 
อยางไร ถึงทำใหคนทั่วโลก 
สนใจ

น
และทำใหสินคาญี่ปุนประสบผลสำเร็จ 
ในตลาดโลกได ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีไดซึมซับอยู 
ในการออกแบบมาตั้งแตสมัยป 1700s 
-1900s ซึ่งการถอดรหัสนี้ไดรับความ 
สนใจเปนอยางมาก และทาง JETRO 
(Japanese External Trade Organi-
zation) ไดมีการนำมาจัดแสดงรวมกับ 
TCDC (Thailand Creative and 

Design Center) ซึ่งจาก 
การที ่ไดอบรมทราบ 
วา นิทรรศการนี้จัด 
ท่ีประเทศไทยกอน 
ไปจัดที่ประเทศ 
ญี ่ป ุ นเองเลย 
ดวยซ้ำ ซึ่ง 

Concept 
ของงาน 

แสดงนิทรรศการนี้จะสื่อถึงเอกลักษณ
การออกแบบทำเปน ปาที่มีเสาค้ำอยู 
15 ตน ซึ่งเสาแตละตนนั้น ไดแสดงถึง 
ตัวอยางของ DNA การออกแบบของ 
ญี่ปุน โดยไดถอดรหัสออกมาทั้งหมด 
15 ดานดวยกัน เชน เล็กลง-บางลง 
-เบาข้ึน, สารพัดประโยชน, ใชวัสดุคุมคา 
เปนตน ซึ่งในแตละเสาจะมีตัวอยางที่ 
ทำใหเขาใจและแสดงความรูที่อยูเบื้อง 
หลังงานออกแบบของญี่ปุน 

ตัวอย่าง
DNA of Japanese Design
เล็กเบาบาง 

ชาวญ่ีปุนนิยมชมชอบส่ิงท่ีเล็กและ 
ละเอียดบรรจงมาตั ้งแตสมัยโบราณ 
การแสดงออก ซ่ึงฝมืออันประณีตละเอียด 
ออนโดยผานการประดิษฐ งานฝมือถือ 
วาเปนศิลปะพ้ืนบานของญ่ีปุนอยางหน่ึง 
วัฒนธรรมนี้ยังคงมีอยูสืบทอดเรื่อยมา 
ตลอดยุคของอุตสาหกรรมสมัยใหม มา 
จนถึงยุคปจจุบัน เมื่อใดก็ตามที่มีของ 
ใหมปรากฎขึ ้นทันทีนั ้นก็จะมีความ 
พยายามเพ่ือท่ีจะทำใหของส่ิงน้ันมีขนาด 
เล็กลง น้ำหนักเบาลง ทวาเปาหมายของ 
“เล็กบางเบา” มิใชเพียงแคจะทำใหเล็ก 
ลงอยางเดียวเทานั้น หากแตจะตองทำ 
ใหสิ่งที่เล็กลงนั้นมีสมรรถนะสูงขึ้นดวย 
ในเวลาเดียวกันผลที่ไดก็คือสิ่งของที่มี   

Design
Management (ตอนที่2)

â´Â

อมรเทพ  ทวีพานิชย 
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ขนาดเล็กและสมรรถนะสูงนั้นไดกลายเปนเครื่องมือที่สะดวกและใชงาย อีกทั้งยังเปดประตูสูความเปนไปไดใหมๆ อีกมากมาย

หลายคนอาจจะนึกถึง DNA ขอ 15 (Beautiful wrapping) เปนหลักวาสินคาญี่ปุน ประสบผลสำเร็จเพราะมีบรรจุภัณฑที่ 
สวยงาม แตจริงๆ แลวมันยังมีการออกแบบหลายอยางท่ีลึกซ้ึงย่ิงกวาการออกแบบบรรจุภัณฑ ซ่ึงในรายละเอียดมีคอนขางเยอะ 
หากทานไหนสนใจเพิ่มเติมผมแนะนำใหลองเขาไปศึกษาเพิ่มเติมไดที่ website ของ TCDC ที่มีการสรุป DNA of Japanese 
Design ไวอยางละเอียดและนาสนใจครับ

ซ่ึงหากสินคาไทยไดมีการเรียนรูและถอดรหัสการออกแบบของสินคาไทยแลวประยุกตนำความสำเร็จของการออกแบบของ 
ประเทศญี่ปุนผสมผสานกัน ก็คงจะสามารถทำใหสินคาไทยมีการยกระดับใหสูงและมีมูลคาเพิ่มขึ้นไปได 

ตัวอยาง A-1 ยุคซามูไร กลองใสยาของซามูไรจะมีขนาดเล็กพกพาสะดวก รวมถึงเปนเครื่องประดับที่แสดงถึงฐานะของซามูไร 
อีกดวย

ตัวอยาง A-2 1960 วิทยุ Transistor TR 730 ของ Sony 
ที่มีขนาดเล็กเทาซองบุหรี่สมัยนั้น

ตัวอยาง A-3 2000 กลอง IXUS ของ Canon ท่ีมีขนาดเล็ก 
พกพาสะดวก
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DNA Classification

A B
C D

F

H I J

K
M

N O

L

GE

เล็กเบาบาง “Making it smaller, 
thinner, and lighter” Improve 
its performance while making it 
smaller.

รวบรวมความสามารถ “Combining functions” 
Combine multiple functions into a single 
object, creating an innovative product, which 
is both convenient and portable.

พกพาติดตัว “Mobility
integration” Improve 
items so that you can 
carry them with you.

ตัดเครื่องตกแตงสวนเกินทิ้งไป 
“Doing away with frills” 
Pursue simple and minimal 
beauty that does away with 
ornamentation.

เปนชองทางสื่อสาร 
“Interfacing 
communication” 
Communicate 
through items.

ทำใหคนหมูมากสามารถเขาถึง
ได “Making expertise 
accessible by the public” 
Make the public access to 
the technique restricted 
only to the professionals.

ทำใหใครๆก็สามารถใชได 
“Enabling anyone to use it” 
Make a tool easy-to-use by 
everyone, increasing the 
number of possible users.

เปนองคประกอบของระบบใหญ “Organizing 
into a system” Accumulate many things 
that have the same function and purpose 
and put them together into one small 
efficient package.

ขัดเกลาวัตถุดิบ “Pioneering materials” 
Utilize materials in different ways that 
are quite common but had never been 
used in the world of product design.

บรรจุหีบหออยางสวยงาม “Beautiful 
wrapping” Take one piece of paper, or 
one piece of cloth, and wrap something 
elegantly, or create a beautiful shape.

