






ประเทศไทยติดอยูกับกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) มาเปนเวลานาน เครื่องยนตที่จะมา 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันใหมใหกับประเทศเรา คือ ผูประกอบการ ที่เปนทั้ง SME & IDE และวันนี้ประเทศไทยจะ 
สามารถเดินหนาดวย SME ที่ผันและเปลี่ยนตัวเองเปน IDE และธุรกิจเกิดใหม IDE นั่นคือ ผูประกอบการ 
ธุรกิจนวัตกรรม  ฉบับกุมภาพันธ ขอนำเรื่อง IDE  มาเปนรายงานพิเศษ เพื่อเปดมุมมองการทำธุรกิจนวัตกรรม

และฉบับนี้พบกับการวิเคราะหเศรษฐกิจ โดย “ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย” อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ 
จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับการวิเคราะหความเสี่ยงในปจอปนี้ และตอดวยเรื่อง “กรอบนโยบายความ 
เปนผูประกอบการและแนวทางการปฏิบัติ” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ 
ตอดวยบทความจาก ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เกาะติดความ 
เคลื่อนไหวในภาคธนาคารของเวียดนาม..รูกอน ปรับตัวกอน”   

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section กับศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง 
“ธุรกิจครอบครัว ตอน การตัดสินใจ” และคอลัมน INSPIRE กับ คุณกฤษณะ ธรรมวิมล หรือ อ็อก วิศวฯ 
คอมฯจากเชียงใหม ผูนำความรูดานไอทีมาพัฒนาดานการเกษตรไทย จนเกิดเปนโมเดลใหมกับเกษตรระบบปด 

ฉบับกุมภาพันธนี้ เราไดเตรียมเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมกับความรูดาน 
กลยุทธ และผลงานวิจัยจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลาย 
รูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิด 
ใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs 
ประจำไตรมาสที่ 4/2560
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สงผลความเสี่ยงยังอยูรับปจอ

18

Editor’s Notes4

ภาวะเศรษฐกิจไทย
ในรอบสัปดาหท่ี 22-26 มกราคม 2561

22

SME Development Bank 
พรอมหนุนสตารทอัพคนไทย แจงเกิด 
‘แพลทฟอรม ขาวชุมชน-การเงินสวนบุคคล’ 

30

IDE...ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
โจทยการพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยน 
มุงขับเคลื่อนผูประกอบการไทยสู IDE

42

เกาะติดความเคลื่อนไหวในภาคธนาคาร
ของเวียดนาม...รูกอน ปรับตัวกอน 

39

วิเคราะหการสงออกไทยในปจอ33

ธุรกิจครอบครัว
ตอน การตัดสินใจ

54

กรอบนโยบายความเปนผูประกอบการ
และแนวทางการปฏิบัติ (ตอนที่ 1)

26

www.facebook.com/ThailandEcoReview Line : @ThailandEcoReview

CONTENTS

February 2018

42
SPECIAL REPORT
IDE...ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
โจทยการพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยน 
มุงขับเคลื่อนผูประกอบการไทยสู IDE





กฤษณะ ธรรมวิมล
Founder Plant Factory 

“Oxygen Farm”

ธุรกิจครอบครัว
ตอน การตัดสินใจ
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ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอน การตัดสินใจตอน การตัดสินใจ

แมโลกสอแววฟนตัว แมโลกสอแววฟนตัว 
แตเงินบาทแข็ง คาแรงเพิ่มแตเงินบาทแข็ง คาแรงเพิ่ม
สงผลความเสี่ยงยังอยูรับปจอสงผลความเสี่ยงยังอยูรับปจอ

เกาะติดความเคลื่อนไหวเกาะติดความเคลื่อนไหว
ในภาคธนาคารของเวียดนาม...ในภาคธนาคารของเวียดนาม...
รูกอน ปรับตัวกอน รูกอน ปรับตัวกอน 

10

การปรับตัวของดัชนีความเชื่อมั่นในระยะหลังๆ 
ชี้ใหเห็นภาพที่ชัดเจนของเสียงบนวา "เศรษฐกิจที่ ฟนตัวขึ้น 

ยังโตแบบกระจุก เศรษฐกิจฐานรากยังย่ำแยอยู" 
หรือ "เศรษฐกิจไทยยังฟนตัวแบบเปราะบาง 

ยังมีความเสี่ยงหลายเรื่องที่ตองระวัง

การออกแบบนโยบายดานความเปน
ผูประกอบการ ไมมีทางที่จะดำเนินการ
กับทุกประเทศในลักษณะเดียวกันได        

แตควรใหความสำคัญกับนโยบายที่เปน 
กุญแจสำคัญเพื่อนำไปสูการนำเสนอ      

และพิจารณาวัตถุประสงค 
และทางเลือกเชิงนโยบาย  

ภาคธนาคารของเวียดนามถือไดวามีผลการดำเนินงาน
ในป 2560 ที่โดดเดน สะทอนไดจากสถาบันการเงิน 
สวนใหญมีกำไรเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ยอดปลอยสินเชื่อ 

ทั้งระบบขยายตัวไดตามเปาหมายของธนาคารกลางเวียดนาม 
(State Bank of Vietnam : SBV) ที่รอยละ 17 สวนอัตราหนี้

ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs Ratio) 
ณ สิ้นป 2560 ยังปรับลดลง

อยางมีนัยสำคัญ
เหลือรอยละ 2.3  

                    อยางไรก็ตามการสงออก
            ในป 2561 การสงออกไทยก็ยัง
          ตองเผชิญกับปจจัยลบ เชน การที่
        คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาตอเนื่อง     
      การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 
  อาจนำมาซึ่งมาตรการดานการคาที่เขมงวดขึ้น 
      แนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และทิศทางราคา   
                       น้ำมันมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 

18

54

39

26

33
วิเคราะหวิเคราะห
การสงออกไทยการสงออกไทย
ในปจอในปจอ

กรอบนโยบายความเปนกรอบนโยบายความเปน
ผูประกอบการและแนวทางผูประกอบการและแนวทาง
การปฏิบัติ (ตอนที่ 1)การปฏิบัติ (ตอนที่ 1)

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน 
การตัดสินใจสำคัญจะเกี่ยวของกับโครงสราง
บริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการบริหาร/

ที่ปรึกษา (the board of directors/advisors) 
ทีมบริหาร (management team) และครอบครัว 

(family forum) ซึ่งแตละกลุม
อาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ









ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ SMEs 
ประจำไตรมาสที่ 4/2560

จำแนกตามภูมิภาค

จำแนกตามขนาดของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (1) ชวงที่สำรวจขอมูล: 3-22 มกราคม 2561   จำนวนตัวอยาง: 1,202 ตัวอยาง

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (2)

ธุรกิจการคา 39.9%

ธุรกิจการผลิต 25.2%

ธุรกิจการบริการ 34.9%

SMEs แบบที่ไมได
จดทะเบียนการคา
SMEs แบบที่
จดทะเบียนการคา
บริษัทจำกัด
หางหุนสวนจำกัด
กลุมวิสาหกิจชุมชน
หางหุนสวนสามัญ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

15.6% 28.6% 15%

16.3%13.5% 11.1%

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต

ภาคกลาง กรงุเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก

ธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ธุรกิจ
ขนาดกลาง
(M) 77%

23% 9.3%

28.3%

9.3%
0.5% 0.2%

52.4%
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จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

จำแนกระยะเวลาที่เปดดำเนินการจำแนกตามระดับตลาดการแขงขัน

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ประจำไตรมาสท่ี 4/2560

องค์ประกอบของ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ 

ค่าดัชนีฯ จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 
และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0 โดยถ้าหาก ....

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (3)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (4)

ตลาดระดับทองถิ่น 

ไมใชลูกคาของ SME Bank ลูกคาของ SME Bank

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs
(SMEs Situation Index)

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจฯ

(SMEs Competency Index)

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันฯ

(SMEs
Competitiveness

Index)

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs
(SMEs Sustainability Index)

1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
30 ปขึ้นไป







แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs 
เห็นวาสถานการณดานนั้นๆ อยูใน
เกณฑที่ดี หรือมีแนวโนมที่จะดีขึ้น

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs 
เห็นวาสถานการณดานนั้นๆ อยูใน
เกณฑปานกลาง หรือมีแนวโนมทรงตัว

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs 
เห็นวาสถานการณดานนั้นๆ อยูใน
เกณฑที่แย หรือมีแนวโนมที่จะแยลง

ดัชนีฯ มีคา
สูงกวา

ระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
เทากับ

ระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
ต่ำกวา

ระดับ 50

50.8%

34.8%
55.3%
9.3%
0.6%

49.2%

43.4%

17.5%

36.5%

2.5%

ตลาดระดับระหวางประเทศ

ตลาดระดับอำเภอ/จังหวัด

ตลาดระดับภาค/ประเทศ
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ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560

การเปลี่ยนแปลง

39.7
39.1
39.0
41.4
+2.4

40.3
39.6
39.4
45.7
+6.3

42.1
41.9
41.6
44.1
+2.5

40.8
40.0
39.8
42.0
+2.2

39.7
39.7
39.7
41.2
+1.5

41.7
41.3
41.0
40.5
-0.5

42.4
42.1
41.8
40.9
-0.9

46.1
45.6
45.3
44.8
-0.5

42.7
42.4
42.1
40.3
-1.8

41.7
41.3
41.1
42.3
+1.2

60.0
56.0
52.0
48.0
44.0
40.0
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48.9
49.1 47.647.245.6 45.8

42.4 42.442.141.741.3 42.342.841.142.0

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2560 อยูที่ระดับ 42.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560

การเปลี่ยนแปลง

40.3
40.0
39.8
37.7
-2.1

43.5
42.9
42.6
40.7
-1.9

52.7
51.9
52.3
56.2
+3.9

55.1
54.5
54.7
53.4
-1.3

53.2
53.1
52.4
50.5
-1.9

49.2
48.7
48.4
48.0
-0.4

53.7
53.3
54.2
54.2
0.0

51.0
50.6
49.8
54.4
+4.6

59.4
59.4
58.9
56.7
-2.2

50.9
50.5
50.3
50.2
-0.1

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

ดัชนี
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54.252.749.951.251.4 51.6 51.9
50.9 50.9

50.550.3 50.251.151.1 51.2

49.0

50.4

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2560 อยูที่ระดับ 50.2 ปรับตัวลดลง 0.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560 จำแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า

ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560 จำแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

44.5
42.3
40.2

H1: สภาพคลอง

C1: ตนทุนตอหนวย
C2: ตนทุนฯเปรียบเทียบ

C3: คุณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตั้งราคาC7: การเขาถึงแหลงเงินทุน

C8: ความสามารถของพนักงาน

C9: ความสัมพันธกับลูกคา

C6: กำไรจากการขาย

H2: สตอกของวัตถุดิบ ไมใชลูกคาของ SME Bank

ลูกคาของ SME Bank

รวมH3: หนี้สินรวม

H4: สัดสวนหนี้สินตอทุน

H5: ยอดขายรวม
H6: กำไรสุทธิ

H7: กำไรสะสม

H8: สินทรัพยรวม

H9: ส/ท ที่กอใหเกิดรายได

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ไมใชลูกคาของ SME Bank

ลูกคาของ SME Bank

รวม

70.065.060.055.050.045.040.035.030.0
44.7

56.0
50.2

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ
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ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560

การเปลี่ยนแปลง

58.9
58.8
57.9
52.3
-5.6

48.3
49.0
48.2
47.1
-1.1

52.6
51.7
51.4
50.3
-1.1

35.9
36.4
36.1
35.9
-0.2

41.9
42.1
42.6
51.1
+8.5

39.0
39.5
39.7
48.2
+8.5

64.2
63.3
63.3
58.7
-4.6

64.6
64.9
64.8
59.6
-5.2

64.8
64.2
64.3
60.6
-3.7

62.8
63.7
63.8
62.6
-1.2

36.7
36.1
36.1
36.2
+0.1

51.8
51.8
51.7
51.2
-0.5

68.0
64.0
60.0
56.0
52.0
48.0
44.0
40.0
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ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2560 อยูที่ระดับ 51.2 ปรับตัวลดลง 0.5 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ไตรมาสท่ี 4/2560

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ไตรมาสท่ี 4/2560 จำแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4/2560 จำแนกตามลักษณะการเป็นลูกค้า

Q3/2559
Q4/2559
Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560

การเปลี่ยนแปลง

42.4
42.1
41.7
41.3
41.1
42.3
+1.2

51.1
51.2
50.9
50.5
50.3
50.2
-0.1

51.6
51.8
51.8
51.8
51.7
51.2
-0.5

48.4
48.4
48.1
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+0.2
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56.0
52.0
48.0
44.0
40.0

ดัชนี
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ดัชนี
สถานการณ

ธุรกิจ

ดัชนีความ
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ดัชนี
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49.8
50.550.0

49.8
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49.4 48.4 48.4
48.1

47.9 47.7
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ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2560 อยูที่ระดับ 47.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายไดหดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัยการผลิตขาด

S4: การลงทุนดาน HR/OD

S5: การลงทุนดานการตลาด

S6: การลงทุนดาน IT/R&D
S7: ความพอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมีภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจายดาน CSR

สถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ไมใชลูกคาของ SME Bank

ลูกคาของ SME Bank

รวม

ไมใชลูกคาของ SME Bank

ลูกคาของ SME Bank

รวม

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

56.051.246.5

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

52.2
47.9

43.8
ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ
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เบิกฤกษเบิกชัยปจอ 2561 
มีขาวดีๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ในระบบเศรษฐกิจไทย ไม 

วาจะเปนการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ 
โดดเดน การทำลายสถิติสูงสุดของตลาด 
หุนไทยและตลาดหุนโลก การปรับตัว 
สูงขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑโลกที่ 
สะทอนกำลังซื้อของโลกที่ฟนตัวชัดเจน 
ขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันและทองคำ 
รวมถึงมาตรการกระตุกกระตุ นของ 
รัฐบาลไทยที่ตองการกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยรวมเพ่ิมเติม และเพ่ิมอำนาจซ้ือของ 
เศรษฐกิจฐานรากผานการเพ่ิมงบประมาณ 
กลางปอีก 1.5 แสนลาน และมาตรการ 
สวัสดิการคนจนเฟสสอง
 
เศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัว 
ส่งสัญญานถึง
เศรษฐกิจโลก

เริ่มตนที่เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้นที่สองสะทอนมาจากการ 
ปรับตัวที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องของตลาด 
หุนทั่วโลก ประกอบกับการปรับตัวที่ 
ดีขึ้นของราคาน้ำมันจากระดับ 50-60 

บ
ดอลลารตอบารเรลในปที่แลว สูระดับ 
60-70 ดอลลารตอบารเรลในปจจุบัน 
สะทอนใหเห็นถึงกำลังซื้อของโลกและ 
เศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

มาต้ังแตกลางปที่แลว จนทำใหธนาคาร 
กลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
นโยบาย 3 ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา 
และมีแนวโนมวาจะปรับข้ึนอีก 3 คร้ังใน 
ปน้ี ซ่ึงสะทอนถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
สหรัฐและเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน

ทำใหในชวงตนเดือนมกราคมปนี้ 
ธนาคารโลกไดปรับเพิ่มการคาดการณ 
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกขึ ้นอีก 
0.2%  โดยระบุวาการฟนตัวตามวัฏจักร 
ของเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเกิดขึ้นเปน 
วงกวาง โดยไดปจจัยหนุนจากการดีด 

ตัวขึ้นของการคาและการลงทุน ตลอด 
จนนโยบายการเงินแบบผอนคลายใน 
หลายประเทศท่ัวโลก สงผลใหความ 
เชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น และราคาสินคา 

โภคภัณฑ เศรษฐกิจโลกเร่ิมขยายตัว โดย 
เพิ่มคาดการณการขยายตัวเศรษฐกิจ 
โลกปนี้จากระดับ 2.9% สูระดับ 3.1%

ส่งออก-ท่องเที่ยวไทย
ยังแรง แม้มีปัจจัย
เศรษฐกิจโลกอาจจะ
กลับสู่ภาวะสุ่มเสี่ยง 

อยางไรก็ตาม ธนาคารโลกเตือน 
วาเศรษฐกิจโลกอาจเสี ่ยงที ่จะเผชิญ 
ภาวะขาลง เนื่องมาจากการที่หลาย 
ประเทศหันมาดำเนินนโยบายคุมเขม 

การปรับตัวของดัชนีความเช่ือมั่นในระยะหลังๆ 
ชี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนของเสียงบ่นว่า "เศรษฐกิจที่ 
ฟื้นตัวขึ้น ยังโตแบบกระจุก เศรษฐกิจฐานรากยัง 
ย่ำแย่อยู่" หรือ "เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวแบบ 
เปราะบาง ยังมีความเสี่ยงหลายเร่ืองที่ต้องระวัง
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แม้โลกส่อแววฟื้นตัว 
แต่เงินบาทแข็ง ค่าแรงเพิ่ม
ส่งผลความเสี่ยงยังอยู่รับปีจอ
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ทางการเงินแบบฉับพลัน หรือกรณีการ 
ใชนโยบายคุมเขมทางการเงินอยาง 
รวดเร็วเกินคาด รวมทั้งการใชนโยบาย 
กีดกันการคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งนโยบายการคาแบบ "อเมริกาตองมา 
กอน" ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
และสถานการณตึงเครียดทางการเมือง 
ทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและตะวันออก- 
กลาง

