










เมื่อพูดถึง “ธรรมนูญครอบครัว” อาจจะสงสัยวาคืออะไร และมีเนื้อหาอยางไร มีความสำคัญตอการดำรงอยู 

ของธุรกิจครอบครัวหรือไม ฉบับนี้จึงนำเรื่อง “ธรรมนูญครอบครัว” มาเปนรายงานพิเศษ ซึ่งหากกลาวงายๆ 

ธรรมนูญครอบครัว คือ  ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการ 

กำกับดูแลธุรกิจครอบครัว และเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นคานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมี 

ตอธุรกิจ แตสำหรับเนื้อหานั้น ขอใหติดตามอานเนื้อหาในเลม

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ การประเมินผูประกอบการ ขนาดจิ๋ว และ ยอย หรือ 

จุลเอสเอ็มอี โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และ SME Bank ตอดวย บทสัมภาษณเรื่องเศรษฐกิจไทยป 

2561 กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวย 

เรื่องการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการคาและการลงทุนระหวาง 

ประเทศ (ตอนจบ) โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ปญหาคาเงิน ประเทศตลาดเกิดใหม...อีกปจจัยที่บั่นทอน 

กำลังซื้อในหลายประเทศ”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 

กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณอูน ชนิสรา โททอง และ คุณแพ็ค วุฒิกานต วงศดีประสิทธิ์”  แหง 

Diamond Grain จากความฝน สูความมุงมั่น และลงมือทำ จนกระทั่ง ยอดขายป 2560 สู 200 ลานบาท คอลัมน 

นี้เราจะไดสัมผัสถึงหนทางของการทำธุรกิจ กวาจะมาเปน Diamond Grain เขาไดทำอะไรมาบาง และอะไรที่ 

นำเขาสูความสำเร็จในวันนี้ และพบกับอีกบทความกับเรื่องนวัตกรรมจาก MIT กับการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจ 

สตารทอัพและการนำเสนอที่เรียกวา Pitching โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย 
ฉบับมิถุนายน กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย  มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อ 

ตอยอด บวกดวย เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีม 

คณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดคะ  

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  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 
พสิูจนอักษร: 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

www.facebook.com/ThailandEcoReview Line : @ThailandEcoReview

การประเมินผูประกอบการ ขนาดจิ๋วและยอย
หรือ “จุลเอสเอ็มอี” 
ที่ไมไดถูกจดนับเปนผูประกอบการ
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เศรษฐกิจไทยป 2561 เศรษฐกิจไทยป 2561 
ยังเหนื่อย?ยังเหนื่อย?

ปญหาคาเงินประเทศตลาดเกิดใหม...ปญหาคาเงินประเทศตลาดเกิดใหม...
อีกปจจัยที่บั่นทอนกำลังซื้ออีกปจจัยที่บั่นทอนกำลังซื้อ
ในหลายประเทศในหลายประเทศ

12

หลายฝายเชื่อวา การสงออกของไทย
นาจะขยายตัวไดสูงถึง 8.0-10.0% ในปนี้ 
และนักทองเที่ยวตางชาตินาจะเขามาเที่ยว

ในประเทศไทยสูงถึง 38 ลานคน  ตลอดจนการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญของงภาครัฐ และพื้นที่ EEC 
นาจะเริ่มชัดเจนมาขึ้น ทำใหหลายหนวยงานดาน

เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีมุมมองใหมวา 
ในปนี้ เศรษฐกิจไทยนาจะขยายตัว

ไดสูงกวา 4.5%

สิ่งสำคัญอีกอยางคือ 
รูปแบบการขยายธุรกิจนั้น

ไมมีสูตรสำเร็จ แตละธุรกิจนั้น 
จะนำแนวทางของธุรกิจอื่นมาใช 
สำเร็จไม 100% ตองปรับตาม

ลักษณะธุรกิจแตละคน

กระแสเงินทุนที่ไหลกลับสหรัฐฯ อาจสงผลกระทบตอ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
ที่มีตอประเทศเศรษฐกิจใหมหลายประเทศ โดยเฉพาะ 

กลุมประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงินที่เปราะบาง 
ไดแก อารเจนตินา ตุรกี และบราซิล ซึ่งมีพื้นฐานทาง 

เศรษฐกิจที่คลายกัน คือ มีทุนสำรองระหวางประเทศใน 
ระดับต่ำเมื่อเทียบกับภาระหนี้ตางประเทศ และ 

ประสบปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเรื้อรัง
ซึ่งถือเปนปจจัยเรงที่ทำใหเกิด