ใหความสำคัญกับวัตถุดิบ “Exploiting materials” Find new possibilities by making the 
most of the characteristics of traditional materials being familiar to people since old 
times and traditional techniques perfected over generations.

สะทอนธรรมชาติ “Mirroring nature” 
Incorporate symbols, patterns and 
forms reminiscent of nature in 
miniature forms in design.

สรางความหลากหลาย 
“Making new 
variations” Produce 
many variations to 
fit many tastes.

การทำงานแบบอัตโนมัติและ 
ประหยัดพลังงาน 
“Automation and 
labor-saving” Make things 
more automated and less 
dependent on labor.

ขยายขอบเขตเวลาและสถานที่ 
“Expanding space and time” 
Utilize space and time in ways 
never before.

CREDIT: JETRO & TCDC
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รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Rabbit Digital Group
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Rabbit Digital Group นั้น จะไม่เป็นแค่บริษัท 

ที่บริการ marketing แต่อย่างเดียวอีกต่อไป แต่ 

เป็นการสร้าง ecosystem ให้เกิดขึ้น โดยทุก 

ธุรกิจจะ Integrated ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง 

value-added และให้บริการที่ครอบคลุมความ 

ต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน

มือถือในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

น
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คนและแบบ ที่กลายเปน idol ที่สราง 
แรงบันดาลใจใหคุณเล็ก เร่ิมจับมือเพ่ือน 
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ลุงทุนทำราน 
ขายไอศกรีมเล็กๆ ที่ยานสยามสแควร

“ไอเดียการขายไอศกรีมก็มาจาก 
การอานบทความของธนาคารกสิกรไทย 
เรื่องอุบัติการณกินไอศกรีม ที่พบวา 
คนไทยยังบริโภคไอศกรีมนอยมาก เม่ือ 
เทียบกับชาติอื่นๆ ทั้งที่เปนเมืองรอน 
และเปนที่มาของการหันมาทำไอศกรีม 
แบบ Soft Serve ใชเครื่องกดใสใน 

โคน โดยรันธุรกิจทั้งกระบวนการมา 
จากการคนควา จากการอานทั้งหมด 
ซึ่งเปนปฐมบทการเรียนรูการเปนเจา
ของธุรกิจครั้งแรก ผมถือวา การทำ 

ธุรกิจเหมือนเลนโปกเกอร ตองรูเงิน 
ที ่ เรามีอยู ในมือเทียบกับกองกลาง 
และรูวาจังหวะไหนควรเสี่ยง หรือไม 
ควรเสี่ยง หลักในการทำธุรกิจของคุณ 
เล็กนั้น ไมไดผูกติดไปกับอุตสาหกรรม 
ใด อุตสาหกรรมหนึ่งเปนพิเศษ หาก 
นาสนใจและมีโอกาส ก็ลงมือทำเลย 

Background Check
คุณรุงโรจน ตันเจริญ หรือ เล็ก 

จบการศึกษาข้ันตนจาก รร.เซนตคาเบรียล 
ระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรม 
ศาสตร สาขาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย และบินไปเรียนตอ MBA 
ท่ี Babson College, Boston Massa- 
chusetts ที่โดงดังในดาน Entrepre-
neurship ที่มาของการหันเข็มไปเรียน 
ดานน้ี คุณเล็กเลาใหฟงวา อันท่ีจริงเร่ิม 
ชื่นชอบสนใจเปนเจาของธุรกิจสวนตัว 
ตั้งแตเรียนมหาวิทยาลัย ดวยความ 
เปนนักอานหนังสือตัวยง โดยเฉพาะ 
หนังสือแนว Biography โดยมี Elon 
Musk ผูกอตั้ง Paypal Tesla Motor 
และ Space X ผูมีความคิดสุดโตง 
ตองการสืบเผาพันธุ มนุษยดวยการ 
ขยายไปตั้งรกรากบนดาวอังคาร และ 
มหาเศรษฐี Bill Gate ผูกอตั้ง 
Microsoft ที่กลาบริจาคเงิน 99% 
เพื่อสังคม ทั้งสองมีความสุดโตงกันไป 

CEO ฝูงกระต่ายยุค 2017 
Rabbit Digital Group

รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
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อยากลัวคำวา ไมรู ไมถนัด” 

Explore 
Rabbit’s Tale  

คุณเล็กยังไดขยายความใหฟงวา 
กอนบินไปเรียนตอ MBA ดาน Entre-
preneurship ที่อเมริกา หลังเรียนจบ 
จุฬาฯ 1 ป เขาไดกอต้ังธุรกิจถึง 4 ธุรกิจ 
คือ รานไอศกรีม รานอาหาร ราน 
เสื้อผา และ Rabbit’s Tale กับกลุม 
เพื่อนที่เรียนมาดวยกัน ซึ่งขณะนั้น 
คำวา Digital Marketing ยังใหมมาก 
ในประเทศไทย ที่มีจุดแข็งคือ Design 
Publication Innovation ใชเทคโนโลยี 
ใหมๆ โลก Online มาเสริมกับโลก 
Offline ซึ่งกอตั้งในป 2009

“ผมต ัดส ินใจบ ินไปเร ียนต อ 
เพราะต องการเห ็นโลกที ่กว างข ึ ้น 
อยากรูวาโลกไปถึงไหนแลว และเชื่อวา 
การทำธุรกิจที่ดีตองใช Skill level 
ที่ตางกัน จุดแรกเราอาจจะใช Skill 
Entrepreneurship ได แตเมื่อธุรกิจ 
เติบโตมา เราตองเขาใจในทักษะอื่นๆ 
เชน Management, Finance และ 
ซึ่งถือเปนการเปดโลกทัศนผมเรื ่องนี้ 
จริงจัง” 

รวม 4 บริษัท ภายใตชื่อ กลุมบริษัท 
Rabbit Digital Group 

ซึ่ง Rabbit Digital Group นั้น 
จะไมเปนแคบริษัทท่ีบริการ marketing 
แตอยางเดียวอีกตอไป แตเปนการ 
สราง ecosystem ใหเกิดขึ้น โดยทุก 
ธุรกิจจะ Integrated ซึ่งกันและกัน 
เพื่อสราง value-added และให 
บริการที่ครอบคลุมความตองการของ 
ลูกคาในการเขาถึงกลุมเปาหมายผาน 
มือถือในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยาง 
รวดเร็ว 