การฟ นตัวของเศรษฐกิจโลกใน 
ปจจุบันสงผลใหการสงออกของไทยเร่ิม 

ปรับตัวดีขึ้นเปนลำดับ แตการแขงขัน 
ในตลาดโลกยังคงรุนแรง เพราะผูซื้อยัง 
มีอำนาจการตอรองสูงทำใหสินคาไทย 
ตองเผชิญกับการแขงขันดานราคา 
อยางมาก  ขณะเดียวกันการฟนตัวของ 
เศรษฐกิจโลกยังสงผลดีตอการขยายตัว 
ของการทองเท่ียวไทย ทำใหการสงออก 
และการทองเที่ยวของไทยกลับมาเปน 
พระเอกเศรษฐกิจที ่สำคัญที ่จะชวย 
พลิกฟนและกระตุกใหเศรษฐกิจไทย 
ขยายตัวไดโดดเดนตั้งแตปลายปที่แลว 

จนถึงปนี้ตลอดท้ังป

เศรษฐกิจไทยยังมีหวัง
จะกลับมาพุ่งอีกคร้ัง

ทามกลางขาวดีๆ ที่เกิดขึ้นในชวง 
ตนปจนถึงวันเด็กที่ทำใหความเชื่อมั่น 
ของภาคเอกชนและภาคประชาชนปรับ 
ตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ดัชนีความ 
เช่ือม่ันของผูบริโภคปรับตัวดีข้ึนตอเน่ือง 
เปนเดือนที่ 5 และปรับตัวดีขึ้นอยูใน 
ระดับท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 35 เดือน ขณะท่ี 
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ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม 
ปรับตัวดีขึ้น โดยปรับตัวดีขึ้นอยูใน 
ระดับที่สูงที่สุดในรอบ 8 เดือน แมวา 
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนจะยังอยูในระดับต่ำกวา 
ปกติ (ต่ำกวาระดับ 100) หรือพูดงายๆ 
วาเศรษฐกิจในมุมมองของภาคเอกชน 
และภาคประชาชนยังไมดีก็ตาม แต 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจคอยๆ ปรับตัว 
ดีขึ้นในปจจุบันและในอนาคต

การปรับตัวของดัชนีความเชื่อมั่น
ในระยะหลังๆ ชี้ใหเห็นภาพที่ชัดเจน 
ของเสียงบนวา "เศรษฐกิจที่ฟนตัวขึ้น 
ยังโตแบบกระจุก เศรษฐกิจฐานรากยัง 
ย่ำแยอยู" หรือ "เศรษฐกิจไทยยังฟนตัว 
แบบเปราะบาง ยังมีความเส่ียงหลาย 
เรื่องที่ตองระวัง"

เงินบาทแข็งค่า - ค่าแรง
เพิ่ม จะหาทางออก
อย่างไร

ความเสี่ยงที่ตองระวังใหมากใน 
ปจจุบันที่ภาคเอกชนใหความกังวลสูง 
มากมี 2 เรื่อง คือ การที่เงินบาทแข็งคา 
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยปรับตัวแข็งคามาก 
สุดในรอบ 40 เดือนอยูต่ำกวาระดับ 32 
บาทตอดอลลาร และการปรับขึ้นคา 
แรงขั้นต่ำซึ่งลูกจางตองการใหปรับขึ้น 
คาแรงมากกวา 15 บาทตอวันเพราะ 
คาครองชีพสูงทำใหไดคาจางไมเพียงพอ 
ตอการดำรงชีพที่เหมาะสม แตนายจาง 
รูสึกวาเศรษฐกิจไทยที่เพิ ่งเริ ่มฟนตัว 
ยอดขายยังปรับตัวไมสูงนัก สภาพคลอง 

ยังไมมากพอ และเงินเฟอยังต่ำไมถึง 
1% จึงเห็นวาควรปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 
เพียง 2-5 บาทนาจะเหมาะสมกวา ซึ่ง 
ในสัปดาหน้ีจะมีการประชุมของไตรภาคี 

อีกครั ้งวาคาแรงจะปรับเปนอัตราใด 
ระหวาง 2 ถึง 15 บาทตอวัน หรือ 
มากกวานี้

ค่าเงินบาทแข็งเสี่ยง
ผลกระทบส่งออก และ
ค่าจ้างแรงงาน

สำหรับคาเงินบาทที ่แข็งคาขึ ้น 
อยางรวดเร็วน้ัน ภาคเอกชนรูสึกวาคา 
เงินบาทแข็งอยางรวดเร็วและแข็งมาก 
เมื่อเทียบกับประเทศคูแขงท่ีสำคัญ คือ 
เวียดนามและอินโดนีเซีย และอีกหลายๆ 
ประเทศ ที่คาเงินนิ่งแทบไมแข็งตัวเลย 
ขณะท่ีคาเงินบาทในรอบ 1 ปแข็งคา 
แลวเกือบ 10% ทำใหแตมตอทางการ 
คาลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับคูแขง 
และเสี ่ยงมากที ่จะทำใหการสงออก 
ขยายตัวต่ำกวาเปาหมาย 5% ในปนี้ 

และจะส งผลกระทบอย างมากต อ 
SMEs และภาคการเกษตรที่ใชวัตถุดิบ 
ในประเทศเกือบ 100% ในการสงออก 
จึงเรียกรองใหธนาคารแหงประเทศไทย 

ชวยดูแลคาเงินบาทใหไมแข็งคาเร็วและ 
แขงขันไดกับประเทศคูแขง และอยาก 
ใหอยูในระดับใกลเคียง 33 บาทตอ 
ดอลลาร

ขณะท่ีการปรับข้ึนคาแรงนั้น ภาค 
เอกชน มีความเห็นตอการปรับคาแรง 
ขึ้น วาอยากใหปรับคาแรงขึ้นตามความ 
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและคา 
ครองชีพของแตละพ้ืนท่ี เพราะการปรับ 
ขึ้นคาแรงที่สูงเกินไปในชวงที่เศรษฐกิจ 
ที่กำลังฟนนั้น จะทำใหธุรกิจขาดสภาพ 
คลอง และอาจมีผลตอการดำเนนิงาน 
เพราะราคาขายไมขึ้น ยอดขายไมสูง 
แตตนทุนการผลิตทั้งราคาน้ำมันและ 
คาแรงปรับตัวสูงข้ึน จะมีผลตอกำไรและ 
การจัดจางแรงงานใหม  ผลเปนอยางไร 
คุยตอครั้งหนานะครับ

ภาคเอกชน มีความเห็นต่อการปรับค่าแรงขึ้น ว่า 
อยากให้ปรับค่าแรงขึ้นตามความเหมาะสมกับ 
สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่ 
เพราะการปรับขึ้นค่าแรงที่สูงเกินไปในช่วงท่ี 
เศรษฐกิจท่ีกำลังฟื้นนั้น จะทำให้ธุรกิจขาด 
สภาพคล่อง และอาจมีผลต่อการดำเนินงานเพราะ 
ราคาขายไม่ขึ้น ยอดขายไม่สูง แต่ต้นทุนการผลิต 
ทั้งราคาน้ำมันและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น จะมีผล 
ต่อกำไรและการจัดจ้างแรงงานใหม่  
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การสงออกของไทยในเดือน 
ธ.ค. 2560 ขยายตัวตอเน่ือง 
เปนเดือนที่ 10 ที่รอยละ 

8.6 หรือคิดเปนมูลคา 19,741 ลาน 
ดอลลาร สรอ. โดยการสงออกขยายตัว 
ไดดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาด 
อินเดีย และตลาดCLMV มีมูลคาสงออก 
สูงสุดเปนประวัติการณ

ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินแนว 
โนมการขยายตัวของสินเช่ือสุทธิในระบบ 
ธนาคารพาณิชยไทย 14 แหงในป 61 
มีโอกาสขยายตัวสูงข้ึนกวาระดับ 4.3% 

ก
ในป 2560 รับอานิสงสจากกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจท่ีทยอยฟนตัวข้ึน นาจะ 
ชวยประคองการฟนตัวของสินเช่ือธุรกิจ 
ขณะท่ีสินเชื่อรายยอยอาจโตไดตอเนื่อง 
โดยสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย คงยังเพิ่มขึ้น 
ไมมากจากปจจัยดานหนี้ครัวเรือนที่อยู
ในระดับสูงเปนตัวจำกัดการเติบโต 
ขณะที่สินเชื่อเชาซื้อนาจะอยูในระดับ 
คอนขางทรงตัว หลังจากท่ีเรงข้ึนมาก 
ในปกอน สวนปจจัยบวกจากสินเชื่อ 
ไมมีหลักประกันคงมีผลหนุนพอรตรวม
ไมมากนัก

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เผยวา 
ป 60 ที่ผานมา มีการจดทะเบียนจัด 
ตั้งหางหุนสวนบริษัท 74,517 ราย ซึ่ง 
เปนตัวเลขท่ีสูงสุดในรอบ 5 ป โดย 
เพ่ิมข้ึน 10,229 ราย หรือคิดเปน 16% 
จากป 59 เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาล 
ที ่สนับสนุนใหผู ประกอบการบุคคล 
ธรรมดาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล 
จึงทำใหจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหมเพิ่มสูง 
ขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจรานคาทอง ธุรกิจ 
รานขายยา และ อสังหาริมทรัพย สวน 
ในป 61 ประเมินวาจะมีการจัดตั้งธุรกิจ 

• การสงออกของไทยในเดือนธ.ค. 2560 ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 10 ที่รอยละ 8.6
• ศูนยวิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อแบงกป 61 โตกวา 4.3%
• เผยป 60 ยอดจัดต้ังธุรกิจใหมสูงสุดในรอบ 5 ป
• ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน ธ.ค.60 อยูที่ระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย.60
• คลังเผยไตรมาสแรกปงบประมาณ61 กูชดเชยขาดดุล 1.6 แสนลานบ. ดันเงนิคงคลังพุง 1.8 แสนลานบ.
• พาณิชย ปลื้มไทยควาอันดับ 1 สองปซอน ประเทศท่ีเหมาะเร่ิมตนธุรกิจมากท่ีสุดในโลก
• คาเงินบาทยังคงแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องจาก 31.85 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ มาอยูที่ระดับ 31.35 บาทตอเหรียญ 
สหรัฐฯ ณ วันที่ 26 ม.ค. 61
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



ใหมไมนอยกวา 75,000 ราย โดย 
ประเภทธุรกิจที่มีการจัดต้ังสูง คือ กลุม 
กอสรางอาคารท่ัวไป อสังหาริมทรัพย 
ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เผยความเช่ือม่ันของภาคอุตสาหกรรม 
ไทย ประจำเดือนธ.ค.60 อยูที่ระดับ 
89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 87.0 ใน 
เดือนพ.ย.60 โดยเฉพาะกลุมอุตสาห- 
กรรมยานยนตที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 
งานมอเตอรเอ็กซโป 2017 รวมท้ังสินคา 
ที่เกี่ยวของกับของขวัญของฝากในชวง 
เทศกาลปใหม ขณะเดียวกันการฟนความ 
สัมพันธระหวางไทยกับสหภาพยุโรป 
ผูประกอบการเห็นวาจะสงผลดีตอการ
คาและการลงทุนระหวางกัน โดยเฉพาะ 
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตที่มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากงานมอเตอรเอ็กซโป 2017 
รวมทั้งสินคาที่เกี ่ยวของกับของขวัญ 
ของฝาก ในชวงเทศกาลปใหม ขณะที่ 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 102.8 ปรับตัว 

เพิ่มข้ึนจากระดับ 102.0 ในเดือนพ.ย. 
เน่ืองจากผูประกอบการเห็นวาเศรษฐกิจ 
ไทยในป 2561 มีแนวโนมขยายตัว 
ตอเนื่อง

กระทรวงการคลัง เผยวา ฐานะ 
การคลังของรัฐบาลตามระบบกระแส 
เงินสดในชวงไตรมาสแรกของปงบ 
ประมาณ 61 รัฐบาลมีรายไดนำสง 
คลังทั้งสิ้นจำนวน 551,400 ลานบาท 
ขณะที่มีการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ทั้งสิ้นจำนวน 967,456 ลานบาท โดย 
รัฐบาลไดกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 
จำนวน 161,053 ลานบาท สงผลให 
เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 60 มี 
จำนวนทั้งสิ้น 180,910 ลานบาท โดย 
รายไดเพิ่มขึ้นมาจากการนำสงรายได 
ของรัฐวิสาหกิจสูงกวาประมาณการ 
รายไดหนวยงานอ่ืน และกรมสรรพสามิต 
ที่สูงกวาประมาณการรอยละ 28.3 8.9 
และ 0.3 ตามลำดับ โดยภาษีที่จัดเก็บ 
ไดสูงกวาเปาหมายที่สำคัญ ไดแก ภาษี 
รถยนต 2,409 ลานบาท และภาษีเบียร 

483 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 
รอยละ 9.7 และ 3.9 ตามลำดับ

กระทรวงพาณิชย เผยผลการ 
จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกดาน
ตางๆ ประจำป 61 บนเว็ปไซต usnews 
.com ของสำนักขาวU.S. News & 
World Report พบวา ไทยไดรับการ 
จัดอันดับใหครองแชมปอันดับ 1 จาก 
ทั้งหมด 80 ประเทศท่ัวโลก ในเรื่อง 
การเปนประเทศที่เหมาะสมสำหรับ 
การเริ่มธุรกิจ (Best Countries to 
start a Business) ตอเนื่องเปนปที่ 
สอง เปนผลมาจากลดข้ันตอนการจด 
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทย และลดคา 
ใชจายของผูประกอบการลง นอกจากน้ี 
ไทยยังไดรับการจัดอันดับเปนประเทศ
ท่ีนาลงทุน (Best Countries to Invest 
In) เปนอันดับท่ี 8 จาก 25 ประเทศ 
ทั่วโลก เพราะไทยปรับลดขั้นตอนการ 
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยจากเดิม 
5 ขั้นตอน ใชเวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 
3 ขั้นตอน ใชเวลา 2 วัน รวมทั้งลดคา 
ใช จ ายของผ ู ประกอบการจากเด ิม 
6,600 บาท เหลือเพยีง 5,800 บาท

คาเงินบาทราคาปดวันศุกรที่ 26 
มกราคม 2560 อยูที่ 31.35 บาทตอ 
ดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นจากสัปดาห 
กอนท่ีปดที่ 31.85 บาทตอดอลลาร 
สรอ. จากปจจัยการเทขายเงินดอลลาร 
ในตลาดโลก เนื่องจากการตกลงงบ 
ประมาณไมไดระหวางรัฐบาลสหรัฐ 
และสภาคองเกรส รวมถึงสัญญาณเชิง 
บวกของทิศทางเศรษฐกิจไทย สงผลให 
เงินทุนยังคงไหลเขาตอเนื่อง
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• กองทุนการเงินระหวางประเทศ: ปรับประมาณการณเศรษฐกิจโลกเปน ปน้ีขยายตัวรอยละ 3.9 และปหนาขยายตัว 
รอยละ 0.2
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบานมือสองรวงลง 3.6% ในเดือนธ.ค., ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต 
และภาคบริการเบื้องตนของสหรัฐ รวงลงแตะระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเปนระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน
• ประเทศญี่ปุน: ยอดขายสินคาในซุปเปอรมารเก็ตป 2560 ปรับตัวลง 0.9%, ยอดเกินดุลการคาเดือนธ.ค.อยูที่ระดับ 
3.59 แสนลานเยน สวนยอดสงออกในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.3%
• ประเทศจีน : รายไดดานการคลังของจีนในป 2560 เพิ่มขึ้น 7.4%, กำไรของบริษัทขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรม 
ของจีนประจำเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้น 10.8%
• ราคาน้ำมันดิบสัปดาหท่ีผานมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.2%  เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน จากการออนคาของดอลลาร 
สหรัฐฯ และการลดสตอกน้ำมันของสหรัฐฯ

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
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กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณการ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้ และ 
ปหนา สูระดับ 3.9% โดยปรับเพิ่มขึ้น 
0.2%

ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหนา 
อสังหาริมทรัพยแหงชาติของสหรัฐ 
(NAR) เปดเผยยอดขายบานมือสอง 
รวงลง 3.6% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบ 
รายเดือน สูระดับ 5.57 ลานยูนิต, 
มารก ิตเปดเผยดัชนีผ ู จ ัดการฝาย 
จัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และ 
ภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐ รวงลง 
แตะระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเปน 
ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 
54.1 ในเดือนธ.ค.