กระแสเงินทุนไหลออกเร็ว
กวาประเทศอื่นๆ

                     กรมทรัพยสินทางปญญา
                    ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
       เฉพาะดาน เรียกวา “คณะกรรมการ
           เจรจาความตกลงการคาระหวาง      
          ประเทศดานทรัพยสินทางปญญา”
              เพื่อทำหนาที่เกี่ยวกับการเจรจา
            การคาระหวางประเทศในประเด็น
         เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปน
                ในระดับทวิภาคหรือพหุภาคีโดยตรง
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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน
ของประเทศไทยเพื่อรองรับของประเทศไทยเพื่อรองรับ
พันธกรณีตามความตกลงพันธกรณีตามความตกลง
การคาและการลงทุนการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ (ตอนจบ)ระหวางประเทศ (ตอนจบ)

เรียนรูกับ เรียนรูกับ 
MIT Innovation MIT Innovation 
Deep Dive 2018Deep Dive 2018
(ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)

ธรรมนูญครอบครัว
ควรจัดทำเปนเอกสารหรือคูมือ ใหกับสมาชิก 

ครอบครัวนำเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งในครอบครัวและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสราง 

ความชัดเจนใน บทบาทของสมาชิกครอบครัว และ 
ปองกันความขัดแยงภายในครอบครัว รวมถึง 
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดในธุรกิจอีกดวย





หลักการและเหตุผล ประเมินผู้ประกอบการของประเทศไทย

ผูมาลงทะเบียนในระบบของ สสว.

การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญ ๆ

จำนวนพนักงาน
(รวมผูประกอบการ)

5 คน

สถานที่ตั้งที่แนนอนทุกหนวย ภายในทองที่ที่กำหนดทั่วประเทศ

ลานราย

ลานราย
จากฐานของ สสว. 3 ลานราย 

สำนักนักงานสถิติไมพบตัวตน 500,000 ราย

*ไมมีการจดนับผูประกอบการที่ไมมีหลักแหลงแนชัด แผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร 
และหาบเรแผงลอยในศูนยการคา

*ไมมีการจดนับผูประกอบการที่ไมมีหลักแหลงแนชัด แผงลอยในตลาด แผงลอยและ
หาบเร และหาบเรแผงลอยในศูนยการคา

โดยสรุป ผูประกอบการ คือ ผูที่มีการลงทุน มีโอกาสไดกำไรหรือขาดทุน หรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

สถานที่ตั้งที่แนนอนทุกหนวยภายในทองที่ที่กำหนดทั่วประเทศ

(สำนักงานสถิติแหงชาติ)

เพื่อคนหาจำนวนผูประกอบการหรือธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจ
ในปจจุบันของประเทศไทย 

ศึกษาจำนวนผูประกอบการหรือธุรกิจที่ไมไดถูกจดนับ
ตามระบบการจดนับของสำนักงานสถิติแหงชาติ

จำนวนสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผู้ประกอบการ ขนาดจิ๋วและย่อย
หรือ “จุลเอสเอ็มอี” 

ที่ไม่ได้ถูกจดนับเป็นผู้ประกอบการ

ความหมายสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

(สำนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

ความหมายของวิสาหกิจรายย่อย
(Micro SME หรือ Micro Enterprise) (สำนักงานสถิติแหงชาติ)

ความหมายสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความหมายของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตของการศึกษา

ธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจทางการบริการ

ธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจทางการบริการ

จำนวนสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทย
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เพื่อหากำไร
และความพอใจ

เปนเจาของ 
หรือ หุนสวน

จัดหาเงินทุน

บริหารธุรกิจ

แสวงหาโอกาส
การลงทุน
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การประเมินผู้ประกอบการส่วนของแผงค้าในตลาด

ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ

ขนาดพื้นที่แผงโดยเฉลี่ยตอ 1 แผง  อยูที ่6 ตรม. 

จากการสอบถามผูคาในตลาด เกี่ยวกับ เจาของแผงที่เปนตางดาว 

กรณีที่มีแผงขายมากกวา 1 แผงมีการใหเชาหรือไม

มีเฉลี่ย  0.5% ของแผงคาในตลาดทั้งหมด

ผูประกอบการ คือ ผูที่มีการลงทุน มีโอกาส ไดกำไรหรือขาดทุน หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ไมมีการจดนับผูประกอบการที่ไมมีหลักแหลงแนชัด แผงลอยในตลาด แผงลอยและ
หาบเร และหาบเรแผงลอยในศูนยการคา
ไมนับรวมกลุมที่เปนนิติบุคคล ซึ่งถูกจดนับแลว รวมทั้งกลุมที่ม ี  สถานที่ตั้งชัดเจน 
เชน ตึกแถว บาน รานคา ที่ชัดเจน 
Micro SME หรือ Micro Enterprise คือ ผูประกอบการที่จำนวนแรงงานไมเกิน 5 คน

สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
       คนหากลุมเปาหมายจากนิยามการเปนผูประกอบการและคาดวา
ยังไมถูกตรวจนับ
1. แผงคาในตลาด
2. รานคาออนไลน
3. ผูคาสลากกินแบงรัฐบาล
4. รานคาแฟรนไชส

วิธีการศึกษา

จำนวนตลาด (จาก Google map)

จำนวนพื้นที่ของตลาด โดยประมาณพื้นที ่จาก 
Google map

ผลการประเมิน
4,199  ตลาด

  14,983,893.06 ตรม.

รายการ

พื้นที่สวนกลาง ทางเดิน
พื้นที่ทั้งหมดของตลาด 
หัก พื้นที่สวนกลาง ทางเดิน  
เหลือพื้นที่ตลาดที่จัดเปนแผงขายสินคา
พื้นที่แผงขายในตลาดโดยเฉลี่ยตอ 1 แผง (การสำรวจ)
จำนวนแผงที่มีทั้งหมด โดยประมาณ

ผลการประเมิน
30% ของพื้นที่ตลาดทั้งหมด

14,983,893.06 ตรม.
4,495,167.92 ตรม.

10,488,725.14 ตรม.  
6 ตรม.

1,748,121 แผง

รายการ

ที่มา : การสืบคนจาก Google map
        ประเมินจากการวัดขนาดจาก google map โดยเปนการวัดจากขนาดของ
        หลังคาและพื้นที่ตลาด จากแผนภาพของตลาด

หมาย : จากการคำนวณ
          จากการสอบถามนิติบุคคล จากตลาด 255 แหง และมาตรฐานการกำหนด
          พื้นที่สวนกลางของตลาด

เปนเจาของ 1 แผง
เปนเจาของมากกวา 1 แผง

10.3
11.3

รอยละ

ผลการสำรวจผู้ค้าที่อยู่ในตลาด จำนวนทั้งสิ้น 354 ตัวอย่าง

จำนวนแผงที่ผู้ประกอบการมี ผู้ประกอบการที่มีอาคารพาณิชย์หรือบ้านเรือนที่ใช้
ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว และมีแผงค้าที่ขายสินค้าชนิด
เดียวกับธุรกิจในตลาด

ผลการสำรวจเกี่ยวกับแผงค้าในตลาด

ขั้นตอนการดำเนินการ การประเมินลักษณะของผู้ประกอบการใน
แผงค้าในตลาด
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5. รถเรขายสินคา
6. หาบเร / แผงลอย 
7. ผูประกอบการอื่นๆ (ภาคบริการ) เชน 
    รถบริการสาธารณะ

ไม่มี
98.7%

ไม่มี
78.4%

มี
1.3%

1 แผง
71.4% 2 แผง

13.3%

3 แผง
6.6%

เฉลี่ย 2 แผง

มากกว่า 3 แผง
8.7%

มี
21.6%
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หาบเร่แผงลอยผู้ที่ได้รับ
สิทธิ์ลดหย่อนราคาแก๊ส

มีจำนวน
394,827

ราย

รวมจำนวน 564,039 ราย

มีจำนวน
169,212

ราย

หาบเร่/แผงลอย
ที่ไม่มีการใช้แก๊ส

จำนวนแผงที่มีทั้งหมด โดยประมาณ

หัก ผูประกอบการที่เปนเจาของแผงตั้งแต 2 แผงขึ้นไป
มีจำนวนทั้งสิ้น 28.6% ของแผงทั้งหมดที่มีในตลาด 
คิดเปน 499,963 แผง โดยคำนวณเฉลี่ย 2 แผง 
เทากับ 1 ผูประกอบการจากการสำรวจ 

หัก ผูประกอบการที่มีอาคารพาณิชยและบานเรือน
ที่ประกอบธุรกิจ และมีแผงคาในตลาด 10.3% ของ
จำนวนแผงทั้งหมด

หัก ผูประกอบการที่มีแผงคามากกวา 1 แผงและให
คนอื่นเชาทำการคา (1.3% ของผูประกอบการที่มีแผง
มากกวา 1 แผง)

หัก ผูประกอบการที่เปนผูคาตางดาว (0.5% ของ
จำนวนแผงทั้งหมด)

จำนวนผูประกอบการสุทธิ

ผลการประเมิน
1,748,121 แผง

249,981 แผง 

180,056 แผง

22,726 แผง 

8,741 แผง 

1,286,618 ประกอบการ

รายการ

คุณสมบัติ
ใชแกส LPG ขนาดถึงไมเกิน 15 กก.
มีพื้นที่ทำการคาไมเกิน 50 ตรม.