“เมื่อเร็วๆ นี้ TYO Group กลุม 
ธุรกิจ เอเจนซี่ และ Production ที่ 
นับเปน อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุน 
ไดตกลงรวมทุน joint venture กับ 
กลุมบริษัทของเรา ซึ่งเปนการสราง 
ประโยชนรวมกันในแงที่ธุรกิจมีความ 
เปน Global มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยน 
Know how วิธีคิด ระหวางกัน และ 
มีการ และเปลี่ยน global account 
ระหวางกัน”

และในวันนี้ Rabbit Digital 
Group นับวาเปน 1 ใน 3 ของ 
Digital Agency แถวหนาของประเทศ 
ไทย ดวยจำนวนลูกคารายใหญที่ตบ 

Rabbit Digital Group, 
Top Digital 
Communications 
Agency in Thailand

ดวยความคิดสรางสรรคในฐานะ 
Digital Native ของกลุมคนรุนใหมที่ 
เกิดมาพรอมยุค Digital จึงมีความ 
เขาใจพฤติกรรมกลุมเปาหมาย และ 
กลุมลูกคา และกลยุทธการคิดที่แหวก 
แนวจาก advertising Agency ทั่วไป 
จึงทำให Rabbit’s Tale เติบโตอยาง 
รวดเร็ว จนรวมกับ partner ใหมๆ ที่ 
เปนผูเชี่ยวชาญอันดับตนๆ ในแตละ 
ศาสตร จนแตกตัวอีก 3 บริษัท ไดแก 
1. Moonshot Digital PR Solutions 
& Content Agency บริการงาน 
ประชาสัมพันธ บนโลกยุคใหมที่เปลี่ยน 
ไปจากเดิม 2. Code & Crafts บริษัท 
ผูออกแบบเวบไซต และApplication 
ตางๆ ที่เนน UX และ UI โดยใช 
แนวคิดแบบ User-centric 3. The 
Zero Digital Publisher ที่สวนใหญ 
เปน original content เนนประเด็น 
ไปที่ขาวตางๆ บริษัทนี้เพิ่งเริ่มดำเนิน 
การเมื่อ 2-3 เดือนที่ผานมา และจะ 
เปดตัวอยางเปนทางการในเดือนมกราคม 
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สำหรับ Rabbit Digital Group คำว่า Digital 
ไม่ใช่แค่มือถือ, Social network, หรือสื่อใหม่ๆ 
แต่คำว่า Digital คือวิถีชีวิตของคนในโลกยุคใหม่ 
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อย่าไปกลัว 
คำว่า Online และอย่าไปยึดติดกับคำว่า Offline 
สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการกลับไปเริ่มจากจุดเริ่มต้น 
คือการเข้าใจพฤติกรรมของคนในโลกยุคใหม่  

เทาเขาใชบริการ โดยมีลูกคารายใหญ 
อาทิ AIS, PTT, Modernform, Singha 
Corporation, Tesco Lotus และ 
แบรนดรถยนต เปนตน

Business Vision 
in the new era 

จากโลกยุคปจจุบันที่หมุนเร็วขึ้น
เรื่อยๆ เทคโนโลยีใหม เขามาเร็วขึ้น 
เรื่อยๆ คุณเล็ก ไดเปดเผยถึงการตั้ง 
เปาทางธุรกิจในปนี้วา ธุรกิจที่จะอยู 
รอดคือ 

1. Rabbit Digital Group จะ 
ตองเปนกลุมธุรกิจที่ปรับตัวเพื่อลูกคา 
ของเราใหเร็วที่สุด ดังนั้น Rabbit 
Digital Group จะเปนบริษัทที่มี 
Infrastructure พื้นฐานตางๆ ที่พรอม 
สำหรับการรับมือ เปลี่ยนแปลง และ 
ปรับตัวกับเทคโนโลยีใหมๆ และปรับ 
ตัว ทันพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป 

2. มีความเปน Digital Native 
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคในยุคใหมให
มากที่สุด 

3. มีวิธีคิดที่แตกตางจากเอเจนซี ่
ทั่วไป จะไมใชวิธีการขยายบริษัทแบบ 
เอเจนซี่แบบเดิมๆ แตจะใชกรอบของ 

โลกยุคใหม ในการมองภาพไปในอนาคต 
และหากกระบวนการใหมในการทำงาน

4. สุดทาย ปจจุบัน เสนแบง 
ระหวาง Offline vs Online Agency 
จะเปนเสนเบลอข้ึนเร่ือยๆ เพราะฉะน้ัน 

เราจะไมแยกคำวา Offline หรือ 
Online อีกตอไป Rabbit’s Tale 
จะเปน Branding Agency in Digital 
Age เพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะทำ 
ไดในทุกสื่อ ทุก medium แตเราจะ 
เอาวิถีชีวิตของคนยุค Digital เปน 
แกนหลัก เนนในการทำความเขาใจ 
ดาน Digital Journey ของคนยุค 
ปจจุบัน โดยใชจุดแข็งคือการเปน Native 
Digital Generation ของเราเอง

สำหรับ Rabbit Digital Group 

คำวา Digital ไมใชแคมือถือ, Social 
network, หรือสื่อใหมๆ แตคำวา 
Digital คือวิถีชีวิตของคนในโลกยุคใหม 
ที่มีพฤติกรรมไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
อยาไปกลัวคำวา Online และอยาไป 

ยึดติดกับคำวา Offline สิ่งที่สำคัญ 
ที่สุด คือการกลับไปเริ่มจากจุดเริ่มตน 
คือการเขาใจพฤติกรรมของคนในโลก
ยุคใหม  เริ่มตนจากตรงนั้น และนี่คือ 
หลักคิดที่นาสนใจสำหรับนักธุรกิจ ผู 
ประกอบการที่ตองเรงปรับตัวเขาสูยุค 
Thailand 4.0 เชนกันกับ Rabbit 
Digital group ,Communications 
agency รุนใหม กับตัวอยางของนัก 
ธุรกิจรุนใหม คุณเล็ก รุงโรจน ตันเจริญ
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การวางแผนกลยุทธสำหรับ 
ธุรกิจโดยทั่วไปจะอยูบน 
พื้นฐานของความสามารถ 