ประเทศญ่ีปุน: สมาคมรานคาปลีก 

แหงประเทศญี ่ปุ นเปดเผยยอดขาย 
สินคาในซุปเปอรมารเก็ตป 2560 
ปรับตัวลง 0.9% เมื่อเทียบเปนรายป, 
กระทรวงการคลังญี ่ปุ นเปดเผยยอด 
เกินดุลการคาเดือนธ.ค.อยู ที ่ระดับ 
3.59 แสนลานเยน สวนยอดสงออก 
ในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบ 
เปนรายป ขณะท่ียอดนำเขาพุงข้ึน 14.9%

ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีน 
รายงานรายไดดานการคลังของจีนใน 
ป 2560 เพิ่มขึ้น 7.4% เทียบรายป สู 
ระดับ 17.3 ลานลานหยวน (2.7 ลาน 
ลานดอลลาร), สำนักงานสถิติแหงชาติ 
จีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทขนาด 
ใหญในภาคอ ุตสาหกรรมของจ ีน 
ประจำเดือนธ.ค. ปรับตัวข้ึน 10.8% 
เมื่อเทียบเปนรายป สูระดับ 8.2416 

แสนลานหยวน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหท่ีผานมา 

ปรับตัวลดลงประมาณ 4.2% เมื่อเทียบ 
กับสัปดาหกอน โดยสัญญาน้ำมันดิบ 
เวสตเท็กซัส (WTI) งวดสงมอบเดือน 
ก.พ. 60 ปดตลาดเมื่อวันศุกรที่ 26 ม.ค. 
ที่ระดับ 66.14 ดอลลาร สรอ./บารเรล 
ปรับตัวลดลง 2.77 ดอลลาร/บารเรล 
หรือคิดเปน 4.2% เมื่อเทียบกับราคา 
ปดเมื่อวันศุกรที่ 19 ม.ค. ราคาน้ำมันได 
รับอานิสงสจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
ที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสวน 
ใหญ นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังไดรับแรง 
หนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 
1.1 ลานบารเรลในสัปดาหที่แลว ซึ่งถือ 
วาปรับตัวลงเปนสัปดาหท่ี 10 ติดตอกัน

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค. จากเฟดดัลลัส, ความเช่ือมั่นผูบริโภคเดือนม.ค.จาก Conference 
Board, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบ้ีย, 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.จากมารกิต, 
ดัชนีภาคบริการเดือนม.ค.จากสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐ (ISM)
• ประเทศอังกฤษ: ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนม.ค.จาก GfK, ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคการผลิตเดือนม.ค.จากมารกิต
• ประเทศญี่ปุน:  อัตราวางงานเดือนธ.ค., การใชจายภาคครัวเรือนเดือนธ.ค., ยอดคาปลีกเดือนธ.ค., 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.
• ประเทศจีน: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/การผลิตเดือนม.ค.จากสำนักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS)

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 ม.ค.-2 ก.พ. 2561) 
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บทนำ 
ผูประกอบการ (entrepreneur) คือ บุคคล 
ที่คนพบโอกาสในตลาด จัดสรรทรัพยากร และ 

สรางมูลคาความเปนผูประกอบการ หรือการกระทำของ 
ผูประกอบการ บงบอกถึงความสามารถและความตั้งใจที่ 
จะดำเนินการริเริ่มแนวคิด จัดระเบียบ และจัดการกิจการ 
ใหมที่มีผลิตภาพ โดยยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดและแสวงหา 
ผลกำไรเปนรางวัล ในทางเศรษฐศาสตร ความเปนผูประ- 
กอบการในบางครั้งถูกพิจารณาใหเปนปจจัยการผลิตเทียบ 
เคียงกับที่ดิน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และทุน

ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 
(อังคถัด) ไดจัดทำกรอบนโยบายความเปนผูประกอบการ 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำนโยบายการพัฒนาผูประกอบ 
การระดับประเทศ สำหรับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังอยูใน 
ชวงเปลี่ยนผานและจำเปนตองออกแบบขอริเริ่ม มาตรการ 
และสถาบันเพื่อสงเสริมความเปนผูประกอบการ กรอบ 
นโยบายดังกลาวไดกำหนดแนวทางเชิงโครงสรางของ 
นโยบายดานตางๆ ที่ฝงอยูภายในกลยุทธดานความเปนผู 
ประกอบการ และเสนอแนวทางแกผูกำหนดนโยบายผาน 
กระบวนการสรางสภาพแวดลอมและอำนวยความสะดวก 
ใหแกการเกิดขึ ้นของผู ประกอบการและธุรกิจตั ้งใหม 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

รวมถึงการเติบโตและการขยายตัวของวิสาหกิจใหม
กรอบนโยบายดังกลาวน้ีตระหนักถึงการท่ีหลายประเทศ 

อาจยังไมมียุทธศาสตรความเปนผูประกอบการของชาติที่ 
ชัดเจน การสงเสริมและการอำนวยความสะดวกใหแก 
วิสาหกิจใหมมักเปนสวนหนึ ่งของยุทธศาสตรดานการ 
พัฒนาภาคเอกชนหรือวิสาหกิจในภาพรวมที่มีวัตถุประสงค 

ในกรอบกวางที ่เกี ่ยวกับการสรางศักยภาพดานการผลิต 
ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปดานกฎระเบียบ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะ หรือนโยบาย 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

กรอบนโยบายดานความเปนผูประกอบการควรมีขอบ 

บ

กรอบนโยบายความเป็น
ผู้ประกอบการและแนวทาง
การปฏิบัติ (ตอนท่ี 1)

การออกแบบนโยบายด้านความเป็น
ผู้ประกอบการไม่มีทางท่ีจะดำเนินการ
กับทุกประเทศในลักษณะเดียวกันได้ 
แต่ควรให้ความสำคัญกับนโยบายท่ี 
เป็นกุญแจสำคัญเพ่ือนำไปสู่การ 
นำเสนอและพิจารณาวัตถุประสงค์ 
และทางเลือกเชิงนโยบาย  
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เขตที่เจาะจงและมุงเนนการกำหนดนโยบายที่มุ งสงเสริม 
การเกิดขึ้นของวิสาหกิจใหมและอำนวยความสะดวกธุรกิจที ่
จัดต้ังใหม นโยบายดานความเปนผูประกอบการมีปฏิสัมพันธ 
กับการพัฒนาภาคเอกชนในวงกวางและนโยบายเศรษฐกิจ 
ทั่วไป รวมถึงนโยบายที่สนับสนุนการปรับบรรยากาศทาง 
ธุรกิจ  

นโยบายดานความเปนผู ประกอบการไมสามารถนำ 
ไปดำเนินการเพียงลำพังโดยแยกออกจากนโยบายพัฒนา 
การเศรษฐกิจในกรอบกวางทั้งหมดได การประสานและ 
ความสอดคลองกันของนโยบายในองครวมเปนสิ ่งที ่มีนัย 
สำคัญตอการสงผลกระทบเชิงบวกและสรางผลประโยชน 
ที่เปนรูปธรรมจากการผนึกกำลังของนโยบายเหลานี้ รวม 
ถึงการสรางการเติบโตสูงสุดทั ้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใตการอาศัยแนวทางเชิงบูรณาการของรัฐบาลควบคูกับ 
เจตจำนงที่เขมแข็งในระดับรัฐมนตรีและการประสานงาน 
ระหวางกระทรวงตางๆ พรอมกับความเปนหุนสวนกับภาค 
เอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ของภาคประชาสังคม 
อาทิ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน และองคกรชุมชน 

การออกแบบนโยบายดานความเปนผู ประกอบการ 
ไมมีทางที่จะดำเนินการกับทุกประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ได แตควรใหความสำคัญกับนโยบายที่เปนกุญแจสำคัญ 
เพื่อนำไปสูการนำเสนอและพิจารณาวัตถุประสงคและทาง 
เลือกเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ภายใตบริบทดานเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศและความทาทายเฉพาะดานการพัฒนา 
ซึ่งประเทศตองเผชิญ จะเปนปจจัยกำหนดแนวทางในภาพ 
รวมของการพัฒนาความเปนผูประกอบการ อังคถัดไดระบุ 
ถึง 6 ดานในสวนของนโยบายที่สงผลกระทบโดยตรงตอ 
กิจกรรมดานความเปนผู ประกอบการที ่ควรไดรับความ 
สำคัญเปนลำดับแรก ประกอบดวย (1) การกำหนด 
ยุทธศาสตรความเปนผูประกอบการของชาติ (2) การสราง 
สมดุลของสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ (3) การยกระดับ 
การศึกษาและทักษะดานความเปนผูประกอบการ (4) การ 
อำนวยความสะดวกดานการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเขาถึงแหลงเงินทุน และ 
(6) การสงเสริมความตระหนักและการสรางเครือขาย 

ที่มา :  อังคถัด 

กรอบนโยบายด้านการเป็นผู้ประกอบการของอังค์ถัด
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การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Formulating National 
Entrepreneurship Strategy) 

ยุทธศาสตรชาติดานความเปนผูประกอบการควรจัด
ทำขึ ้นใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอมของแตละประเทศ 
โดยเริ่มจากการสรางความเขาใจวาความเปนผูประกอบการ 
เปนสวนหนึ ่งของการพัฒนาประเทศโดยรวมไดอยางไร 

จัดลำดับวานโยบายใดควรนำมาใชเพื ่อชวยใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงคโดยขึ้นอยูกับระดับของความเปนผูประกอบ 
การที่มีอยูในประเทศ และลักษณะเฉพาะเชิงโครงสราง 
ของประเทศ อัตราของผูประกอบการใหม ความสัมพันธ 
กับจำนวนแรงงาน และระดับนวัตกรรมของผูประกอบการ 
ใหมของประเทศตางๆ 

การกำหนดเปาหมายและจัดลำดับความสำคัญมี 
ความสำคัญ โดยขึ้นอยูกับการวิเคราะหลักษณะเฉพาะ 
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เชิงโครงสรางและขอจำกัดที่ผูกพัน จึงตองจัดลำดับความ 
สำคัญใหแตกตางกัน อาทิ การกำหนดใหเนนการพัฒนา 
ภาคเกษตรกรรมใหทันสมัย การกาวกระโดดไปสูเทคโนโลย ี
รุนใหม การสงออกที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย การสราง 
โอกาสทางธุรกิจใหมสำหรับผูหญิง การผลักดันใหเกิดการ 
จางงานเยาวชน   ประสิทธิผลของยุทธศาสตรการพัฒนา 
ความเปนผูประกอบการขึ้นอยูกับ (1) องคประกอบของ 
ยุทธศาสตรที่แตกตางจะนำมาบูรณาการกันไดอยางไร (2) 
ย ุทธศาสตร การพ ัฒนาทั ้งหมดถ ูกนำมาจ ัดวางให ถ ูก 
ตำแหนงไดอยางไร และ (3) สรางความสัมพันธกับนโยบาย 
ดานความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาภาคเอกชน 
ไดอยางไร กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรใหสอดคลองกัน 
จะสำเร็จไดโดยความรวมมือของกระทรวงและภาคสวน 
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม 

ขั้นตอนแรกของการนำไปนโยบายไปปฏิบัติ คือ การ 
กำหนดสถาบันแกนนำ (lead institution) ในการพัฒนา 
ความเปนผูประกอบการเพื่อนำวัตถุประสงคทั ้งหมดของ 
นโยบายไปปฏิบัติและกำกับ ทั้งนี้ การกำหนดเปนหนวย 
งานกลาง (focal points) จะชวยใหเกิดการประสาน 
งานใหเกิดการนำนโยบายความเปนผู ประกอบการไปใช 
และชวยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
หลักและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

การวัดผลลัพธและสิ่งที่ไดเรียนรูจากนโยบายโดยการ
ติดตามและประเมินผลของการดำเนินแผนงานดานความ 
เปนผู ประกอบการจะเปนการรับรองความกาวหนาของ 
นโยบายและชี้ใหเห็นวานโนบายสอดคลองกับความตองการ 
ของผูประกอบการในขั้นตางๆ ของการพัฒนา ผูกำหนด 
นโยบายเปนผูรับผิดชอบตอประสิทธิผลของนโยบาย รวม 
ถึงแผนงานดานความเปนผูประกอบการ ดังนั้น ผูกำหนด 
นโยบายจึงตองสามารถแสดงใหเห็นวาจะบรรลุวัตถุประสงค 
ไดอยางไร 

ยุทธศาสตรชาติดานความเปนผู ประกอบการควรมี 
เปาประสงคและวัตถุประสงคที่สามารถวัดได ไดแก 

(1) ตัวชี้วัดพื้นฐาน เชน จำนวนผูประกอบการใหม 
(start-ups) ที่ไดรับการสรางขึ้น โดยอาจแบงตามภาคสวน 
หรือกลุมเปาหมายและอัตราความอยูรอด (2) ตัวชี้วัดทาง 
เศรษฐกิจที่มีความซับซอนมากขึ้น เชน มูลคาเพิ่ม การ 

สรางงาน หรือการสงออกโดยผูประกอบการปจจุบัน และ 
(3) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน การ 
ขจัดความยากจน ความเปนผูประกอบการสตรี หรือ 
start-ups ในสาขาพลังงานสีเขียว (green-energy sectors) 
เปนตน 

ในสวนของกรอบนโยบายดานอื่นๆ จะนำเสนอในตอน 
ตอไป 

อังค์ถัดได้ระบุถึง 6 ด้านในส่วนของ 
นโยบายท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
กิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
ท่ีควรได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรก 
ประกอบด้วย (1) การกำหนด 
ยุทธศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการ 
ของชาติ (2) การสร้างสมดุลของ 
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ (3) 
การยกระดับการศึกษาและทักษะด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ (4) การ 
อำนวยความสะดวกด้านการ 
แลกเปล่ียนทางเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม (5) การปรับปรุงการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ (6) การ 
ส่งเสริมความตระหนักและการสร้าง 
เครือข่าย 
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ธพว. ประกาศชัดพรอม 
สนับสนุนการเงินใหกับ 
สตารทอัพรายใหม ประเดิม 

ปลอยสินเชื่อพัฒนา 2 แพลทฟอรม 
คนรุนใหม คือ 77kaoded และ 
Money2know พรอมตอยอดจาก 
โครงการ “Transformation Loan” 
รองรับความตองการขอมูลขาวสารและ 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม 
กาวสูยุค “Thailand 4.0”

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 
ผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME Development Bank หรือ 
ธพว.) กลาวถึงกาวสำคัญของการเปล่ียน 
แปลงรูปแบบการใหบริการของ SME 
Development Bank คือการปรับ 
ตัวสูจุลเอสเอ็มอี เปรียบไดกับการเปน 
“จ๊ิกซอว” ช้ินสำคัญท่ีจะชวยผูประกอบ- 
การรายเล็กท่ียังเขาไมถึงความชวยเหลือ 
จากธนาคารพาณิชยทั่วไป รวมถึงเขา 
ไปตอยอดธุรกิจคนไทยใหเติบโต ทั้งใน 
อุตสาหกรรมดั้งเดิม (First S-curve) สู 
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-curve) 
ขณะนี้มีผู ประกอบการไทยหนาใหม 
สนใจขอรับการสนับสนุนเขามาแลว 
นั่นคือ กลุม Startup มีแนวโนมเติบโต 
อยางรวดเร็ว ธนาคารจึงมุงสนับสนุน 

ธ
ทั ้งองคความรู และแหลงเง ินทุนแก 
สตารทอัพ(Startup) เหลานี้ใหสามารถ 
แจงเกิด และเติบโตไดอยางยั่งยืน ทาม 
กลางกระแสเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยาง 
รวดเร็ว 

อยางไรก็ดี แมท่ีผานมาจะมีสตารทอัพ 
ท่ีประกอบธุรกิจดานผลิตดิจิทัลคอนเทนท 
(Digital Content) หลายรายเขารับ 
การสนับสนุนสินเชื่อของธนาคารผาน 
โครงการ “Transformation Loan” 
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ขยาย และ 
พัฒนาธุรกิจ โดยธนาคารมีวงเงินสินเช่ือ 
โครงการวม 15,000 ลานบาท หาก 
เปนลูกคารายใหม ธนาคารสามารถ 
อนุมัติวงเงินกูอยูที่ 5 ลานบาทตอราย 

ดวยวงเงินดังกลาวเชื่อมั่นวาจะสามารถ 
ผลักดันผูประกอบการใหม ซึ่งเปนกลุม 
สตารทอัพ ธุรกิจที่มีนวตักรรม และ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีศักยภาพ พรอม 
ปรับตัวกาวเขาสูอุตสาหกรรมยุค 4.0 

“SME Development Bank 
เชื่อมั่นวา ผูประกอบการเหลานี้จะเปน 
กลุ มคนตัวเล ็กที ่ม ีกำลังข ับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แมจะกระจายตัวอยูในตางจังหวัด แต 
ถือวาตรงตามเปาหมายในการเขาไปให 
ความชวยเหลือ เพื่อใหธุรกิจเหลานี้ 
เกิดความเขมแข็งและอยูรอด พรอม 
กาวเขาสูยุค “Thailand 4.0” ตาม 
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที ่เน นการ 

SME Development Bank เชื่อมั่นว่า 
ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนตัวเล็กที่มี 
กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ แม้จะกระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด 
แต่ถือว่าตรงตามเป้าหมายในการเข้าไปให้ความ 
ช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจเหล่าน้ีเกิดความเข้มแข็ง 
และอยู่รอด พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” 
ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมของรัฐบาล

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
â´Â
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SME Development Bank 
พร้อมหนุนสตาร์ทอัพคนไทย
แจ้งเกิด ‘แพลทฟอร์ม
ข่าวชุมชน-การเงินส่วนบุคคล’ 





ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมของรัฐบาล" 
ตัวอยางผูประกอบการสตารทอัพ

ท่ีสามารถสรางแพลทฟอรมท่ีแตกตางและ 
นาสนใจคือ “อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ” 
ประธานกรรมการ บริษัท อะแดป ครีเอช่ัน 
(ไทยแลนด) จำกัด ผูผลิตแพลทฟอรม 
77kaoded และ Money2know คือ 
อีกหนึ่งตัวอยางของ SMEs ไทยในกลุม 
สตารทอัพ ที่ไดรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
จาก SME Development Bank ใน 
โครงการ “Transformation Loan” 
วงเงิน 5 ลานบาท โดยนำไปใชสราง 
แพลทฟอรมขาวสารบนเว็บไซตรูปแบบ 
ใหม ที่ใหความสำคัญดานขาวชุมชน 
และขาวดานการเงินสวนบุคคลเปนหลัก 
ซึ่งแพลทฟอรม 77kaoded เปนการนำ 
เสนอเร่ืองราวขาวสารชุมชน 77 จังหวัด 
บนเว็บไซต www.77kaoded.com 
เนื ้อหาที่ปรากฏในเว็บไซตจะมาจาก 
นักขาวในแตละจังหวัด แตที ่มีความ 
แตกตางจากเวบไซตขาวอื่นๆ คือนัก 
ขาวจะเปนผู บริหารคอนเทนทแตละ 
จังหวัดเอง 

ที่สำคัญตัวเว็บไซต 77kaoded 
จะทำงานแบบเคร ือข ายใยแมงมุม 
ผูปนคอนเทนทคือนักขาวภาคสนามที่ 
กระจายตัวแตละจังหวัดสงขอมูลกลับ 
มายังแพลทฟอรม ดังนั้นขอมูลแตละ 
จังหวัดจึงเชื่อมตอถึงกันทันที ธุรกิจที่ 
เห็นผลชัดเจน คือ ธุรกิจรานอาหาร 
รานพื้นเมือง ที่พัก รานจำหนายของ 
ฝาก-ของท่ีระลึก-OTOP แหลงทองเท่ียว 
พื้นถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 
ท่ีสามารถใชเครือขายดังกลาวสรางพ้ืนท่ี 
ขึ้นบนโลกออนไลน เมื่อแหลงทองเที่ยว 
เหลานี ้เปนที่รู จัก แนนอนวาผู ที ่มา 
ทองเท่ียวกวา 90% จะมาจากคนตางถ่ิน 
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ สิ่งที่จะได 
ตามมา คือ เม็ดเงินหรือรายไดจากการ 

ทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวา 1 เทาตัว 
“ถามวาเว็บไซตท่ัวไปท่ีมีบล็อกเกอร 

คอยรีวิวที่พัก รานอาหาร หรือแหลง 
ทองเที่ยวนั้นแตกตางจาก 77kaoded 
อยางไร กอนอื่นจุดแตกตางจะอยูที่ผู 
เขียน หรือนักขาวทองถิ่นที่กำขอมูล 
ทั้งหมด นักขาวทองถิ่นทราบดีวาจุด 
ไหนมีขอดีของเดนท่ีจะคอยอัพเดตขอมูล 
จังหวัดของตน หากลองมองยอนวา 
การที่ใครก็ตามตองการไปเที่ยวจึงมัก 
ใชการสืบคนหาผานเว็บไซต google 
แนนอนวาการจะคนหาใหไดขอมูล คุณ 
ตองรูคำสำคัญ (Keyword) นั่นคือจุด 
ท่ีทำใหตองใชเวลาในการสืบคนนาน แต 
หากหาขอมูล หรือชื่อสถานที่ทองเที่ยว 
จาก77kaoded จะไดขอมูลที่ถูกตอง 

เชื่อถือได”
และในสวนของเว็บไซตดานการ 

เงินทั่วไปมักเนนขอมูลหุนหรือชักชวน 
ใหคนหันมาเลนหุน ขณะที่ www. 
money2know.com มุงใหความรู 
เรื่องหุนประมาณ 20-25% ที่เหลือคือ 
ขอมูลดานการลงทุน เงินออม ประกัน 
การซื้อกองทุน การลงทุน รวมถึงชวย 
วางแผนใชเงินหลังเกษียณ หรือแมแต 
เลือกผอนบานอยางไรใหประหยัดที่สุด 
โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการเงินมารวมให 
ความรู อาทิ อ.วีระ ธีรภัทร ผูเชี่ยวชาญ 
ดานการเงินและการลงทุน, คุณวัชรา 
จรูญสันติกุล ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ, 
คุณขวัญชนก วุฒิกุล ผูเชี่ยวชาญดาน 
วางแผนทางการเงิน เปนตน 

77kaoded คือแพลทฟอรมท่ีเปดโอกาสใหคนทองถ่ิน หรือผูท่ียายภูมิลำเนา 
ไปอยูท่ีอ่ืนสามารถมีสวนรวมในการเสนอขาวสารไดผาน Blogger และ เว็บ 
บอรด ซ่ึงจะทำใหขาวสารครอบคลุมทุกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด และ 
จะทำให 77kaoded เปนแพลทฟอรมท่ีมีคอนเทนทจากคนทองถ่ินอยางแท 
จริง ท่ีสำคัญแพลทฟอรม 77kaoded ถูกออกแบบใหเขาไปมีสวนรวมพัฒนา 
กิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการ 
พัฒนารูปแบบเปนชุมชนออนไลน (social community) เพ่ือเปนชองทาง 
หรือพ้ืนท่ีสำหรับการจำนายสินคาและบริการในระดับทองถ่ินท่ัวประเทศ

Money2know คือแพลทฟอรมใหบริการขอมูลขาวสารดานบริหารการเงิน 
สวนบุคคล (Personal Finance) บนเว็บไซต www.money2know.com 
เนนใหขอมูลการบริหารการลงทุนและการเงินสวนบุคคล ต้ังแตคนวัยเรียน วัย 
ทำงาน รวมถึงวางแผนการเงินในวัยเกษียณ ตลอดจนความรูเร่ืองการดำเนิน 
ธุรกิจและยังใชเปนแหลงความรู เน่ืองจากมีการอางอิงแหลงท่ีมาชัดเจน เหมาะ 
สำหรับผูตองการทำธุรกิจในยุคที่ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 
รวดเร็ว
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ทิศทางการส่งออกไทยปี 
ปี 2561
การสงออกป 2561 คาดวาขยายตัวตอเนื่อง 

มีมูลคา 251,624 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือขยายตัว 
6.3% (4.0-7.9%) จากที่ขยายตัว 9.9% ในป 2560 
ถึงแมวาการสงออกในป 2561 จะมีอัตราการขยายตัว 
ที่ชะลอลงจากป 2560 เนื่องจากฐานมูลคาการสงออก 
ในป 2560 อยูในระดับสูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
โลก แตถือวาโดยรวมแลวการสงออกไทยในป 2561 
สามารถขยายตัวไดตอเนื่อง

การสงออกไทยในป 2561 ไดรับแรงหนุนจากปจจัย 
บวกหลายดาน เชน การที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเนื่อง  
ประเทศผูนำเขาหลักอยาง สหรัฐฯ ปรับสถานการณคุม 
ครองทรัพยสินทางปญญาของไทยดีขึ ้นจากบัญชีประเทศ 
ที่ตองจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เปน 
บัญชีประเทศที่ตองจับตามอง (Watch List : WL) ซึ่งจะ 
สงผลใหไทยมีภาพลักษณที่ดีในเรื่องการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา และสงผลบวกตอการสงออกไทยโดยเฉพาะใน 
กลุมสินคานวัตกรรมและเทคโนโลยี การปรับโครงสราง 
ภาษีคร้ังใหญของสหรัฐฯ จะชวยกระตุนการบริโภคในสหรัฐฯ 
สงผลใหสหรัฐฯ อาจมีการนำเขาสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น การ 
ที่สหภาพยุโรปปรับความสัมพันธทางการเมืองกับไทยใหมี
สถานะดีขึ้นอาจนำไปสูการจัดทำ FTA ไทย-EU ในอนาคต 
ซึ่งจะสงผลบวกตอการสงออกไทยไป EU มากขึ้น และ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ควรพัฒนาอย่างไรในอนาคต

การลดภาษีสินคาเพิ่มขึ้นภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 
(ASEAN - China Free Trade Agreement) จะสงผลให 
ไทยมีโอกาสสงออกไปจีนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็สง 
ผลใหไทยนำเขาจากจีนมากขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ตามการสงออกในป 2561 การสงออกไทย 
ก็ยังตองเผชิญกับปจจัยลบ เชน การที่คาเงินบาทมีแนวโนม 
แข็งคาตอเนื่อง การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 
อาจนำมาซึ่งมาตรการดานการคาที่เขมงวดขึ้น แนวโนม 
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และทิศทางราคาน้ำมันมีแนวโนมปรับ 
ตัวสูงขึ้น 

ในสวนของปจจัยที่ตองติดตามในป 2561 คือ การ 
ที่มูลคาการสงออกไทยในป 2560 เพิ่มขึ้น แตสวนแบง 
ตลาดไทยกลับเริ่มลดลง เชน ในตลาดจีน1 นอกจากนี้การ 
ที่จีนลดภาษีนำเขาสินคาอุปโภคบริโภคอาจสงผลใหประเทศ 
ที่ไมมี FTA กับจีนไดเปรียบในการแขงขันในการสงออก 
ไปจีนมากขึ้น (ไทยมี FTA อาเซียน-จีน) รวมถึงการที่จีน 
นำเขายางและผลิตภัณฑยางจากไทยขยายตัวสูงมากในป 
2560 และการนำเขาของจีนจากไทยกระจุกตัวเพียงไมกี่ 
กลุมสินคาจึงตองติดตามวาในป 2561 นี้ทิศทางการนำเขา 
สินคาของจีนจากไทยจะยังสูงตอไปหรือไม เพราะถาจีนลด 
หรือชะลอการนำเข าจากไทยโดยเฉพาะกลุ มยางและ 
ผลิตภัณฑยางจะสงผลใหการสงออกของไทยชะลอลง 
อยางมาก

ท

1 พิจารณาจากมูลคาการสงออกป 2560
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ป 2561 การสงออกมีแนวโนมขยายตัว 6.3% แตหาก 
คาเงินบาทไทยแข็งคามากกวาประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ 
จีนชะลอการนำเขายางและผลิตภัณฑยางจากไทย หลังจาก 
ที่นำเขาสูงมากในป 2560 การสงออกไทยอาจขยายตัว 

เพียง 4.0% อยางไรก็ตามหากเศรษฐกิจโลกขยายตัวดี 
ประเทศที่พัฒนาแลวฟนตัวทางเศรษฐกิจไดอยางแข็งแกรง 
และจีนยังคงนำเขาจากไทยตอเนื่อง การสงออกไทยอาจ 
ขยายตัวถึง 7.9%

การคาดการณ์การส่งออกไทยปี 2561 (กรณีทั่วไป)

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ภูมิภาคสหภาพยุโรป (15) 
ภูมิภาคอาเซียน
 อาเซียน (เดิม)
    บรูไนดารุสซาลาม
    อินโดนีเซีย
    มาเลเซีย
    ฟลิปปนส
    สิงคโปร
 อาเซียน (ใหม)
    กัมพูชา
    ลาว
    เมียนมาร
    เวียดนาม
จีน
อินเดีย
ฮองกง
ออสเตรเลีย
แคนาดา
ภูมิภาคตลาดตะวันออกกลาง
ทวีปตลาดแอฟริกา 
ทวีปอเมริกาใต 
อื่นๆ
รวมสินคาออก

2560
26,537
22,310
21,549
59,664
34,473

81
8,806
10,352
6,946
8,287

25,191
5,270
3,950
4,309
11,662
29,433
6,487
12,308
10,507
1,432
8,924
6,855
4,141
26,550
236,694

2561f
27,918
23,294
23,174
64,867
36,924

86
9,694
11,094
7,709
8,341

27,943
5,818
4,011
4,672
13,442
30,861
7,757
13,010
11,119
1,496
9,356
7,087
4,465
27,221
251,624

2559
1.8
2.1
1.0
-0.7
-1.1
-24.5
4.5
-5.5
6.8
-6.0
0.0
-5.8
-5.7
0.2
5.8
0.3
-2.6
-3.0
5.5
-1.7
-11.6
-8.0
0.8
8.8
0.5

2560
8.3
8.9
7.6
8.9
6.0
1.6
7.7
7.5
8.6
0.7
13.1
12.8
-1.1
3.1
23.7
23.7
25.8
7.3
1.9
6.7
-1.0
11.8
6.6
8.4
9.9

2561f
5.2
4.4
7.5
8.7
7.1
6.0
10.1
7.2
11.0
0.6
10.9
10.4
1.5
8.4
15.3
4.8
19.6
5.7
5.8
4.5
4.8
3.4
7.8
2.5
6.3

2559
11.4
9.5
9.3
25.4
15.1
0.0
3.8
4.5
3.0
3.8
10.3
2.2
1.9
1.9
4.4
11.1
2.4
5.3
4.8
0.6
4.2
2.9
1.8
11.4
100.0

2560
11.2
9.4
9.1
25.2
14.6
0.0
3.7
4.4
2.9
3.5
10.6
2.2
1.7
1.8
4.9
12.4
2.7
5.2
4.4
0.6
3.8
2.9
1.8
11.2
100.0

2561f
11.1
9.3
9.2
25.8
14.7
0.0
3.9
4.4
3.1
3.3
11.1
2.3
1.6
1.9
5.3
12.3
3.1
5.2
4.4
0.6
3.7
2.8
1.8
10.8
100.0

2559
24,500
20,481
20,021
54,779
32,507

80
8,177
9,627
6,396
8,226

22,272
4,672
3,995
4,178
9,427

23,800
5,155
11,472
10,309
1,342
9,010
6,133
3,883
24,503
215,388

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว
(%) สัดสวน (%)

หมายเหตุ: f คือ คาดการณ
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การคาดการณการสงออกป 2561 ภายใตสมมติฐาน 
ที่ไมมีเหตุการณผิดปกติ เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ 
รายแรง เชน น้ำทวมใหญ ความขัดแยงทางการเมืองที่ 
รุนแรง สรุปไดมีดังตอไปนี้

สมมติฐานการคาดการณ์

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ภูมิภาคสหภาพยุโรป
ภูมิภาคอาเซียน
 อาเซียน (เดิม)
    บรูไน
    อินโดนีเซีย
    มาเลเซีย
    ฟลิปปนส
    สิงคโปร
 อาเซียน (ใหม)
    กัมพูชา
    ลาว
    เมียนมา
    เวียดนาม
จีน
อินเดีย
ฮองกง
ออสเตรเลีย
แคนาดา
ภูมิภาคตลาดตะวันออกกลาง
ทวีปตลาดแอฟริกา
ทวีปอเมริกาใต 
โลก

2558
2.9
1.4
2.1
 
 

-0.4
4.9
5

6.1
 
 
7

7.4
7

6.7
6.9
8

2.4
2.4
0.9
2.8
3.1
-2.1
2.8

2559
1.5
0.9
1.8
 
 

-2.5
5

4.2
6.9
 
 
7
7

5.9
6.2
6.7
7.1
2

2.5
1.5
5

1.3
-2.9
2.4

2560e
2.3
1.7
2.4
 
 

-1.3
5.1
5.8
6.7
 
 

6.8
6.7
6.4
6.7
6.8
6.7
3.5
2.2
3

1.8
2.4
0.3
3.0

2561f
2.5
1.3
2.1
 
 

0.6
5.3
5.2
6.7
 
 

6.9
6.6
6.7
6.5
6.4
7.3
2.7
2.9
2.1
3

3.2
1.9
3.1

การสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)
เศรษฐกิจโลก (%)
อัตราและเปลี่ยน(บาท/ดอลลารสหรัฐฯ)

กรณีแย
246,247
(4.00%)

3.0
31.1

กรณีทั่วไป
251,624
(6.30%)

3.1
31.8

กรณีดี
255,369
(7.90%)

3.2
32.2

หมายเหตุ: e คือ ประมาณการ    f คือ คาดการณ

สมมุติฐานการคาดการณ

สมมติฐานอัตราการขยายตัว (%) ของเศรษฐกิจโลก
กรณีทั่วไป
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ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการส่งออก
ไทยปี 2561  

ปจจัยสำคัญที ่คาดวาจะสงผลตอการสงออกไทยป 

2561 แบงออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยบวก ปจจัยลบ และ 
ปจจัยที ่ตองติดตามที ่อาจสงบวกหรือลบตอการสงออก 
ไทยได

ปจจัยบวก
1) เศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเนื่อง สถาบันตางๆ เชน 

World bank IMF และ OECD ตางมีความเห็นไปใน 
ทิศทางเดียวกันวาเศรษฐกิจโลกในป 2561 จะเติบโต 
ตอเนื่องจากป 2560 ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะสง 
ใหไทยสามารถสงออกไปตลาดโลกไดมากขึ้น