ขอมูลจาก : บัญชีรายชื่อผูไดรับสิทธิ์
รานคาหาบเรแผงลอยอาหาร [โครงการ
บรรเทาผลกระทบจากกรปรับขึ้นราคา
ขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือน] 11 มิ.ย. 2561

มีจำนวน 4,900 แหงที่ยังไมมีการตรวจนับ 
ตัดสถานประกอบการที่แนนอน และ
แฟรนไชสที่เจาของเปนเจาของเอง 

มีจำนวน 170,938 ราย จากการเฉลี่ยจำนวน
ผูมาลงทะเบียนสั่งซื้อสลาก จำนวน 4 งวด 16 พ.ค. 61 – 1 ก.ค. 61

จากการคาดการณในการจดนับจำนวน
หาบเรแผงลอยที่ไมใชแกสในระยะทาง
1000 เมตร ในพื้นที่เขต กทม. และ
ปริมณฑลใน 10 พท. ชุมชนที่มีการคา
บนฟุตบาต โดยหาบเร/แผงลอย ที่ไมมี
การใชแกส มีสัดสวนโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 30 ของรานคาหาบเร/แผงลอย
ทั้งหมด

Food Truck
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ประมาณ 15% 
ไมไดจดทะเบียน

จำนวน
เฉลี่ย 1,750 ราย (1,500 – 1,750)

263 ราย
1,488 ราย

รายการ

กรมพัฒนาธุรกิจ คาดวามีผูประกอบการออนไลน 
หัก จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
หัก จดนับจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และสำนักงานสถิต ิ
ยอดที่ยังไมมีการจดนับ

จำนวนผูประกอบการ
1,005,000

21,167
592,996

412,004 

รายการ

ที่มา: สมาคม Food truck แหงประเทศไทย ที่มา :www.thaifranchisecenter.com

ที่มา: https://www.facebook.com/ TheGovernmentLotteryOffice/

คือ รถกระบะที่เปิดท้ายขายของสดของแห้งที่ขับ
แล่นไปขายตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน

รถพุมพวง เฉลี่ยอำเภอละ
(ที่มา : จากการสอบถาม และขอมูลจาก https://www.dailynews.co.th)

อำเภอทั้งหมดในประเทศไทย
จำนวนผูประกอบการ โดยประมาณ

จำนวน
97 คัน 

917 อำเภอ
88,949 ราย

รายการ

Food Truck + รถพุ่มพวง   จำนวน 90,437 ราย

สรุปจำนวนผู้ประกอบการแผงค้า
ในตลาด

ข้อมูลจำนวนหาบเร่ / แผงลอย
ในประเทศไทย

ประเมินผู้ประกอบการรถเร่ขายสินค้า
ในประเทศไทย

ร้านค้าออนไลน์

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย

รถอาหาร (Food Truck)

รถพุ่มพวง

ร้านแฟรนไชส์
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ภาคเหนือ
ร้อยละ 9.34

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ
ร้อยละ 11.94

ภาคตะวันออก
ร้อยละ 7.45

ภาคใต้
ร้อยละ 8.71

ภาคกลาง
ร้อยละ 5.12

กรุงเทพและปริมณฑล
ร้อยละ 57.6

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเมินสถานภาพของธุรกิจ ขนาดจิ๋วและย่อย หรือ “จุลเอสเอ็มอี”  
ที่ไม่ได้ถูกจดนับเป็นผู้ประกอบการ

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
 189,870  ราย

*หมายเหต ุกรณีบุคคลธรรมดา ผูไดรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตองไมมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทะเบียนรถยนตรับจาง และจดทะเบียนไดคนละ 1 คัน
ขอมูลจาก : กรมขนสงทางบก จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม 31 พฤษภาคม 2561

สำรวจกลุมตัวอยาง 1,114 ตัวอยาง ทั่วประเทศ

ที่มา : * สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแหงชาติ
          ** จากการประเมิน

รถรับจ้างสี่ล้อเล็ก
 2,671 ราย

รถรับจ้าง 3 ล้อ  
 19,653  ราย

รถแท็กซี่ (บุคคลธรรมดา) 
19,121  ราย

จำนวนแผงคาในตลาด
จำนวนหาบเร / แผงลอย 
จำนวน Food Truck + รถพุมพวง 
รานคาออนไลน
รานแฟรนไชส
ผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย
ขอมูลจำนวนผูประกอบการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (ราย)
1,286,618
564,039
90,437 
412,004 