หรือจุดแข็งขององคกรเปนหลักบวกกับ 
สภาพแวดลอมภายนอกที่จะกอใหเกิด 
โอกาส ทั้งสองดานนำไปสูแผนกลยุทธ 
เพ่ือสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน 
ระหวางองคกรและคูแขงที่อยู ในอุต- 
สาหกรรม แตสำหรับแผนกลยุทธของ 
ธุรกิจครอบครัว นอกจากสองดานที่ 
กลาวถึงแลวยังมองในมุมที ่เกี ่ยวกับ 
มูลคาที ่จะเกิดในอนาคตเขาไปดวย 
ถือไดวาธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบ 
เรื่องการวางแผนในระยะยาวมากกวา 
กิจการที่ไมใชธุรกิจครอบครัวดังที่เคย 
กลาวในบทกอนหนา อีกท้ังการวางแผน 
กลยุทธของธุรกิจครอบครัวตองคำนึง 
ถึงการสืบทอด สมาชิกครอบครัวที่จะ 
เขามาทำงานในธุรกิจ ในบางครอบครัว 
จะขยายธุรกิจไปตามจำนวนของทายาท 
เชน มีลูก 3 คน ก็ขยายไปสามธุรกิจ 
หรือสามสาขา เพ่ือใหลูกๆ เขาไปบริหาร 
เรียกวาเปนกลยุทธท่ีไมเปนไปตามตำรา 
บางครั้งหากลูกมีความตองการที่จะทำ 
ธุรกิจดานอื่น แมบริษัทอาจไมมีความ 
ชำนาญแตเมื่อเปนความตองการของ 
สมาชิกครอบครัวหรือเพ่ือเปนการพิสูจน 
ความสามารถของทายาทใหเปนที่ยอม 

ก
รับ ก็จะขยายกิจการไปยังดานนั้นๆ ซึ่ง 
หากเปนบริษัทที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 
อาจไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน 
หากเห็นวาธุรกิจไมสามารถที่จะสราง 

ความไดเปรียบดานการแข็งขันไดอยาง 
รวดเร็ว แตสำหรับธุกิจครอบครัวท่ีมีความ 
แข็งแกรงดานการเงิน จะชวยสนับสนุน 
หนวยธุรกิจที่เกิดใหมเหลานี้ไปเรื่อยๆ 
เพื ่อใหสามารถสรางความชำนาญใน 
ระยะยาว เรียกวาสายปานยาว ก็วาได 
ตัวอยางเชน ตระกูลจิราธิวัฒน ในปจจุบัน 
มีการขยายสายธุรกิจไปหลากหลายเพราะ 
ทายาทในรุนที่ 3 และ 4 มีตัวอยางของ 
หลายตระกูลท่ีจะใหทายาทสามารถเลือก 
ที่จะทำธุรกิจตามที่ตองการได จนเมื่อ 

สามารถพิสูจนวาธุรกิจของตนสามารถ
ที่จะเติบโตได ครอบครัวหรือบริษัทแม 
ก็จะเขาไปซื้อหุนเพื่อใหเปนบริษัทลูก 
ในเครือ อยางไรก็ตามการวางแผนกลยุทธ 

ท่ีเปนระบบยอมทำใหธุรกิจของครอบครัว 
มองเห ็นทิศทางที ่ช ัดเจนในการใช  
ทรัพยากรไปกับเรื่องตางๆ ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

The SWOT Analysis   
ธุรกิจครอบครัวสวนใหญมักวาง 

แผน โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลหรือ 
ความสำเร็จที่ผานมาในอดีต ในขณะที่ 
สภาพแวดลอมภายนอกไดเปล่ียนแปลง 
ไปอยูตลอดเวลา จนส่ิงท่ีทำใหธุรกิจเติบโต 

ธุรกิจครอบครัว

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ตอน การวางแผนกลยุทธ์
ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มักวางแผน โดยอยู่บน 
พ้ืนฐานของข้อมูลหรือความสำเร็จท่ีผ่านมาในอดีต 
ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกได้เปล่ียนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา จนส่ิงท่ีทำให้ธุรกิจเติบโตในอดีต 
ไม่สามารถท่ีจะสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
ได้อีกในอนาคต ผู้บริหารของธุรกิจครอบครัวจึง 
ต้องมีกระบวนการเพ่ือประเมินความได้เปรียบของ
องค์กรอยู่เสมอเพ่ือจะกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของปัจจัยภายนอกท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้  
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เสมอ จุดแข็งคือส่ิงท่ีลูกคากลุมเปาหมาย 
เห็นวามีคุณคาและองคกรทำไดดีกวา 
คูแขง สวนจุดออนคือสิ่งที่ลูกคากลุม 
เปาหมายเห็นคุณคาแตคูแขงทำไดดีกวา 

ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
ของธุรกิจครอบครัว ตองวเิคราะหใน 
หลายมิติ สวนใหญแลวผูบริหารมักให 
น้ำหนักกับการวิเคราะหขอมูลทางการ 
เงิน เชน กำไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษี 
คาเสื่อม รวมถึงอัตราสวนทางการเงิน 
ตางๆ เปนตน ดังที่ไดกลาวไวในขางตน 
วาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สะทอน 
ผลงานในอดีตและแมวาขอมูลทางการ 
เงินจะมีประโยชนแตไมใชสำหรับผูบริหาร 
ทุกคนท่ีจะเขาใจในเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลัง 
ตัวเลขเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก 
สมาชิกในครอบครัวไมไดมีพ้ืนฐานความ 
รูหรือรับผิดชอบดานการเงินของกิจการ 
และจางผูบริหารจากภายนอกเขามาดูแล  
ย่ิงตองระมัดระวังเร่ืองตัวเลขทางการเงิน 
เชน ยอดขายและกำไร เปนตัวเลขที่ 
ผูจัดการสามารถบิดเบือนไดงาย เชน 
หากตองการใหเอกสารทางบัญชีแสดง 
ตัวเลขกำไรสูงขึ้น ก็ตัดคาใชจายในดาน 
อื่นๆ ลง เชน คาใชจายดานการพัฒนา 
บุคลากร, คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา 
สินคา เปนตน เม่ือตัวเลขคาใชจายลดลง 

กำไรก็ยอมสูงขึ้น แตการเพิ่มของกำไร 
ในลักษณะดังกลาว ยอมทำใหขีดความ 
สามาถดานการแขงขันของธุรกิจในระยะ 
ยาวลดลงในที่สุด 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
โดยท่ัวไปความสามารถขององคกร 

ขึ้นอยูกับ สินทรัพย, ทรัพยากร, เทคโน 
โลยีและทักษะ  ที่องคกรเหลานั้นมี ซึ่ง 
ปจจัยเหลานี้เปนพื้นฐานในการเลือก 
กลยุทธขององคกร Carlock และ Ward 
ไดเสมอมุมมองในดานการจัดการความ 
ชำนาญของธุรกิจครอบครัวท่ีเปนพ้ืนฐาน 
ในการจัดการกลยุทธไวสามดาน ไดแก 
ดานการเงิน(Finance) การตลาด(Mar- 
keting) และการจัดการองคกร(Orga- 
nization) โดยท้ังสามดานน้ีเปนพ้ืนฐาน 
ของการวางแผนกลยุทธใหมๆใหเกิดข้ึน 
ในอนาคต การวิเคราะห SWOT เปนการ 
ทบทวนตำแหนงขององคกร(Positioning) 
เพื่อใหเกิดควมเขาใจอยางแทจริงตอ 
องคกรและสภาพแวดลอมภายนอก 