2) การปรับโครงสรางภาษีครั้งใหญของสหรัฐฯ
การปฏิรูปโครงสรางภาษีครั้งใหญของสหรัฐฯ นับตั้ง 

แตป 2529 หรือกวา 30 ป โดยจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 
มกราคม 2561 เพื่อดึงดูดการลงทุนและเพื่อกระตุนการ 
บริโภค ภายในประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งคาดวาจะสงผลให 
ไทยสงออกไปสหรัฐฯ ไดเพิ่มขึ้น

3) สหรัฐฯ ปรับสถานการณคุมครองทรัพยสินทาง 
ปญญาของไทยดีขึ้นเปน WL

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สหรัฐฯ ปรับสถานะ 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยภายใตกฎหมาย 
การคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จาก 
บัญชีประเทศที่ตองจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: 

                   ปจจัยบวก
 เศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเนื่อง
 การปรับโครงสรางภาษีครั้งใหญของสหรัฐฯ
 สหรัฐฯ ปรับสถานการณคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาของไทยดีขึ้นเปน 
เปนบัญชีประเทศที่ตองจับตามอง 
(Watch List :  WL)
 สหภาพยุโรปปรับความสัมพันธทาง
การเมืองกับไทยใหมีสถานะดีขึ้น
 FTA อาเซียน - จีน สงผลใหไทยมีโอกาส
สงออกไปจีนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็
สงผลใหไทยนำเขาจากจีนมากขึ้นเชนกัน

             ปจจัยที่ตองติดตาม
 คาการสงออกไทยเพิ่มขึ้นแตสวนแบง
ตลาดไทยเริ่มลดลง เชน ในตลาดจีน1

 จีนลดภาษีนำเขาสินคาอุปโภคบริโภคอาจ
สงผลใหประเทศที่ไมม ีFTA กับจีนไดเปรียบ
ในการแขงขันมากขึ้น 
 จีนนำเขายางและผลิตภัณฑยางจากไทย
ขยายตัวสูงมากในป 2560 และการนำเขา
ของจีนจากไทยกระจุกตัวเพียงไมกี่กลุมสินคา
 การขึ้นคาแรงขั้นต่ำสงผลใหตนการผลิต
ของไทยสูงขึ้น

          ปจจัยลบ
 คาเงินบาทมีแนวโนม
แข็งคาขึ้น
 การขาดดุลการคาของ
สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอาจนำมา
ซึ่งมาตรการดานการคา
ที่เขมงวดขึ้น
 แนวโนมอัตราดอกเบี้ย
ขาขึ้น
 ราคาน้ำมันมีแนวโนม
ปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูล Global Economic Prospect, 
Jan 2018, World Bank
หมายเหตุ: e คือ ประมาณการ f คือ คาดการณ

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูล Global Prospect and Policies, 
Oct 2017, IMF

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูล OECD Economic Outlook, 
Nov 2017, OECD
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PWL) เปนบัญชีประเทศท่ีตองจับตามอง (Watch List :  WL) 
หลังจากที่จัดใหไทยอยูในบัญชี PWL ตั้งแตป 2550-2560 
ซึ่งจะสงผลดีตอการลงทุนและการคาและของไทย เพราะ 
ทำใหไทยมีภาพลักษณที ่ดีขึ ้นในเรื ่องการคุ มครองทรัพย 
สินทางปญญา รวมถึงเพิ่มโอกาสในการไดรับ  GSP จาก 
สหรัฐฯ2 เพราะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา เปนหนึ่ง 
ในคุณสมบัติที่สหรัฐฯ พิจารณาในการให GSP

4) สหภาพยุโรปปรับความสัมพันธทางการเมือง 
กับไทยใหมีสถานะดีขึ้น

สหภาพยุโรปปรับความสัมพันธทางการเมืองกับไทย 
ใหมีสถานะดีขึ้น หลังจากที่ EU ประกาศทบทวนความ 
สัมพันธกับไทยเมื่อ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งสงผลใหการ 
เจรจา FTA ไทย-EU วาดวยความตกลงวาดวยความเปน 
หุนสวนและความรวมมือไทย-EU (Partnership and Co- 
operation Agreement : PCA) หยุดชะงักลง และ EU 
ระงับการมาเยือนไทยอยางเปนทางการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2560 ที่ผานมา EU แถลงปรับความสัมพันธ 
ทางการเมืองกับไทยใหมีสถานะดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสูการทำ 
FTA ไทย-EU ซึ่งจะสงบวกดานการคาของไทยไป EU และ 
เพื่อทดแทนการที่ไทยโดน EU ตัดสิทธิ์ GSP ตั้งแต 1 

มกราคม 2558 เนื่องจากไทยอยูในกลุมประเทศที่มีรายได 
ปานกลางคอนขางสูง (Upper Middle Income)

5) การลดภาษีสินคาเพิ่มขึ้นภายใตเขตการคาเสรี 
อาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement) 

ภายใต FTA อาเซียน-จีน ในป 2560 ที่ผานมา ไทย 
ลดภาษีสินคาเปนศูนยแลว 86.08% ในขณะที่จีนลดภาษี 
สินคาเปนศูนยแลวมากกวา 90% ทั้งนี้ตั้งแต 1 มกราคม 
2561 ทั้งไทยและจีนตางมีการลดภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผล 
ใหไทยมีโอกาสสงออกไปจีนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ 
สงผลใหไทยนำเขาจากจีนมากขึ้นเชนกัน

ในสวนของกลุมสินคาที่จีนมีการลดภาษีเพิ่มขึ้นคาด 
วาจะทำใหไทยมีโอกาสสงออกไปจีนมากขึ้น เชน กาแฟ 
ใบยาสูบ ขนสัตว ฝาย ยานยนต ปลายขาว แปงขาวเจา 
สับปะรดแปรรูป กระดาษ โพลีเอสเตอร กระปุกเกียร 
สำหรับยานยนต และถุงลมนิรภัย เปนตน

ปจจัยลบ
1) คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้นในป 2561
เงินบาทแข็งคาตอเนื่องในป 2561 คาดวาเฉลี่ยอยูที่ 

31.8 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (31.1-32.2 บาท/ดอลลาร 
สหรัฐฯ) ซึ่งเปนการแข็งคามากสุดในรอบ 5 ป

ทั้งนี้การที่คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้นจะไมกระทบ 
ตอการสงออกมากนักหากการแข็งคาขึ ้นนั้นเปนไปในทิศ 
ทางเดียวกับการแข็งคาขึ ้นของคาเงินในประเทศอาเซียน 
แตหากคาเงินบาทของไทยมีทิศทางการแข็งคาขึ ้นมาก 
กวาประเทศในอาเซียนมากจะสงผลดานลบตอการสง 
ออกไทย เนื่องจากความสามารถในการแขงขันดานราคา 
สงออกของไทยจะลดลง 

ในป 2560 เงินบาทไทยมีคาเงินแข็งมากที่สุดใน 
ASEAN โดยแข็งคาขึ้น 3.85% รองลงไปคือกัมพูชา 

สิงคโปร และบรูไน และพบวามูลคาการสงออกของไทย 
ขยายตัวนอยสุด เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนเกา 

2) การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอาจนำ 
มาซึ่งมาตรการดานการคาที่เขมงวดขึ้น

การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 8% 
ในป 2560 ในขณะเดียวกัน GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้น 
2.3% โดย สัดสวนการขาดดุลการคาตอ GDP ของสหรัฐฯ 
อยูที่ -4.1%

 3) แนวโนมอัตราดอกเบี้ยของโลกอยูในชวงขาขึ้น
2 สหรัฐฯ อยูระหวางพิจารณาการตอ GSP คาดวาจะทราบผลภายใน เดือนมีนาคม 2561
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คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Federal Open Market Committee: FOMC) มีมติ 
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed funds rate) ไปอยูที่ชวง 
1.25 – 1.50% เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และมี 
แนวโนมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 3 ครั้งในป 
2561 ซึ่งทำใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจอยูใน 
ชวง 2.0 – 2.25% ณ สิ้นป 2561 

ในสวนของไทยคาดวาในชวงครึ่งปแรกธนาคารแหง 
ประเทศไทยจะยังไมมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากคาเงิน 
บาทที่มีทิศทางแข็งคามาก และการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
ของไทยกระจุกตัวเฉพาะในภาคการสงออก และทองเที่ยว 
แตในในชวงปลายปมีโอกาสที่ ธปท. อาจจะทยอยปรับขึ้น 
ดอกเบี้ย ซึ่งจะสงผลใหตอนทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นตาม 
ไปดวย

ประเด็นที่ตองติดตาม
1) จีนลดภาษีนำเขาสินคาอุปโภคบริโภค
การลดภาษีนำเขาสินคาอุปโภคบริโภคของจีน เนื่อง 

จากจีนตองการแสดงใหตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
เห็นถึงการเปดประเทศมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนนโยบาย 
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจที ่จ ีนพยายามเปลี ่ยนจากการ 
การพึ่งพาการผลิต (Manufacturing-based) มาเปนมุง 
เนนการบริโภคภายในประเทศ (Consumption-driven 
economy) โดยคณะกรรมการพิกัดศุลกากรภายใตคณะ 
มนตรีแหงรัฐของจีนมีประกาศฉบับที่ 25 ป 2560  ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 ใหลดภาษีนำเขาสินคาอุปโภค 
บริโภค 187 รายการ ตั้งแต 1 ธันวาคม 2560 โดยลดลง 
เฉลี่ยจาก 17.3% เหลือ 7.7% ครอบคลุมกลุมสินคา 3 
กลุม คือ สินคาแฟชั่น สินคาไลฟสไตลรูปแบบใหมๆ  และ 
สินคาเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะสงผลตอการสงออกของไทยไปจีน 
ทั้งบวกและลบ ในดานบวกคือ สินคาไทยสามารถแขงขัน 
ดานราคากับสินคาจีนไดมากขึ้น และเปนโอกาสใหสินคา 
อุปโภคบริโภคคุณภาพสูงของไทยสงออกไปจีนมากขึ ้น 
(สวนที่ไมอยูในความตกลงเขตการคาเสรี อาเซียน – จีน 
(ASEAN-China  Free  Trade  Agreement : ACFTA) 
อยางไรก็ตามการลดภาษีครั้งนี้จะทำใหประเทศที่ไมมี FTA 
กับจีนไดเปรียบในการแขงขันดานราคามากขึ้นเชนกัน 

2) มูลคาการสงออกไทยเพิ่มขึ้นแตสวนแบงตลาด 
ไทยลดลงในประเทศผูนำเขาที่สำคัญของโลก เชน จีน

ในป 2560 ที่ผานมามูลคาการสงออกของไทยขยาย 
ตัวสูงถึง 9.9% เปนมูลคา 236,694 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยการสงออกของไทยไปจีนขยายตัวสูงถึง 23.7% ในป 
2560 จาก 0.3% ในป 2559 แตเปนที่นาสังเกตคือ 

 ASEAN  มีสวนแบงตลาดในจีนเพิ่มมากขึ้นจาก 
11.99% ในป 2559 เปน 12.19% ในป 2560 (11 เดือน) 

 ไทยมีสวนแบงตลาดในจีนลดลงจาก 2.54% ในป 
2559 เปน 2.36% ในป 2560 (มูลคาการสงออก 11 เดือน) 
ในขณะที่เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย กัมพูชา และบรูไน 
มีสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้น

 สินคาสำคัญที ่ทำใหการสงออกไทยขยายตัวคือ 
การสงออกยางและผลิตภัณฑยางไปจีน โดยจีนนำเขายาง 
และผลิตภัณฑยางจากไทยขยายตัวสูงถึง 56.3% ในชวง 
11 เดือนแรกของป 2560
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การนำเขา
ของจีนจาก

ASEAN

สัดสวน (%)
2557 2558 2559 ม.ค.-พ.ย.

59
ม.ค.-พ.ย.

60
มาเลเซีย
ไทย
เวียดนาม
สิงคโปร
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บรูไน

2.84
1.95
1.02
1.56
1.25
1.07
0.79
0.09
0.02
0.01

3.32
2.32
1.49
1.62
1.24
1.19
0.33
0.08
0.04
0.01

3.22
2.54
1.79
1.56
1.39
1.14
0.23
0.07
0.05
0.01

3.18
2.54
1.78
1.55
1.37
1.15
0.21
0.06
0.05
0.01

3.04
2.36
2.17
1.64
1.59
1.08
0.19
0.06
0.06
0.02

โลก
EU15
ASEAN(10)
เกาหลีใต
ญี่ปุน
ไตหวน
สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย

การนำเขา
ของจีน
จากโลก

สัดสวน (%)
2557 2558 2559 ม.ค.-พ.ย.

59
ม.ค.-พ.ย.

60
100

11.57
10.6
9.69
8.29
7.76
7.8
4.59

100
12.17
11.64
10.88
8.91
9.02
8.99
4.07

100
12.65
11.99
10.41
9.53
9.17
8.68
4.17

100
12.78
11.91
10.43
9.54
9.15
8.57
4.14

100
12.66
12.19
9.9
9.23
8.67
8.28
4.88



คงปฏิเสธไมไดวาปจจุบัน 
เว ียดนามเป นประเทศ 
อันดับตนๆ ที่นักลงทุน 

ตางชาติจับตามอง เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ที่ขยายตัวอยางกาวกระโดด แตกอน 
ที่เวียดนามจะประสบความสำเร็จถึง 
จุดนี้ เวียดนามไดผานวิกฤตเศรษฐกิจ 
ครั้งสำคัญเมื่อป 2555 จากปญหาหนี้ 
เสียในระบบ จนรัฐบาลเวียดนามตอง 
ประกาศปฏิร ูปภาคการธนาคารทั ้ง 
ระบบ ชวงเวลาที่ผานมาเวียดนามจึง 
ทยอยออกกฎระเบียบและขอบังคับ 
ใหมๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับระบบ 
เศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม 
ในปจจุบันจึงจำเปนตองติดตามความ
เคลื ่อนไหวในภาคธนาคารที ่ม ีการ 
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา พรอม 
ปรับตัวอยางรวดเร็วเพื ่อกุมความได 
เปรียบในการดำเนินธุรกิจเหนือคูแขง 

บทความเกร็ดการเงินระหวางประเทศ 
ฉบับนี ้จะมาบอกเลาถึงสถานการณ 
และความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาค
ธนาคารของเวียดนาม เพื่อใหผูประ- 
กอบการเห็นภาพที่ชัดเจนขึ ้นและใช 
เปนขอมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ

ภาคธนาคารของเวียดนามถือได
วามีผลการดำเนินงานในป 2560 ที่ 
โดดเดน สะทอนไดจากสถาบันการ 
เงินสวนใหญมีกำไรเพิ่มขึ้นมาก ขณะ 
ที่ยอดปลอยสินเชื่อทั้งระบบขยายตัว 
ได ตามเปาหมายของธนาคารกลาง 
เวียดนาม (State Bank of Vietnam : 
SBV) ที่รอยละ 17 สวนอัตราหนี้ที่ 
ไมกอใหเกิดรายได (NPLs Ratio) ณ 
สิ้นป 2560 ยังปรับลดลงอยางมีนัย 
สำคัญเหลือรอยละ 2.3 (ไมนับรวม 
หนี้สวนที่ขายใหกับ Vietnam Asset 
Management Company หรือ 

VAMC ซึ่งรัฐบาลเวียดนามจัดตั้งขึ้น 
เพื ่อร ับซื ้อหนี ้เส ียในระบบธนาคาร 
เวียดนาม) เทียบกับ NPLs ในชวงที่ 
เวียดนามประสบวิกฤตหนี้เสียเมื ่อป 
2555 ที่รอยละ 17.2 ซึ่งเปนผลจาก 
การที่ SBV เรงดำเนินการปฏิรูปและ 
ปรับโครงสรางภาคธนาคารมาอยาง 
ตอเนื่อง ตลอดจนยกระดับการกำกับ 
ดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินใน 
ประเทศใหม ีความมั ่นคงแข็งแกร ง 
มากขึ้น จนกลาวไดวาภาคธนาคาร 
ของเวียดนามมีพัฒนาการที่แข็งแกรง 
ขึ้นมากและเปนที่เชื่อมั่นของนักลงทุน 
ตางชาต ิและเมื่อไมนานมานี ้เวียดนาม 
ไดปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มเติม โดย 
ยังเนนเพิ ่มความเขมแข็งใหกับภาค 
ธนาคาร ขณะเดียวกัน ก็มีการเพิ่ม 
ความยืดหยุ นในบริการทางการเงิน 
ไดแก

ค
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เกาะติดความเคลื่อนไหว
ในภาคธนาคาร
ของเวียดนาม...
รู้ก่อน ปรับตัวก่อน 
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ซึ่งมาตรการดังกลาวประกอบดวย 1) 
การฟนฟูกิจการ 2) การควบรวม 
กิจการ 3) การเลิกประกอบกิจการ 4) 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภาคบังคับ 
และ 5) การลมละลาย โดยใหมีผล 
บังคับใชในวันที่ 15 มกราคม 2561 
นับเปนครั้งแรกของเวียดนามที่อนุญาต 
ใหสถาบันการเงินสามารถย่ืนลมละลาย 

ซึ่งจะชวยให SBV จัดการกับสถาบัน 
การเงินท่ีมีปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

• เวียดนามบังคับใหสถาบัน 
การเงินจัดการหนี้เสียอยางเขมงวด 
ภายใต Resolution 42/2017/QH14 
ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 รัฐบาลเวียดนามมีมติใหสถาบัน 

• เวียดนามอนุญาตใหมีการ 
ลมละลายในภาคธนาคาร สภาแหง 
ชาติเวียดนาม (National Assembly 
: NA) ประกาศรับรองกฎหมายสถาบัน 
การเงินฉบับปรับปรุงใหม วาดวย 
มาตรการ 5 ขอ ที่เปนแนวทางสำหรับ 
การปรับโครงสรางธนาคารและสถาบัน 
การเงินที่อยูภายใตกลไกควบคุมพิเศษ 
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การเง ินตองบังคับหลักประกันจาก 
ผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้ และใหสิทธิ์กับ 
สถาบันการเง ินมากข ึ ้นในการขาย 
ทอดตลาดทรัพยส ินที ่ถ ูกจำนองไว  
เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ นับเปนการ 
ชวยเหลือสถาบันการเงินเพื่อหลีกเลี่ยง 
การเกิดคดีความที ่เกี ่ยวของกับการ 
เรียกเก็บหนี้

• เวียดนามออกนโยบายใหม 
เกี่ยวกับการกูเงิน ภายใต Circular 
39 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 
2560 SBV กำหนดใหผูที่สามารถกูเงิน 
จากสถาบันการเงินไดตองเปนบุคคล 
และนิติบุคคลตามกฎหมายเวียดนาม 
เทานั้น สวนธุรกิจครัวเรือนและกิจการ 
ที่ไมไดจดทะเบียนธุรกิจจะไมสามารถ 
กูเงินจากสถาบันการเงินได เนื่องจาก 
SBV มองวาการปลอยกูใหกลุมธุรกิจ 
เหลานี้มีความเสี่ยงตอการเกิดหนี้เสีย 
เปนอยางมาก นอกจากนี้ ยังอนุญาต 
ใหสถาบันการเงินสามารถปลอยสินเชื่อ 
รูปแบบใหม 2 ประเภทเปนครั้งแรก 
คือ Revolving Loans และ Rollover 
Loans ซึ่งเปนสินเชื่อที่รูจักกันดีใน 
หลายประเทศ แตในชวงที่ผานมา SBV 
ไมอนุญาตใหสถาบันการเง ินปลอย 
สินเชื่อประเภทดังกลาวในเวียดนาม 

• เวียดนามระงับการใช Cryp- 
tocurrency ทุกประเภทอยางเปน 
ทางการ ภายใต Decree 80/2016/ 

ND-CP ซึ่งจะมีผลบังคับใชในชวงไตร- 
มาสแรกป 2561 SBV ระงับการใช 
Bitcoin รวมถึง Cryptocurrency 
ประเภทอื่นๆ ในเวียดนามอยางเปน 

ทางการ ซึ่ง SBV ระบุวาเครื่องมือ 
ชำระเงินที่ไมใชเงินสดที่ถูกกฎหมาย 
ในเวียดนามประกอบดวยเช็ค บัตร 
เครดิต รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ที่กำหนด 
โดย SBV นอกนั้นถือเปนการชำระ 
เงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผูที่กระทำผิดจะ 
ถูกปรับเปนเงินระหวาง 150-200 ลาน 
ดอง (ราว 6,700-8,900 ดอลลาร 
สหรัฐ) และอาจถูกดำเนินคดีทางอาญา 
ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวคาดวาจะชวย 
ลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในตลาด 
Cryptocurrency ซึ่งจะชวยรักษา 
เสถียรภาพในระบบการเงินเวียดนาม 

ทั ้งนี ้ การที ่ภาคธนาคารของ 
เวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 

ที่ดีขึ้น ถือเปนสัญญาณที่ดีตอเศรษฐกิจ 
และภาคธุรกิจของเวียดนาม สะทอน 
ไดจากอันดับการไดรับสินเชื่อ (Getting 
Credit) ของเวียดนาม ในรายงาน 

Ease of Doing Business 2018 
ของธนาคารโลก ไตขึ้นมา 3 อันดับ 
จากปกอน มาอยูอันดับที่ 29 จาก 
การจัดอันดับทั้งหมด 190 ประเทศ 
และสูงเปนอันดับ 4 ของอาเซียน รอง 
จากบรูไน มาเลเซีย และกัมพูชา ซึ่ง 
การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวกขึ ้น 
จะทำใหผูประกอบการสามารถตอยอด 
การดำเนินธุรกิจไดมากขึ้น อันจะมี 
สวนเสริมสรางบรรยากาศการคาการ 
ลงทุนในประเทศใหดียิ่งขึ้น

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

ภาคธนาคารของเวียดนามถือได้ว่ามีผลการ 
ดำเนินงานในปี 2560 ที่โดดเด่น สะท้อนได้จาก 
สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ 
ยอดปล่อยสินเชื่อทั้งระบบขยายตัวได้ตามเป้าหมาย
ของธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of 
Vietnam : SBV) ที่ร้อยละ 17 ส่วนอัตราหนี้ที่ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs Ratio) ณ สิ้นปี 2560 
ยังปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือร้อยละ 2.3  
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“ประเทศไทยติดอยู กับ 
กับดักรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) 

มาเปนเวลานาน เครื่องยนตที่จะมา 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจกันใหมใหก ับ 
ประเทศเรา คือ ผูประกอบการ ที่เปน 
ทั้ง SME & IDE และวันนี้ประเทศไทย 
จะสามารถเดินหนาดวย SME ที่ผัน 
และเปลี่ยนตัวเองเปน IDE และธุรกิจ 
เกิดใหม IDE นั่นคือ ผูประกอบการ 
ธุรกิจนวัตกรรม”

ศูนยการสรางผูประกอบการที่ 
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหา- 
วิทยาลัยหอการคาไทย หรือ IDE 
Center by UTCC เตรียมจัดงาน 
IDE 2018 รวมกับสำนักงานสลากกิน 
แบงรัฐบาล บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น 
จำกัด กลุมมิตรผล ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือรัฐวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม บริษัท 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แหงชาติ (สวทน) และภาคีพันธมิตร 
เตรียมจัดงาน IDE 2018 เปดเวทีเฟน 

ป
หาที ่สุดของธุรกิจนวัตกรรมแหงป 
ของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต พรอมจัดกิจรรม Think Big, 
Act Small Symposium รวบรวม 

ผูนำทางความคิดจากทั่วโลกแบงปน
ประสบการณสรางแรงบันดาลใจใน 
การเปลี่ยนแปลงสังคม เดินหนาขยาย 
เครือขายระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม 
ของประเทศไทย รวมสรางผูประกอบ 
การที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เรง 
สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยาง 
ยั่งยืน

นายกลินท สารสิน ประธาน 
กรรมการหอการค าไทยและสภา 
หอการคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 
“จากการประมาณการสภาวะทาง 

เศรษฐกิจทั ้งในประเทศและในระดับ 
โลก โจทยการพัฒนาธุรกิจในปจจุบัน 
มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดย 
เฉพาะการขับเคลื่อนธุรกิจในปจจุบัน 

จำเปนที่จะตองกลับมาสรางความแข็ง 
แกรงใหกับประเทศ อีกท้ังตัวผูประกอบ 
การเองก็จำเปนที่จะตองปรับตัว เสริม 
ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ 
ทางการแขงขันใหกับตนเอง  ซ่ึงแนวทาง 
ในการเพิ่มศักยภาพนั้นจำเปนที่จะตอง 
มีผูประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรม 
ขอมูล และมาตรฐานตางๆ เขามาสงเสริม 
ภาคธุรกิจ ซึ่งการสรางผูประกอบการ 
ใหเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย 
นวัตกรรมถือเปนความทาทายใหมของ 
ประเทศและเปนกุญแจสำคัญที่จะชวย 

โจทย์การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลง 
ไปอย่างมากโดยเฉพาะการขับเคลื่อนธุรกิจใน 
ปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องกลับมาสร้างความ 
แข็งแกร่งให้กับประเทศ อีกทั้งตัวผู้ประกอบการ 
เองก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัว เสริมศักยภาพ และ 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับตนเอง  
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ศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
(IDE Center by UTCC)

IDE...ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
โจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยน 
มุ่งขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่ IDE



สงเสริมเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยใน 
ระยะยาวดวยการสรางผูประกอบการ 
แบบ Startup Nation เชนเดียวกับ 
ประเทศญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน  
ซึ่งธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือ 
IDE ดังกลาวคือหนึ่งในหนทางที่จะ 
ตอบโจทยใหกับประเทศ” 

จากการคาดการณโดยสำนักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ระบุวาเศรษฐกิจไทยในป 2560 ที่ผาน 
มามีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 
เติบโตขึ ้นจากปกอนหนาโดยไดร ับ 
ปจจัยสนับสนุนหลักจากการสงออก 
สินคาและบริการที่ปรับตัวดีขึ ้นอยาง 
ตอเนื่องในชวงครึ่งปหลัง ทั้งนี้หอการ 
คาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทยยังไดประมาณการณเศรษฐกิจไทย
ในป 2561 วามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทย 
จะขยายตัวดีขึ้นถึงรอยละ 4.2 แตยังมี 
ปจจัยเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งทาง 
หอการคาไทยและสภาหอการแหง 
ประเทศไทยไดแนะนำวาภาคธุรกิจใน 
ประเทศไทยจำเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียน 
เพื่อกาวขามไปสูยุคการสรางนวัตกรรม 
อยางจริงจัง

“การสงเสริมใหภาคธุรกิจเขาสู  
การเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย 
นวัตกรรม หรือ IDE เพื่อสรางสรรค 
ธุรกิจรูปแบบใหม หรือผลิตภัณฑใหม 
โดยการนำนวัตกรรมเขามาขับเคลื่อน 
ซึ่งสำหรับ IDE เปาหมายการทำธุรกิจ 
ไมไดมุงเฉพาะภายในประเทศ หรือภาย 
ในภูมิภาคเทานั้น หากแตยังมองไกล 
ไปถึงตลาดโลก ตลอดจน โมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ที่มีความโดดเดน 
ไมซ้ำใคร ทำใหสามารถดึงดูดความสนใจ 
จากแหลงเง ินทุนภายนอกประเทศ 
กอใหเกิดศักยภาพทางการแขงขัน  และ 
เพ่ือรวมสงเสริมนวัตกรรมหอการคาไทย 

และสภาหอการคาแหงประเทศไทยจึง 
ไดนำระบบการคาอัจฉริยะ หรือ Smart 
Trade Platform ซึ่งประกอบดวย 
Trade 4.0 และ Service 4.0 มา 
สงเสริมใหทุกภาคสวนของการคาขาย 
สินคาและบริการเพื ่อส งเสร ิมและ 
สนับสนุนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยาง 
มีประสิทธิภาพ” นายกลินท กลาว 
เสริม

รศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กลาววา การเสริมสรางโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมใหกับประเทศไทยถือเปน 
หนึ่งในพันธกิจหลักของศูนยการสรางผู 
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือ 
IDE Center by UTCC ซึ่งที่ผานมา 
IDE Center by UTCC ไดสงเสริม 
และสรางผูประกอบการท่ีขับเคล่ือนโดย 
นวัตกรรมผานกระบวนการเรียนรูแบบ 
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IDE ที่ไดพัฒนารวมกับสถาบัน MIT 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือปรับเปล่ียน Mindset 
จากการเปนผู ประกอบการแบบเดิม 
ผานการการฝกอบรม พัฒนาและบม 
เพาะ ไปจนถึงการสรรหาและสนับสนุน 
แหลงทุน สรางเครือขายระบบนิเวศ 
ธุรกิจนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
มุงสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีแนว 
คิด เทคโนโลยีไปจนถึงแผนธุรกิจใหม ๆ 
เพื ่อใหสามารถขยายธุรกิจไปสูตลาด 
ภูมิภาคและตลาดระดับโลกได

ทั้งนี้เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค 
IDE Center by UTCC จึงไดเดินหนา 
สรางเครือขายภาคีพันธมิตรและพัฒนา 
ระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรม หรือ IDE 
Ecosystem ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ในประเทศไทย ผานความรวมมือจาก 
ทั้ง 5 ภาคสวน อันประกอบไปดวย ผู 
ประกอบการ (Entrepreneurs) ภาค 

รัฐบาล (Government) ภาคธุรกิจ 
ขนาดใหญ (Corporate) ภาคเงินทุน 
(Risk Capital) และภาคการศึกษา 
(University) การสรางระบบนิเวศธุรกิจ 
นวัตกรรมจะขาดภาคสวนใดไปมิได ซึ่ง 
แตละภาคสวนจะตองผลักดันและสงเสริม 
ซึ่งกันและกัน

“การจัดกิจกรรม IDE 2018 เปน 
หนึ ่งในกิจกรรมไฮไลทประจำปของ 
IDE Center by UTCC ที่เกิดขึ้นจาก 
ความรวมมือกันของภาคีพันธมิตร IDE 
Ecosystem ทั้ง 5 ภาคสวน กิจกรรม 
IDE 2018 จะเปนการรวมตัวกันของ 
การประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี 
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และโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
จากทั่วทุกมุมโลก ไปจนถึงการเฟนหา 
และคัดเลือกที่สุดของธุรกิจนวัตกรรม 
แหงปทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีวัตถุประ- 
สงคเพื่อสรางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมใน 
ประเทศ และแสวงหาโอกาสที่ใหธุรกิจ 
ไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยาง 

ยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทย” รศ.ดร. 
เสาวณีย กลาวทิ้งทาย

กิจกรรม IDE 2018 ประกอบ 
ไปดวยการแขงขันแผนธุรกิจ IDE Com- 
petitions 3 รายการ ไดแกการแขงขัน 
กะเทาะเปลือก การแขงขันประกวด 
แผนธุรกิจเพื่อสังคม (Global Social 

Venture Competition: GSVC) ใน 
ระดับภูมิภาคอาเซียน และการแขงขัน 
MITEF Startup Competition    
Thailand ซึ่งเปนการแขงขันในระดับ 
โลก ซึ่งมีมูลคารางวัลรวมทั้งสิ้นกวา 2 
ลานบาท การแขงขันแผนธุรกิจจะชวย 
บมเพาะใหผ ู ประกอบการสามารถ 
เปล่ียนแนวคิดใหเกิดผลกระทบเชิงบวก 
ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้กิจ 
กรรม IDE 2018 ยังไดเปดเวที Think 
Big, Act Small Symposium ซึ่งใน 
ปนี้จัดขึ้นภายใตแนวคิด Innovators 
Under 35 ซึ่งไดนำผูประกอบการที่ 
ขับเคลื ่อนโดยนวัตกรรมระดับโลกที่ 
ประสบความสำเร็จ มารวมแบงปนและ 
เสริมสรางความรูและผลักดันใหผูประ- 

กอบการไทยรุ นใหมกาวสู การเปนผู  
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
และสามารถนำไปพัฒนาตนเองให 
แขงขันในระดับโลกไดตอไป

“การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE  
เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ 
ใหม่โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อน ซึ่ง 
สำหรับ IDE เป้าหมายการทำธุรกิจไม่ได้มุ่งเฉพาะ 
ภายในประเทศ หรือภายในภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ 
ยังมองไกลไปถึงตลาดโลก ตลอดจน โมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร 
ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากแหล่งเงินทุน 
ภายนอกประเทศ ก่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน  
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เปิดเวที Think Big, Act Small Symposium ชูแนวคิด Innovators 

Under 35 ส่งเสริมนวัตกรรม ปรับ Mindset 

สร้างศักยภาพทางการแข่งขันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่

1. Alexander Rendell, Co-Founder of the 
 Environmental Education Center Thailand
2. Chef Mai Thitiwat Tantragarn , Executive Chef at 
 Insects in the Backyard
3. Mattie Do, Female Laotian Film Director
4. Solveiga Pakstaite, Inventor and Entrepreneur of 
 “Mimica Touch”,  A Biologicallly- accurate food 
 expiry indicator
5. Yun Phannapast Taychamaythakool, Designer, 
 Fashion Brand Consultant and Former Creative 
 Director of Kloset
6. Vahakn Matossian, Founder and CEO of Human 
 Instruments, a company that crafts musical 
 instruments for people with varying degrees of 
 physical dexterity and movement capabilities
7. Panu Sukitpaneenit, Senior Membrance Scientist 
 at Koch Membrane Systems, Inc in Boston
8. Alicia Noel, Founder and Managing Director of 
 Cultivati Inc. 