ตัวอยาง หัวขอตางๆ ของปจจัย 
ภายในที่จะเปนสมรรถนะขององคกร 
เปนขอมูลในการวิเคราะห SWOT ที่ 
Carlock และ Ward นำเสนอในหนังสือ 
เรื่อง Strategic Planning for the 
family business มีดังนี้ 

ในอดีตไมสามารถท่ีจะสรางความไดเปรียบ 
ดานการแขงขันไดอีกในอนาคต ผูบริหาร 
ของธุรกิจครอบครัวจึงตองมีกระบวนการ 
เพื่อประเมินความไดเปรียบขององคกร 
อยูเสมอเพื่อจะกำหนดกลยุทธใหสอด 
คลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ 
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  

การวิเคราะหจุดแข็ง(Strength) จุด 
ออน(Weakness) โอกาส(Opportunity) 
และอุปสรรค(Threat) ขององคกรหรือ 
SWOT Analysis เพื่อใชเปนขอมูลใน 
การกำหนดกลยุทธ เหมือนเปนเร่ืองงาย 
ที่อยูในตำราการบริหารธุรกิจแทบทุก 
เลม แตหลายคนกลับเอาไปใชไมไดผล 
เน่ืองจากขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห เปน 
ขอมูลท่ีมาจากความรูสึกของผูวิเคราะห 
มากกวาการวิเคราะหขอมูลท่ีมีหลักการ 
หรือจากการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแมนยำ 
โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดออนขององคกร 
ดังน้ันขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหดังกลาว 
จึงมักไมเปนประโยชนตอการวางแผน 
กลยุทธ ท้ังท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสำคัญ 

ในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน 
ขององคกรตองวิเคราะหจากปจจัยที่มี 
ผลกระทบตอความไดเปรียบดานการ 
แขงขันหรือเปนปจจัยที่กลุมเปาหมาย 
เห็นวามีคุณคา เชน ธุรกิจครอบครัวที่ 
ทำขนมขบเค้ียว วิเคราะหวาช่ือเสียงของ 
ตระกูล จะเปนจุดแข็ง ทั้งที่เปนปจจัยที่ 
ลูกคากลุมเปาหมายไมไดรูสึกวามีคุณคา 
จึงไมไดใหความสำคัญ และไมไดใชเปน 
เกณฑในการตัดสินใจซ้ือ ในขณะท่ีบริษัท 
ที่ทำโครงการบานจัดสรร ชื่อเสียงของ 
วงศตระกูลทำใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น 
และเลือกใชสินคาของบริษัท ชื่อเสียง 
ของวงศตระกูลก็จะถือเปนจุดแข็งในธุรกิจ 
นอกจากนี้การวิเคราะหปจจัยดังกลาว 
ตองวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับคูแขง 

การวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
กำหนดกลยุทธ์ เหมือนเป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใน
ตำราการบริหารธุรกิจแทบทุกเล่ม แต่หลายคน
กลับเอาไปใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มาจากความรู้สึกของ 
ผู้วิเคราะห์ มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
หลักการ
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ตาราง : Examples of Internal factors for analysis

Customer 

Trademark or Copyrights

Customer reputation

Market Share

Promotion Strategies

Competitive Market position 

Distribution Channel

Sales force

Product Mix

Pricing Strategic

Market Research

Customer Data Base

Information technology

Planning System

Employee Development

Physical facilities/capabilities

Employee relation

Management team

Research and Development

Manufacturing technology

Performance Evaluation

Organizational Structure

Quality Control 

Employee morale

Financial Controls

Cash Flow

Credit capacity

Leverage

Balance sheet

Budget and control System

Annual financial report

Banking Relationship

Cost/Control Systems

Capital expenditure budget

Performance measures

Inventory control system

ที่มา: Strategic Planning for the family Business (p. 156), by Randell S., and John L. Ward, (2001), Palgrave.

Marketing
Capabilities

Organization
Capabilities

Financial
Capabilities

Family relationships 
with customer

Family marketing power

Family Public image

Family values

Family employees

Family management

Family agreement

Family investment

Policies

Family payouts
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จากแผนภาพ 9.4 แสดงความ 
สัมพันธระหวางอุตสาหรรม ตลาด ปจจัย 
แวดลอมภายนอก สภาพธุรกิจ และระบบ 
ของครอบครัว จะเห็นวาปจจัยภายนอก 
จะเก่ียวของกับทุกอยางท่ีอยูนอกองคกร 
ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงของนโยบาย 
รัฐบาล การมีเทคโนโลยีใหมๆ หรือการ 
เปลี่ยนแปลงคานิยมของผูบริโภค เปน 
ตน ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนมีอิทธิพล 
ตอธุรกิจและการวางแผนกลยุทธของ 
องคกร รวมถึงการตัดสินใจที่จะเลือก 
ลงทุนในอนาคต  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวอาจเปนไปไดทั้งดานบวกและ

ดานลบตอองคกร เชน เทคโนโลยีใหมๆ 
อยาง อินเตอรเนต สามารถชวยสนับสนุน 
ใหธุรกิจคาปลีกมีการเติบโตมากข้ึนเน่ือง 
จากการเพ่ิมชองทางการบริการท่ีมากข้ึน 
ใหกับลูกคา ในทางกลับกัน เทคโนโลยี 
ดังกลาวอาจเปนปจจัยท่ีคูแขงจะนำมาใช 
ในการแยงสวนแบงลูกคาไปไดเชนกัน 

แมผูบริหารหลายคนจะทราบวา 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภาย 
นอกตางๆ ลวนมีผลกระทบตอธุรกิจ 
ครอบครัว  แตอยางไรก็ตามไมมีใครที่ 
สามารถทำนายอนาคตไดแมนยำรอย 
เปอรเซนต ผูบริหารจึงตองหม่ันตรวจสอบ 

กระแสและแนวโนมของการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอยูเสมอ

PESTLE
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภาย

นอก โดยใชเครื่องมือ PESTLE ซึ่งเปน 
เครื่องมือที่มีประโยชนสำหรับการทำ 
ความเขาใจเกี่ยวกับ "ภาพรวม" ซึ่งเปน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
ดานโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบ 
ที่มีตอองคกร ซึ่งผูบริหารจะสามารถใช 
ประโยชนจากโอกาสและลดภัยคุกคาม 
ตางๆ และยังเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

แผนภาพ : แสดงปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว

ที่มา: ดัดแปลงจาก The external environment and the family business p.171, Strategic Planning for the
Family Business, 2001. 