สำหรับผูที่สนใจสามารถเขารวมกิจกรรม IDE 2018  ในระหวางวันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2561 โดยการแขงขัน IDE     
Competitions ทั้ง 3 รายการแขงขันจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู สุขุมวิท 27 
และกิจกรรม Think Big, Act Small : Innovators Under 35  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ ณ โรงภาพยนต ไอแมกซ พารากอน 
ซีนีเพล็กซ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรเขารวมงานไดที่  https://www.eventpop.me/e/2870-ide-2018

1 2 3

4 5

6 7 8
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งาน Plant Factory จากสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ จน 

ไดรับงบประมาณ เพื่อทำไปทำธุรกิจ  
Startup ใหเปนจริง

แรงบันดาลใจ และแรง
ขับเคลื่อนจุดประกาย
ไอเดีย Plant Factory

คุณอ็อกเลาใหฟงวา เพราะคลุกคลี 
กับเพื่อน และเกษตรกรภาคเหนือ ได 
เห็นปญหาจากใชปุย และยาฆาแมลง 

เกินขนาด ทำใหคนรอบตัว ทั้งตัว 
เกษตรกรผูปลูก และผูบริโภคเกิด 
ปญหาสุขภาพ กอใหเกิดทั้งโรคมะเร็ง 

โรคลูคีเมีย ตลอดจนโรคภัยตางๆ มาก 
มาย จึงเกิดความคิดที่จะนำเทคโนโลยี 
ทีคนเองถนัดมาชวยแกปญหา ประ- 
กอบกับการมีโอกาสเดินทางไปดูงาน 
ดานการเกษตรที่ญี่ปุน ไดพูดคุยกับ 
เกษตรกรที่นั่นวา ชวงพักไร นา เขา 
ไปไหนกันก็ไดรับคำตอบวา “เขาไป 
เที่ยวพักผอนยุโรป” สวนเกษตรกร 
ไทยบางคนจะไปขับแทกซี ่หารายได 

ที่มาของ Founder  
คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ชื ่อเลน 

“อ็อก” เปนชาวเชียงใหมท่ีจบการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
แตเพราะมีเพื ่อนสมัยมัธยม เรียนที ่ 
คณะเกษตรศาสตร ทำใหหลายคนอาจ 
จะเขาใจวา “คุณออก” จบดานการ 
เกษตร เพราะไดเขาไปคลุกคลีดูงาน 
ดานการเกษตรมาหลากหลายรูปแบบ 
ประกอบกับความไฝรูอยางไมหยุดนิ่ง 
เขาไดเขารวมอบรมมากมายจากทั ้ง 
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งดาน 
การบร ิหาร และดานว ิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงการเขา 
รวมเปนคณะกรรมการในองคกรตางๆ 
มากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือ การรวม 
เปนกรรมการหลายภาคสวนของหลาย
หนวยงาน หลังจากจุดประกายไอเดีย 
ทางธุรกิจเชิงนวัตกรรมจากการสงแผน 

Plant Factory เป็นการทำสวนแนวตั้งโดย 
สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด แบบไม่จำเป็นต้องใช้ 
ยาฆ่าแมลงอีกต่อไป แต่เลือกใช้การกำหนดการ 
ให้แสงที่เหมาะสม และการให้น้ำ โดยผ่านระบบ 
เซ็นเซอร์ 

Founder Plant Factory 
“Oxygen Farm” 

กฤษณะ ธรรมวิมล
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เพิ่ม เพราะรายไดไมพอใช และพบอีก 
วา เกษตรกรญี่ปุนจะมีความเขมแข็ง 
และม ีอำนาจต อรองจากการสร าง 
เครือขายสินคาเกษตรขายตรงไปยัง 
แหลงจำหนาย เปนการตัดพอคาคน 
กลาง และราคาขายก็ถูกลงดวย ไดรับ 
ประโยชนทั้งเกษตรกร และผูบริโภค 
ที่สำคัญการลดปญหาการใชปุย ใชยา 
ฆาแมลง และปุยใหนอยลง คำตอบ 
คือ การปลูกในระบบปด หรือ ที่เรียก 
วา Plant Factory เปนการทำสวน 
แนวตั ้งโดยสามารถปลูกไดในพื ้นที ่ 
จำกัด แบบไมจำเปนตองใชยาฆาแมลง 
อีกตอไป แตเลือกใชการกำหนดการ 
ใหแสงที่เหมาะสม และการใหน้ำ โดย 
ผานระบบเซ็นเซอร  พืชผักที่เลือกมา 
ทดลองก็ไดแก สตอเบอรี่ และกลุม 
ผักสลัด

โมเดลนี ้ประสบความสำเร็จได 
รับงบประมาณ ไดนำไปใชทำธุรกิจ 
Startup ใหธุรกิจนี้เปนจริงขึ้นมา

“เงินที่ไดรับมาผมไดนำมาลงทุน

ทำไดแค Lab scale สรางโรงเรือน ปลูก 
พืช และพัฒนาระบบ IOT (Internet 
of Things) เพื่อใชควบคุมการปลูก 

พืช ในรูปแบบเซ็นเซอร เปนการนำ 
ความรูดานวิศวฯคอมฯ มาใชพัฒนา 
แตที่จริงผมใชเงินสวนตัวมารวมดวย 
เพราะตองหาขอมูลเพิ ่มเติมจากงาน 

วิจัยการทำ Plant Factory จาก 
ทั่วโลก เพื่อนำมาทดลองกับผัก 6-7 
ชนิด รวมถึง สตอเบอรี ่ผลไมหลักภาค 

เหนือในครั้งแรก ผลตอบรับดีมาก ผล 
ผลิตไดรับการตอบรับดี จากกระแส 
ความตองการผักปลอดสารพิษของ 
ตลาด” 

บริบทแห่งการเริ่มต้น

ธุรกิจนวัตกรรม

ทางการเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยี

หลังจากขอมูลพรอม เงินลงทุน 
พรอม คุณอ็อกจึงเริ่มตนธุรกิจขึ้น จาก 
ตึกแถวแหงหนึ่งใน จ.เชียงใหม ดวย 
ความเชื่อที่วา ดวยวิธีทำการเกษตร 
สมัยใหม แบบแมนยำไมจำเปนตองใช 
ท่ีดินในการเพาะปลูกเยอะ โดยเร่ิมจาก 
การปลูกผักสลัด และผักนอกฤดูกาล 
ซึ่งคุณอ็อกกลาบอกไดวา พืชที่ปลูก 
ในระบบปด คุณภาพดีไมตางจากพืช 

เงินที่ได้รับมาผมได้นำมาลงทุนทำได้แค่ Lab scale 

สร้างโรงเรือนปลูกพืช และพัฒนาระบบ IOT 

(Internet of Things) เพื่อใช้ควบคุมการปลูกพืช 

ในรูปแบบเซ็นเซอร์ เป็นการนำความรู้ด้านวิศวฯ 

คอมฯ มาใช้พัฒนา แต่ที่จริงผมใช้เงินส่วนตัวมา 

ร่วมด้วย เพราะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัย 

การทำ Plant Factory จากทั่วโลก เพื่อนำมา 

ทดลองกับผัก 6-7 ชนิด รวมถึง สตอเบอรี่ ผลไม้ 

หลักภาคเหนือในครั้งแรก ผลตอบรับดีมาก 

ผลผลิตได้รับการตอบรับดี จากกระแสความ 

ต้องการผักปลอดสารพิษของตลาด
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ในระบบเปดเลย จำนวนผักที่ปลูก 
จำนวน 10,000 – 12,000 ตนเทากัน 
ระบบปดจะใชพื้นที่นอยกวาระบบเปด 
ถึง 16 เทา แตระบบปดพืชตองการ 
แสงแดดเทียมจากหลอดไฟที ่ใหแสง 

สวางในปริมาณอยางที ่พ ืชตองการ 
ลักษณะการปลูกแบบแนวตั้ง เรื่อง 
Speed – ความไว ระบบปดใชเวลา 
ปลูกผักเร็วสุด 21 วัน Scale – ใช 
พื้นที่ และใชแรงงานนอยกวา เปน 

การใชเทคโนโลยีควบคุมทุกกระบวน 
การ

“แมวาการใหผลผลิตไมแตกตาง 
กัน แตคุณภาพของผลผลิตตางกัน 
มาก เพราะพืชปลอดสารพิษในระบบ 
ปดเปนที่ตองการของตลาด และได 
ราคาดีกวา”

Business Model ดี 
มีศักยภาพจนมี
ผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น 

เมื่อผลผลิตเปนที่ตองการ แมแต 
ประเทศจีนก็ตองการนำเขา ซึ่งจำเปน 
ตองไดร ับเงินทุนสนับสนุนเพิ ่มเติม 
จากทั้ง VC – Venture Capital 
และกลุมสนับสนุนตางๆ ที่สำคัญยัง 
คงตองเดินหนาหาเงินรางวัลจากการ 
ประกวดเพิ่มขึ้น เพื่อพุงเปาไปการซื้อ 
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสรางโรงเรือน เพิ่มผล 
ผลิตใหทันตอความตองการ

“ขนาดของโรงเรือนที่ตองการจะ 
เปนขนาดที่คำนวณตาม Economy 
of Scale แลวจะคุมที่สุดคือขนาด 
ประมาณ 150-200 ตร.ม. และมี 
หลายๆโรงเรือน แตละโรงเรือนแบงเปน 
ผักแตละประเภท ไดแก สตอเบอรี่ 
มะเขือเทศ เห็ด จนถึงพืชประเภท 
สมุนไพร อาทิ ถั่งเชา นำไปใชปรุง 
เปนยา หรือสมุนไพรหายากก็สามารถ 
ปลูกไดหมด เปาหมายปนี้จะสราง 10 
โรงเรือนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
ไดแก ยานดอนเมือง มหาชัย พระราม 2 
นครนายก รูปแบบการลงทุนจะเปน 
การรวมทุนหลายแบบ ทั้งเงินจากภาค 
รัฐที่ใหเปลาโดยผานการ Pitching 

52

Inspire



และเงินใหเปลาจากภาคเอกชน  แบง 
เปนสัดสวน ใหเปลา 45-50% ราชการ 
20% และกลุมแฟนคลับที่คอยใหกำลัง 
ใจ 30%”

เป้าหมายทางธุรกิจ
ภารกิจของ Oxygen Farm 

ประกอบดวย 
1. การทำงานวิจัยท้ังดานการปลูก 

และการตลาด 
2. การชวยเหลือเกษตรกรไทยดวย 

แนวคิดใหม เพื่อชวยใหหลุดพนจาก 
“มาเฟยเกษตร” ทั้งปุย และเครื่อง 
จักร 

3. เชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรให 
สามารถขายตรงไปยังหางสรรพสินคา 
ผูรับซื้อ 

ซึ่งคุณออกเชื่อมั่นวา ดวยนวัต- 
กรรมการเกษตรจะทำใหเกษตรกรมี 
ฐานะที่ดีขึ้น มั่นคง เราพรอมรวมดวย 
ชวยกัน โดยเริ่มจากการสอนเกษตรกร 
ใหรูจักเทคโนโลยี Plant Factory 
ใหมากขึ้น อยางไรก็ตามผูบริโภคก็ 
ควรลดการเลือกซื้อผักผลไม ที่ความ 
สวยภายนอกใหนอยลงดวยอีกทาง 
เพื่อลดการใชปุย ยาฆาแมลงอยางได 
ผลระยะยาว

เปาหมาย 3 ดานที่กำลังดำเนิน 
การประกอบดวย 

1. สอนเกษตรกรใหรูจักเทคโนโลยี 
และนำไปใชโดยบริษัทจะสนับสนุน 
ขอมูลทางดานวิศวกรรม จนถึงการ 

ชวยกันปลูก 
2. สอนผูบริโภคใหรูจักการปลูก 

เองเปนเพื่อบริโภค และเปนการสราง 
รายไดเสริม 

3. การเปดเปนศูนยการเรียนรูที่ 
ใชในการสอนนำเทคโนโลยีไปใช ใคร 
ก็ได ก็สามารถเปน Smart Farmer 
แหงยุค Thailand 4.0 ได 

ในอนาคตเราหวังวา ประเทศไทย 

เราจะกาวสู ย ุคการไมใชยาฆาแมลง 
อยางเต็มตัว เพื่อใหผูบริโภคสุขกาย 
สบายใจ และสุขภาพดี ตอไปในอนาคต 
อันใกลนี้ และขอคิดสำคัญสำหรับนัก 
ธุรกิจที ่ต องการประสบความสำเร็จ 

เชนเดียวกับคุณออก กำลังมองหา 
แหลงเง ินทุนสนับสนุนธ ุรก ิจในยุค 
4.0 รัฐบาลคอนขางเปดกวาง คุณ 
ออก ปดทายไววา “การสรางธุรกิจ 
นวัตกรรมนั้น ตองมีไอเดียที่ดี และตัว 
เราตองเปดรับความรูใหมๆ และพัฒนา 
ความสามารถอยางไมหยุด ผนวกกับ 
การสรางเน็ตเว ิร คจากการเขาร วม 
เปนสมาชิกองคกร สมาคมตางๆ ทำให 
เราไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปด 
รับความรูใหมๆ ตลอดเวลา และบาง 
ครั ้งเน็ตเวิรคนี ้ก็ยังเปนชองทางใหม 
ทางธุรกิจที่เราอาจจะไมไดคิดมากอน 
ที่สำคัญธุรกิจและตัวเรานั ้นตองเอื ้อ 
ประโยชนใหแกสังคมในหลายมิติ จึง 
จะเปนหัวใจที่ใครๆ ก็อยากใหการ 
สนับสนุน” 

คุณอ๊อก ปิดท้ายไว้ว่า “การสร้างธุรกิจนวัตกรรม 
นั้น ต้องมีไอเดียที่ดี และตัวเราต้องเปิดรับความรู้ 
ใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอย่างไม่หยุด 
ผนวกกับการสร้างเน็ตเวิร์คจากการเข้าร่วมเป็น 
สมาชิกองค์กร สมาคมต่างๆ ทำให้เราได้แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
และบางครั้งเน็ตเวิร์คนี้ก็ยังเป็น ช่องทางใหม่ทาง 
ธุรกิจที่เราอาจจะไม่ได้คิดมาก่อน ที่สำคัญธุรกิจ 
และตัวเรานั้นต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมในหลาย
มิติ จึงจะเป็นหัวใจที่ใครๆ ก็อยากให้การสนับสนุน” 
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคน 
พบวา สมาชิกในครอบครัว 
ที ่ร วมบร ิหารธ ุรก ิจไป 

ดวยกัน กลาววาการรับรูและการมีขอ 
ตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความสำเร็จ 
ขณะที ่การคาดการณถ ือเปนวิกฤติ 
หากบริษัทพูดโดยปราศจากการตกลง 
วาใครเปนหัวหนา การตัดสินใจก็อาจ 
เกิดข้ึนอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลาย 
ได  ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมัก 
แยกออกมาดวยตัวมันเองตามธรรมชาติ 
โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนท่ีพวกเขา 
ทำไดดีที่สุด แตเนื่องจากไมไดเปนเชน 
นั้นเสมอไป ดังนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญมาก 
ท่ีจะตองคุยกันอยางเปดเผยเพ่ือบงช้ีสวน 
ที่เจาของแตละคนจะเขาไปรับผิดชอบ 
และตองเชื่อใจคนอื่นๆดวยเพื่อทำการ 
ตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010)

การรับรู และการมีขอตกลงรวม 
กันเปนกุญแจสูความสำเร็จ ขณะที่การ 
คาดการณและการใชอำนาจในตำแหนง 
ยอมนำไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตอยางไร 
ก็ตามหากธุรกิจครอบครัวไมมีผูนำ ก็ 
จะทำใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 
ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก 

จ
และนำมาซึ ่งการลมสลายของธุรกิจ 
ครอบครัวในที่สุด แตการที่ใครจะขึ้น 
มาเปนผูนำในธุรกิจครอบครัวนั้น สวน 
ใหญแลวผูท่ีมีภาวะผูนำท่ีดีจะมีธรรมชาติ 
ที่ทำใหรู วาเขาสามารถเปนผูสืบทอด 
ที่ดีได 

การสำรวจพบวา 56% ของผูตอบ 
บอกวาไมเคยแชรบทบาทกับพนักงาน 

คนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 
(73%) ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจ 
สำคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกันอยางนอย 
2 คนกอนที่จะทำการตัดสินใจ โดยรวม 
แลว 68% ของผูตอบบอกวากระบวน 
การตัดสินใจของพวกเขามีประสิทธิผล 
และเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำใหกระบวน 

การตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการ 
คุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน การโตแยง 
โดยใชอารมณ และขาดความรวดเร็ว  
ในการตัดสินใจ ดังนั้นเพื่อชวยใหธุรกิจ 
ประสบความสำเร็จควรยุติความขัดแยง 
และทำการตัดสินใจในสิ่งที่นาสนใจที่ 
สุดของบริษัท(Crum, C.  2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของ 

ธุรกิจเปนสิ ่งสำคัญสำหรับสมาชิกใน 
ครอบครัวทุกคน การตัดสินใจมีอยูหลาย 
วิธีดังตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตัดสินใจแบบเผด็จการ 
(autocratic decision making) โดย 
คนหนึ่งคนซึ่งมักจะเปน“พอ” เปนวิธี 
ที่เร็วที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