ครอบครัว

ครอบครัว ธุรกิจ

อุตสาหกรรม/ตลาด สภาพแวดล้อมภายนอก

การจัดการ

คู่แข่งขันรายใหม่

คู่แข่งขันรายเดิม

ลูกค้า

สินค้าทดแทน ผู้จัดจำหน่าย

Supplier

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

นโยบายรัฐ

กฎหมาย

สังคม

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
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สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความ 
เขาใจในการเติบโตของตลาดหรือลดลง  
นอกจากน้ีจะชวยในการกำหนดตำแหนง 
และศักยภาพและทิศทางดานการดำเนิน 

ธุรกิจของโครงการหรือองคกร ผูบริหาร 
สามารถใชเปนกรอบในการทบทวน 
สถานการณและยังสามารถใชทบทวน 
กลยุทธหรือตำแหนงทิศทางของ บริษัท, 

โครงการ และเปนโจทยในการคิดดาน 
การตลาดหรือการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
ท่ีเปนท้ังผลบวกและผลลบของโครงการ

หัวขอตางๆ ขางตนเปนเพียงตัวอยาง ซ่ึงแตละองคกรอาจมีการวิเคราะหท่ีมีความละเอียดมากข้ึนและหัวขอข้ึนอยูกับแตละ 
ธุรกิจ 

ตาราง 9.5 แสดงตัวอย่างของปัจจัยด้านต่างๆ ที่นำมาวิเคราะห์ ของ PESTLE

P : การเมือง E : เศรษฐกิจ S : สังคม T : เทคโนโลยี L : กฎหมาย E : ส่ิงแวดล้อม

นโยบายดานการคา

เงินชวยเหลือ

สงคราม/

ความขัดแยง

นโยบายรัฐบาล

ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

การกอการราย

แนวโนมทาง

การเมือง

ปญหาการเมือง

ภายใน

สถานการณ

เศรษฐกิจปจจุบัน

แนวโนมเศรษฐกิจ

ในประเทศ

แนวโนมเศรษฐกิจ

ตางประเทศ

การเก็บภาษี/

ภาษีศุลกากร

วงจรตลาดและ

รอบการคา

อุตสาหกรรม

ปจจัยเฉพาะ

เสนทางตลาดและ

การกระจายสินคา

การคาระหวาง

ประเทศ/ปญหา

การเงิน การลงทุน

อัตราแลกเปล่ียน

อัตราเงินเฟอ

ทัศคติของผูบริโภค

พฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบริโภค

วัฒนธรรม

ท่ีมีอิทธิพล

เหตุการณท่ีสำคัญ

และมีอิทธิพล

ปจจัยดานเช้ือชาติ 

ศาสนา

การโฆษณาและ

การประชาสัมพันธ

ประเด็นดาน

จริยธรรม

ขอมูลดานประชากร

การศึกษา

มาตรฐานการ

ครองชีพ

กิจกรรมเพ่ือการ

พักผอน

อาชีพ

การพัฒนา

เทคโนโลยีการแขงขัน

เงินทุนวิจัย

การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร

กฎหมายดาน

เทคโนโลยี

ศักยภาพดาน

นวัตกรรม

ตนทุนการเขาถึง

ทรัพยสินทางปญญา

อัตราการเส่ือมสภาพ

การขนสง

การพัฒนา 

Software 

พลังงาน

รูปแบบกฏหมาย

ในปจจุบัน

การออกกฎหมาย

ในอนาคต

กฎหมาย

ระหวางประเทศ

หนวยงาน

ท่ีกำกับดูแล

กฎหมายดาน

ส่ิงแวดลอม

การคุมครองผูบริโภค

กฎระเบียบเฉพาะ

อุตสาหกรรม

กฎระเบียบดาน

การแขงขัน

ปญหาดาน

ส่ิงแวดลอม

กฎระเบียบ

ดานส่ิงแวดลอม

มุมมองของลูกคา

มูลคาทางการตลาด

นักลงทุน

ทัศนคติของพนักงาน

สังคมและชุมชน

ปจจัยพ้ืนฐานของ

โครงการ

ผลกระทบจาก

โครงการหรือสินคา
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การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

ครอบครัว

หลังจากท่ีผูบริหารไดทำการวิเคราะห 
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผล 

กระทบตอธุรกิจแลว ยอมทำใหทราบวา 
ปจจุบันมีจุดแข็ง และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคตอยางไรบาง ในการตัดสินใจ 
เลือกกลยุทธของธุรกิจครอบครัวนั ้น 

Carlock และ Ward ไดนำเสนอไวใน 
หนังสือชื่อ Strategic Planning for 
the Family Business ไวดังนี้ 

จากแผนภาพ พ้ืนท่ีทับซอนตรงกลาง 
วงกลมท้ังสาม เปนทางเลือกท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเปนวัตถุประสงคของครอบครัว 
อยูบนความแข็งแกรงขององคกร อีกทั้ง 
มีความเปนไปไดภายใตสภาพแวดลอม
ตางๆ องคกรที่มีพื้นที่ซอนตรงกลางวง 
กลมทั้งสาม ทับขนาดใหญจะสามารถ 
เลือกกลยุทธไดมากกวาองคกรที่มีสวน
ซอนทับนอย ทางเลือกในการวางแผน 
กลยุทธยอมอยู บนพื ้นฐานที ่สมาชิก 
ครอบครัวท่ีเปนเจาของทรัพยากรคาดหวัง 
ถึงระดับผลตอบแทนที ่ควรจะไดรับ 

การเลือกกลยุทธที่เหมาะสมของธุรกิจ
ครอบครัวอาจตองมองมูลคาท่ีจะเกิดข้ึน 
ในระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการถายทอด 
ความมั่งคั่งไปสูตอๆ ไป  สิ่งที่เช่ือมโยง 
ระหวางความตองการผลตอบแทนใน 
ฐานะเจาของและเปาหมายทางธุรกิจ คือ 
ส่ิงท่ีตองกำหนดเปนวิสัยทัศนท่ีมีรวมกัน 
ในอนาคตเพื่อเปนขอตกลงระหวางมิติ
ของการบริหารจัดการธุรกิจและเปาหมาย 
ของครอบครัว ยกตัวอยางเชน ในกรณี 
ครอบครัวมีขอตกลงใหจางผูบริหารจาก 
ภายนอกเขามาดูแลธุรกิจ ผูบริหารมือ 

อาชีพเหลานี้ยอมตองการแสดงผลงาน 
ในรูปของรายไดและกำไรเพื่อเปนการ 
พิสูจนความสามารถ รวมถึงผลตอบแทน 
ที่จะไดรับจากยอดที่เพิ่มขึ้น จึงมักมอง 
นโยบายท่ีเปนระยะส้ัน ใชวิธีการท่ีทำให 
เกิดผลสัมฤทธโดยเร็ว เชน การลดคาใช 
จายในฝายวิจัยและพัฒนา หรือการปนหุน 
ซ่ึงนำไปสูภาพลักษณดานลบขององคกร
และครอบครัว เปนตน หากคณะกรรมการ 
ของครอบครัวไมไดกำหนดนโยบายที่ 
ชัดเจนไวตั้งแตแรกอาจทำใหธุรกิจเกิด 
ความเสียหายไดดังที่ไดกลาวมา 

แผนภาพ  The overlap area for identifying family business strategic

ที่มา: ดัดแปลงจาก The overlap area for identifying family business strategic, Strategic Planning for the
Family Business, p.199, 2001.

- การเงิน
- การตลาด
- การจัดการทรัพยากรขององคกร

- วิสัยทัศนในอนาคตของครอบครัว 
และธุรกิจ
- ความเชื่อมั่นในการจัดการ
- การลงทุนของครอบครัว

- โอกาสของอุตสาหกรรมและตลาด 
ที่นาสนใจ

Designed by Designbean - Freepik.com

พื้นที่ของ

การเลือก

กลยุทธ์

Family

Commitment

Internal 

capabilities
External 

Environment

Firm’s Strategic capabilities

External environment

Family commitment
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ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

เธอคือใคร
คุณศศิกานต วัฒนะจันทร เปน 

สาวตรังแตกำเนิด เธอจบปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม) จากคณะวารสารศาสตร 
และสื ่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และจบปริญญาโท การ 
บริหาร การตลาดระหวางประเทศ จาก 
University of Surrey สหราชอาณาจักร 
ผลงานเดนๆ ของเธอคือ การดูแล 
ภาพลักษณและการส่ือสารใหแกองคกร 
ตางๆ รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงของ 
ประเทศอีกหลายทาน ผานสื่อ Offline 
และ ดิจิทัล มีเดีย เธอเปนนักเขียน 
ประจำคอลัมนในไทยรัฐออนไลน และ 
นสพ.เดอะเนช่ัน และยังรับหนาท่ีพิธีกร 
รายการทีวี ใหแกหอการคาไทย ชื่อ 
รายการคิดลึก คิดไกล ไปกับหอการคา 
ออกอากาศทางชอง Nation TV, TNN, 
S Channel และฟาวันใหม ปจจุบัน 
เธอมีธุรกิจสวนตัว กับ บริษัท เจเอ็ม 
คาตาลิสท จำกัด บริษัทที่ปรึกษาดาน 
การสื่อสารผานชองทางดิจิทัล หรือ 
Digital Communications Agency 
ที่กำลังมาแรงสุดสุดในยุคนี้

“จิ๊บไดรูจัก YEC จากการแนะนำ 
ของเพื่อนคนหนึ่งสมัยนั้น กลุมผูประ- 
กอบการรุนใหมยังมีเพียงแคบางจังหวัด  
ตอมา ในงานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ 
ที่ จ. ตรัง (เมื่อ 4 ปที่แลว)  YEC จึง 

ไดถือกำเนิดขึ ้นอยางเปนทางการทั่ว 
ประเทศ โดยคุณ อิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานหอการคาไทย จ๊ิบจึงสนใจสมัคร 
เปน YEC ตรัง และไดรับหนาที่เปน 
กรรมการ YEC ที่ จ. ตรัง บานเกิด แม 
วาตัวเองจะทำงานมีออฟฟศท่ีกรุงเทพฯ 
เพราะสวนตัวแลวคิดวา ถาเราจะสมัคร 
เปน YEC ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา 
สังคม  เราก็อยากจะกลับมาพัฒนา 
จังหวัดที่เราเติบโตมาตั้งแตเด็ก มัน 
เปนเหมือนจิตสำนึกรักบานเกิด ที่เรา 
อยากนำความรูที่เรามี มาชวยสราง 
ประโยชนใหแกบานเกิดของเรา”

บทบาทกรรมการขับเคล่ือน 
YEC ประเทศไทย

คุณจิ ๊บ ไดเลาถึงบทบาทของ 
กรรมการขับเคลื ่อนผู ประกอบการ 
รุนใหม YEC วา เปนคณะกรรมการที่ 
กอตั้งโดยหอการคาไทย เพื่อทำหนาที ่
ใหคำแนะนำ เสนอแนะแนวทาง และ 
รูปแบบการดำเนินงานใหเปนไปตาม 
นโยบาย และการเชื่อมโยงเชิงนโยบาย 
ระหวางหอการคาไทย และหอการคา 
จังหวัดในเรื่องที่เกี ่ยวกับการสงเสริม 
และพัฒนาผู ประกอบการรุ นใหมทั ่ว 
ประเทศ 

การใหความรูการบริหาร YEC 
ประกอบดวย กิจกรรมเพิ่มพูนความรู 

กิจกรรมสัมพันธ การสรางเครือขายดาน 
การสงเสริมและพัฒนา กิจกรรม YEC 
ไดแก กิจกรรมรวมระหวางหอการคา 
ไทย และหอการคาจังหวัด กิจกรรม 
เพื่อเสริมสรางทักษะการบริหารธุรกิจ 
และการจัดการดานตางๆ

“งานตำแหนงนี ้ ถือวาเปนโอกาส 
ท่ีสำคัญ ท่ีผูใหญใหโอกาสไดแสดงความ 
สามารถ ไดปลอยของ และยังไดเรียนรู 
จากประสบการณจากการทำงานของ 
ผูใหญในหอการคาไทยที่เปนนักธุรกิจ 
ระดับแนวหนาของประเทศ เปนความรู 
ที่หาไมไดจากหนังสือ ซึ่งเราอยากถาย 
ทอดไปยังเพื่อนๆ YEC ที่เรามีโอกาส 
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และผลลัพธ 
หลายเรื่องก็นำไปปรับใช กับ YEC ตรัง 
ที่บานเกิดดวยเชนกัน”