จากงานวิจัยล่าสุดมีข้อค้นพบว่า สมาชิกใน 
ครอบครัวที่ร่วมบริหารธุรกิจไปด้วยกัน กล่าวว่า 
การรับรู้และการมีข้อตกลงร่วมกันเป็นกุญแจสู่ 
ความสำเร็จ ขณะที่การคาดการณ์ถือเป็นวิกฤติ 
หากบริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงว่าใครเป็น 
หัวหน้า การตัดสินใจก็อาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ 
และธุรกิจอาจล่มสลายได้  

ธุรกิจครอบครัว ตอน 
การตัดสินใจ
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อยางไรก็ตามขอเสียคือกลุมตางๆที่มี 
สวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจา 
ของในการตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนว 
โนมจะสนับสนุนและรูสึกเปนเจาของ 
การตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมี
เสียง ในทางกลับกันพวกเขาจะรูสึกเปน 
เจาของการตัดสินใจท่ีทำโดยคนอ่ืนเพียง 
เล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 
ดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจของกลุมใด 
กลุมหน่ึงท่ีไมรูสึกตองการความชวยเหลือ 
หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั ้นมากๆ 
โดยสรุปวิธีนี้ใชสำหรับการตัดสินใจที่ 
ทำเปนประจำโดยไมรูสึกตองการความ 
ชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย 

(democratic decision making) การ 
โหวตเปนเครื ่องหมายของแนวทาง 
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขาง 
มากชนะและเสียงขางนอยแพ นี่เปนวิธี 
ที ่ดีสำหรับการตัดสินใจในกลุ มใหญ 
การตัดสินใจดวยวิธีนี ้มีแนวโนมที่จะ 
แบงแยกคนในครอบครัว เสียงสวนนอย 
อาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการ 
ตัดสินใจ และเสียงสวนนอยนี้อาจ 
วิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทำได 
ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธี 
อื่นในการตัดสินใจได การโหวตก็อาจ 
เปนทางเลือกเดียวที่แนะนำ โดยสรุป 
วิธีนี้ใชสำหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ 
หรือในกรณีที ่ไมเหมาะที ่จะรวมกัน 

ตัดสินใจหรือทำแลวลมเหลว 
3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามต ิ 

(consensus decision making) การ 
สรางฉันทามติทำโดยอยูบนความเชื่อที่ 
วาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการ 
แกปญหาของคุณเมื ่อพวกเขาไดร ับ 
ขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเกี่ยวของกับการให 
ความรูกับฝายตรงขามและเชื่อมั่นวา 
แตละคนจะพิจารณาจุดยืนของพวกเขา 
ใหม การสรางฉันทามติไดผลมากที่สุด 
เมื่อมีการนำขอเท็จจริงมามาสรุปเปน 
ขอดีขอเสียของการตัดสินใจ อยางไรก็ 
ตามมีการตัดสินใจจำนวนมากที่ไมได 
อยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงแตขึ้นอยู 
กับทัศนคติ การรับรูและอารมณ ดังนั้น 
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เมื่อจำนวนประเด็นที่ใชสำหรับใหสนับ 
สนุนหรือคัดคานการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 
จะทำใหความสำเร็จในการหาฉันทามติ 
ยากขึ้นดวย โดยสรุปวิธีนี ้ใชในการ 
ตัดสินใจที ่สามารถนำขอเท็จจริงมา 
สรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (colla- 
borative decision making) การ 
รวมมือกันเปนกระบวนการ ดวยความ 
รวมมือของทุกฝายในการสำรวจอยาง 
สรางสรรคถึงความแตกตางในการคน 
หาวิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึง 
ความซับซอนของปญหาและทางเลือก 
ใหมๆถูกนำมาอภิปรายเพื่อพิจารณา 
จุดยืนของทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูก 
พิจารณากอนจัดลำดับทางเลือก แมวา 
การตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีที่ตองใช 
เวลามากที่สุด แตมักเปนวิธีที่นำมาใช 
ในการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ โดย 
สรุปวิธีนี้ใชสำหรับการตัดสินใจสำคัญ 
ทางธุรกิจที่ตองการการสนับสนุนจาก 
ทุกคนที่เกี่ยวของเพื่อใหประสบความ 
สำเร็จ

มีงานวิจัยใหมชี ้วาการตัดสินใจ 
ของธุรกิจครอบครัวอยูบนพื้นฐานที่วา 
คนรุนไหนเปนผูนำในชวงเวลานั้น ราย 
ละเอียดดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปน 
ผูกอต้ัง เปนเจาของธุรกิจครอบครัว เจา 
ของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 
บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจ 
ดูคลายกับศิลปนหรือนักดนตรีเมื่อพวก 
เขาสรางสินคาหรือบริษัทใหม พวกเขา 
มีการรับรูความเส่ียงท่ีนอย จึงทำใหพวก 
เขาทำตามความพยายามที่สรางสรรค 

ของตนเอง เจาของธุรกิจจำนวนมาก 
สรางเนื้อสรางตัวมาดวยตนเอง พวก 
เขาประสบความสำเร็จและเชื่อมั่นใน 
การดำเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดย 
ทำการตัดสินใจเองเปนสวนใหญ (จาก 

การวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของธุรกิจ 
มักทำการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ 
หรือพวกเขาแครูวาควรตัดสินใจอยางไร  
พวกเขามีความเปนสวนตัวและไมพูดคุย 
เรื่องงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ 
พวกเขามักตองใชเวลานานในการอธิบาย 
กระบวนการตัดสินใจออกมาเปนคำพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) 
เปนรุนลูกของผูกอตั้ง (หุนสวนของพี่ 
นอง-a sibling partnership) คนรุนที่ 
สองมีความรูสึกเคารพและช่ืนชมสมาชิก 
ในรุนแรกมาก และไมตองการจะทำให 
กิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง 
และไมชอบทำการตัดสินใจโดยปราศจาก 
ขอมูลจำนวนมาก พวกเขาไมสะดวกที่ 

จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทำการ 
ตัดสินใจโดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ 
(Consultative approach) กับคน 
อื่นๆ ทั้งในหรือนอกองคกร หากการ 
ตัดสินใจเกี่ยวของกับความเสี่ยงสูงหรือ 

เปนเรื่องการเงินจำนวนมาก กระบวน 
การตัดสินใจจะถูกทำใหชาลงเมื่อพวก 
เขาหาขอมูลและความรูเพ่ิมและพยายาม 
ที่จะใหมีความเสี่ยงต่ำลง

รุนที่สาม (Third generation) 
มักเปนรุนของลูกหลาน (ทายาทเขามา 
ดำเนินการ- cousin consortium) ซึ่ง 
อาจมีจำนวนมาก เน่ืองจากธุรกิจครอบ- 
ครัวเปนหนาที่ พวกเขาจึงใชกลยุทธหา 
ฉันทามติ (consensus approach) ใน 
การตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือ 
เสียงขางมาก บางองคกรตองการตัดสิน 
ใจที่เปนเอกฉันท จากการใชกระบวน 
การโหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา 
ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สามจึงมีเหตุมี 

การตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์เป็นกิจวัตรถือเป็น 
ความสำเร็จเบ้ืองต้นของธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ 
อุปสรรคแรกคือต้องใช้เวลาและแรงกำลังในการ 
ทำการตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากการ 
ตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหา 
ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุ่มต้องโฟกัสใน 
ปัญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสำรวจ 
ทางเลือกในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่าง 
เพียงพอ  ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนไม่ใช่เพียงแต่ 
เห็นด้วยเท่านั้น แต่ต้องสนับสนุนผลลัพธ์ 
ที่จะเกิดขึ้นด้วย  
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ผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาใน 
สองรุนแรก และมีความเปนมืออาชีพ 
มากกวา

ธุรกิจครอบครัวทำการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจแตกตางจากองคกรที่ไมใช 
ธุรกิจครอบครัวที่มีผูนำในรุนเดียวกัน 
โดยทั่วไปมีความแตกตางในเรื่องความ 
จำเปน ความตองการ ความปรารถนา 
และเปาหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาท 
ในการตัดสินใจท่ีมีผลตอธุรกิจครอบครัว 
(Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูใน 
ชวงปที่ทำรายไดสูงสุดในรุนผูกอตั้งมี 
กลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธี 
การหาฉันทามติ (Consensus) การ 
ตัดสินใจโดยหาฉันทามติในธุรกิจครอบ- 

ครัวคือการตัดสินใจที ่เปนเอกฉันท 
เพื่อทำใหผูที่คัดคานในกลุมยอมรับผล 
นี้ การตัดสินใจที่เปนอันตรายมักเปน 
สิ่งขัดขวางที่สำคัญตอกลยุทธ การตัด 
สินใจในระยะยาวเกี ่ยวของกับความ 
แข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตของ 
องคกร หากขาดการตัดสินใจและความ 
โปรงใสจะเปนการทำลายธุรกิจครอบครัว 
ในระยะยาว และเมื่อธุรกิจครอบครัว 
ตองเผชิญกับการตัดสินใจระดับกลุม 
งานและหามติเปนเอกฉันทไมได ควรมี 
ขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 
2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ 
ความจริงคือการตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะ 

เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได หามไมได คน 
เราตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปน 
ความจริงงายๆของชีวิต และอาจจบ 
ลงที่การเปนอุปสรรคหรือปญหาก็ได

3. เริ่มทำความเขาใจตัวเองและ 
สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว (และพนัก 
งานคนสำคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 
ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวย 
ใหคุณประเมินบุคลิกภาพของตัวเอง 
และคนที่คุณทำงานดวยและอยู ดวย 
ใชมันเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ เมื่อเราเขาใจคนอื่นวา 
ตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 
สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธ ีท ี ่จะ 
ทำใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ต ัดส ินใจว าเม ื ่อค ุณอย ู  ใน 
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ครอบครัวและธุรกิจอะไรคือสิ ่งที ่จะ 
ตองทำในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความ 
ลมเหลวในการแกไขความขัดแยง หรือ 
การหามติเปนเอกฉันทในการตัดสินใจ 
ไมได

5. แก  ไขความข ัดแย งในการ 
ตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง บางครั้งอาจ 
ไมจำเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใด 
แตไมไดหมายความวาควรหลีกเลี ่ยง 
การตัดสินใจไปดวย สิ่งที่เปนอันตราย 
มากที่สุดสำหรับการตัดสินใจของธุรกิจ 
ครอบครัวคือการปลอยใหไฟไหมนาน 
เกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความ 
สำเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยาง 
รอบคอบ

โมเดล 6 ข้ันตอนในการ 
หาฉันทามติ 
(consensus) สำหรับ
ธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสิน 
ใจแตละครั้งขึ้นอยูกับวาการตัดสินใจมี 
ความสำคัญอยางไรตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
เวลาที่มีความสามารถของผูตัดสินใจ 
ศักยภาพของประเด็นในการสรางทีมที่ 
แข็งแกรง และนัยสำคัญของการตัดสินใจ 
David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ข้ันตอน 
ในการหาฉันทามติ (consensus) สำหรับ 
ธุรกิจครอบครัวไวดังน้ี (Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) 
มันคือปญหาใชไหม คุณรูสึกอยางไรกับ 
มัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 
อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จำเปน 
ตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระดับ 
ใดสำหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไร 
คือปญหา-สั้นๆ 1 ประโยค ทุกคน 
เห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) 
ทำไมปญหาจึงมีอยู อะไรคือสาเหตุของ 

ปญหา
4. สรางทางเลือก (generation 

of alternatives) วิธีไหนเปนไปได 
สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (eva- 
luation) ใชเกณฑอะไรวัดวาเปนวิธีที่ดี 
ทางเลือกไหนที ่ดีกวาหรือไดรับการ 
ยอมรับมากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) 
วิธีไหนที่เราเห็นดวย ทางเลือกไหนที่ 
เราสามารถนำไปใชได

การตัดสินใจที่เปนเอกฉันทเปน 
กิจวัตรถือเปนความสำเร็จเบื้องตนของ 
ธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและ 
แรงกำลังในการทำการตัดสินใจที่เปน 
เอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปน 
กระบวนการที่ชวยแกปญหา ลองผิด 
ลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัสในปญหา 

เดียวกันนานเพียงพอ และสำรวจทาง 
เลือกในแตละขั้นตอนของกระบวนการ 
อยางเพียงพอ  ดังนั้นสมาชิกแตละคน 
ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตอง 
สนับสนุนผลลัพธ ท ี ่จะเก ิดข ึ ้นด วย  

กระบวนการนี้มีการใชอารมณพอๆกับ 
การวิเคราะห โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบ 
ธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน  โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งเมื ่อสมาชิกของกลุ มจะตอง 
ทำงานและอยูดวยกันตอไปในอนาคต 
เปาหมายของกระบวนการสรางฉันทามติ 
คือไมใชเพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเทาน้ัน แตเพ่ือสนับสนุน 
การสื่อสารและการทำความเขาใจกัน 
ใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 
อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความบาด 
หมางใหนอยลงได (Frankenberg, E.)

สำหรับการตัดสินใจสำคัญท่ีตองการ 
ฉันทามติ ควรมีผูดำเนินการที่เปนมือ 
อาชีพ หรือผูนำกระบวนการอยูในหอง 
เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยง 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ทุกฝายมีอิสระอยางชัดเจน 
ในการแสดงความเชื ่อมั ่นของตนเอง 

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซ้อน การตัดสินใจ 
สำคัญจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างบริหาร 3 ฝ่าย 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา (the 
board of directors/advisors) ทีมบริหาร 
(management team) และ ครอบครัว (family 
forum) ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจใช้วิธีที่แตกต่างกัน 
ในการตัดสินใจ
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แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนำใหเพิ่ม 
เครื่องมือเพื่อบันทึกความจำของกลุม 
เกี่ยวกับประเด็นที่เสนอ และควบคุม 
ใหสมาชิกโฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่ 
เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว 
การตัดสินใจเก่ียวข้อง
กับโครงสร้างบริหาร 
3 ฝ่าย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน 
การตัดสินใจสำคัญจะเกี ่ยวของกับ 
โครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะ 
กรรมการบริหาร/ท่ีปรึกษา (the board 
of directors/advisors) ทีมบริหาร 
(management team) และครอบครัว 
(family forum) ซึ่งแตละกลุมอาจ 
ใช ว ิธ ีท ี ่แตกตางกันในการตัดสินใจ 
(Frankenberg, E.) 

คณะกรรมการบริหาร (Boards of 
directors) ซึ่งรวมถึงตัวแทนครอบครัว 
และที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 
ประสบความสำเร็จหากพวกเขาทำงาน 
กับประเด็นสำคัญตางๆอยางเปนระบบ 

โดยใชการมอบอำนาจไปยังทีมผูเช่ียวชาญ 
หรือคณะกรรมการ ซ่ึงตองมีการทบทวน 
เปนประจำ ตามกฏระเบียบของบริษัท 
พวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 
การตัดสินใจที่สำคัญ

ทีมบริหาร (Management team) 
อาจมีหนาที่ดีที่สุดในการใชการปรึกษา 
แบบทีม รวมถึงการทำความเขาใจที่ 
ชัดเจนถึงสิ่งที่ CEO จะตองทำในที่สุด 
หากไมสามารถหาฉันทามติไดหรือมี 
เวลาจำกัด

การตัดสินใจสำคัญบางอยาง เชน 
จะขายบร ิษ ัทหร ือจะทำกันภายใน 
ครอบครัว (Family forum) คือรวม 
กันทั ้งครอบครัวเจาของและผู มีสวน 
เกี่ยวของ แมวาพวกเขาอาจจำเปนตอง 
มีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษา 
จากภายนอก ในการตัดสินใจสำคัญ 
เกี่ยวกับอนาคตของบริษัทวาสุดทายจะ 
อยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัว 
เจาของพัฒนาความรู และทักษะอยู  
ตลอดเวลาเพื่อการแกไขปญหาใหเหลือ 
นอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ 
เกี่ยวกับการตัดสินใจสำคัญจะกลายมา 

เปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการตัดสินใจ 
อะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ ครอบครัวยัง 
คงมีสวนรวมอยู (Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติ
ภายในระบบธุรก ิจครอบครัวไม ได  
ตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกัน 
เกี่ยวกับนิยามของปญหาและจะแกไข 
ปญหาอยางไร แตที่สุดแลวตองมีการ 
เห ็นชอบร วมก ันเก ี ่ยวก ับพ ันธก ิจ 
(Mission) ของครอบครัวและแบงปน 
วิสัยทัศน (vision) ในอนาคตของบริษัท 
ดวย ครอบครัวท่ีไดรับฉันทามติเรียบรอย 
แลวเกี่ยวกับคานิยมหลัก (core value) 
และจัดลำดับความสำคัญตางๆแลว จะ 
สามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขา 
รูวาจะใชเคร่ืองมือทุกอยางท่ีมีอยูในการ 
ทำงานและรับผิดชอบแตละขั้นตอนให 
สำเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.)  
ทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องการตัดสินใจของ 
ระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 
ประโยชนนะครับ 
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