แชร์ประสบการณ์ตรง
ด้านการสื่อสาร 
Communication Skill 

คุณจิ๊บมองวา จริงๆแลวลูกหลาน 
หอการคาเปนคนที ่ทำการคาเกงอยู  
แลว ยิ่งเปนคนรุนใหม และมาอยูรวม 
กันการตอยอดทางธุรกิจจึงเกิดขึ้นได 
งาย และสามารถพัฒนาตอไปไดไกล 
เพราะเปนเจนเนอเรชั่นใหม ที่คุนเคย 
กับการใชเทคโนโลยีตางๆ 

การทำงานภายใตหมวกขอ YEC 

สาวนักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล 
กับบทบาทกรรมการขับเคลื่อน YEC  
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ใหประสบความสำเร็จนั้น การสื่อสาร 
จึงเปนเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะ 
ตองสื่อสารกันเองแลว ยังตองสื่อสาร 
ไปยังผูใหญ และสังคมภายนอกอีกดวย 
ซึ่งตองยอมรับวางาน YEC นั้นทุกคน 
มารวมงานโดยไมมีรายได และตอง 
เสียสละทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ 
เพื่อสวนรวม ดังนั้น การสื่อสารเพื่อ 
ใหเกิดความรวมมือและใหงานเดินไป 
ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนเรื ่องที่ 
สำคัญมาก ท้ังในระดับจังหวัดและระดับ 
ประเทศ  หรือการส่ือสารระหวางเด็กกับ 
ผูใหญ จะทำอยางไรใหเกิดการยอมรับ 
และรวมมือระหวางกัน ก็สำคัญไมแพกัน

โดยสวนตัวที ่ เป นคนที ่มาจาก 
วงการสื่อสารคิดวา ทั้งหมดเปนเรื่อง 
ของ Communication skill แทบ 
ทั้งสิ้น และไดเห็น Soft skill ขั้นเทพ 
ของผูใหญในหอการคาไทย ที่มักจะฟง 
มากกวาพูด เปดโอกาสใหคนรุนใหม 
ไดแสดงความคิดเห็น ทำใหไดเห็น 
มุมมองใหมๆ จากกันและกัน

“ถาเห็นดวย โครงการนั้นก็ไดทำ 
ตอไป แตถาเห็นวา ไมนาจะใช ผูใหญ 
จะมีวิธีสื่อสาร เพื่อนำไปสูแนวทางที่ 
ควรจะเปน ซึ่งวิธีนี้คือ Soft Skill 
ที่สุดยอดมาก การรูวิธีการสื่อสารที่ 
เหมาะสม นุมนวล มีเหตุผล เปนทั้ง 
ผูรับฟง ผูสงสาร และผูรับสารที่ดี 
ทั ้งหมดนี ้เปนทักษะดานการสื ่อสาร 
หรือ Communication Skill ที่ผูนำ 
ควรมี 

การไดมาทำงานตรงน้ี เปนเสมือน 
การไดมาเรียนรู จากคนที่เคาประสบ 
ความสำเร็จแลว วาการเปนนักธุรกิจ 
ที่ประสบความสำเร็จ ตองเปนคนที่ 
รับฟง และเปดกวาง”

บทบาทของ
นักให้คำปรึกษาด้าน 
Communication

ประเด็นสวนใหญที ่พบจากการ 
ใหคำปรึกษามักจะพบเรื่องการสื่อสาร 
ระหวางเด็ก กับผูใหญ ซึ่งเปนเรื่อง 

สำคัญ YEC บางจังหวัดประสบความ 
สำเร็จสูงมีผลงาน พบวา ประธาน YEC 
จังหวัดนั้นๆ มี Soft Skill สูง สามารถ 
แกโจทยยากๆ ได สวนบางจังหวัดที่ 
Conflict พบวา ปญหามักมาจากการ 
สื่อสารเชนกัน ซึ่งการใหคำปรึกษาจะ 
เปน case by case ที่มีรายละเอียด 
แตกตางกันไป โดยจะเนนเรื่องการแก 
โจทยวิธีการสื่อสารตามความถนัดเปน 
หลัก และการนำปญหา และทางออก 
สื ่อสารไปยังหอการคาไทยไดทราบ 
ความเคลื่อนไหวของ YEC

“ความทาทายของการทำงานใน
ตำแหนงนี ้คงเปนเรื่องของการบริหาร 
จัดการกับความคาดหวังที่ไดรับ  การ 
มาอยูตรงนี ้จิ๊บมีความตั้งใจจริงที่อยาก 
เห็น YEC มีการพัฒนากาวหนา อยาก 
เห็นเด็กออนนอมถอมตนเขาหาผูใหญ 
และผูใหญเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ 

เด็ก เหมือนกับการทำธุรกิจ Family 
Business ท่ีเราทราบกันดีวา ครอบครัว 
ที่ประสบความสำเร็จดานการสื่อสาร 
ภายในครอบครัวระหวางรุนพอรุนแม 
และทายาท จะสามารถนำพาธุรกิจให 
กาวหนาไปได ถึงแมวาจะมีความขัดแยง 

เกิดข้ึนบาง แตหากมีการส่ือสารท่ีถูกตอง 
เหมาะสม จะทำใหเกิดการยอมรับระหวาง 
เจนเนอเรช่ัน และเกิดการสืบทอดกิจการ 
จากรุนสูรุนตอไปได

แมวา ในความเปนจริงความ 
สำเร็จทางธุรกิจจะมาจากหลายปจจัย 
แตหนึ่งในปจจัยที่สาวเกงคนนี้ชี ้ให 
เห็น คือ เรื่องการสื่อสารระหวางกลุม 
คน ก็เปนเรื่องที่นาสนใจ เก็บแนวคิด 
นี้ไวใชกับการทำงานทางธุรกิจไดทุก 
ประเภททีเดียว และคุณจิ๊บ เธอจะ 
ย้ำตลอดวา แมจะสวมหมวกกรรมการ 
ขับเคลื่อน YEC ประเทศไทย แตเธอ 
ไมเคยลืมที่จะนำประสบการณดีดีมี
ประโยชนหอบกลับไปฝาก YEC ตรัง 
จังหวัดบานเกิดอันเปนที่รักเสมอมา

บทบาทของกรรมการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ YEC ว่า เป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งโดย 
หอการค้าไทย เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะ 
แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม 
นโยบาย และการเชื่อมโยงเชิงนโยบายระหว่าง 
หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ทั่วประเทศ 
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