4,900
170,938  
231,315

2,760,251

รายการ

จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 3 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 5 คน
มากกวา 5 คนขึ้นไป

รอยละ
ของผูตอบ

69.65
24.91
3.60
0.83
0.83
0.18

พนักงาน/ลูกจาง
ต่ำกวา 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป

หาบเร/แผงลอย 19.48%
ผูคาสลากกินแบงรัฐบาล 13.02%
รถเรขายสินคา 3.77%
แฟรนไชส 1.97%
รานคาออนไลน 7.36%
แผงคาในตลาด 31.78%
อื่นๆ อาท ิรถบริการสาธารณะ 22.62%

รอยละ
ของผูตอบ

13.65
26.67
17.63
9.76
5.52
15.55
11.21

รายได

ดำเนินธุรกิจ
ต่ำกวา 1 ป

1-3 เดือน
รอยละ 0.5

4-6 เดือน
รอยละ 1.4

7-9 เดือน
รอยละ 1.1

รายได

ขอมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม*
ขอมูลที่ไมไดมีการจดนับในสำมะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม**
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
2,493,044
2,760,251

5,253,295

รายการ

ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการอื่นๆ (ภาคบริการ)

สรุปจำนวนผู้ประกอบการ “จุลเอสเอ็มอี” ที่ไม่มีการจดนับ ประเมินจำนวนผู้ประกอบการของประเทศไทย

จำนวนผู้ประกอบการแต่ละภูมิภาค ลักษณะการประกอบการ

จำนวนพนักงาน
ระยะเวลาเปิดดำเนินการธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

รายได้ต่อเดือน
นอยกวา 1 ป
1-3 ป
4-6 ป
7-9 ป
10-20 ป
21-30 ป
มากกวา 30 ปขึ้นไป

2.99%

19.49%

26.20%

10.79%

22.57%

9.79% 8.16%
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สถานภาพของธุรกิจ

ภาระหนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อ

ในระบบ 
รอยละ 49.30

นอกระบบ 
รอยละ 50.70

ธนาคารพาณิชย
ธนาคารของรัฐฯ
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
อื่นๆ (กยศ.)
แหลงเงินกูนอกระบบ
ญาติพี่นองคนสนิท

หนี้สิน

ไมมี
มีหนี้กอนแรก+
หนี้กูเพิ่ม

หนี้สินปจจุบัน

68.08
31.92

รอยละ
ของผูตอบ

ไมมีเพราะไมมีความจำเปน
ไมมีเพราะไมสามารถเขาถึง
สินเชื่อหรือการกูยืมได

นอกระบบอยางเดียว
38.3%

ในระบบอยางเดียว
40.9%

ทั้งในและนอกระบบ
20.8%

หนี้สินปจจุบัน

68.08
31.92

รอยละของ
ผูไมมีหนี้

22.35
22.06
17.06
0.29
46.18
17.35

รอยละของ
ผูมีหนี้สิน

สาเหตุอื่นๆ 
1. พนักงานไมตอนรับ กลัวการเดินเขาธนาคาร
2. สถานที่ดูหรูหราจนไมกลาเขา
3. ไมมีพนักงานใหคำแนะนำหรือสนใจ 
4. ไปธนาคารเสียเวลา ไมไดรับสินเชื่อทันที

5. ตองไปหลายครั้ง ทำใหเสียเวลา
    ทำมาหากิน
6. ไมรูจักใครในธนาคาร เลยไมกลา
    เขาไป
7. ไมมีบุคคลค้ำประกัน

ไมรูจะกูอยางไร
ไมผานการพิจารณา
ไมมีหลักทรัพยค้ำ
ขั้นตอนเยอะไมทันตอความตองการ 
ไมอยากเปนหนี ้
อื่นๆ (เก็บออมดีกวา,หนี้นอกระบบ) 

ยืมจากญาติพี่นอง
และคนสนิท 
นายทุน 
ธนาคารพาณิชย 
ธนาคารของรัฐ 
สถาบันการเงินที่
ไมใชธนาคาร 

ยังไมหมด
28.1

หมดแลว
71.9

11.86%   
12.80%     

20.75%          
11.86%    

38.14%                    
4.58%

สินค้าจัดจำหน่าย

แหล่งเงินทุน
ของจุดเร่ิมต้น
การทำธุรกิจ

หนี้สินปัจจุบัน

กรณีที่กู้เงินมาทำ
ธุรกิจ ปัจจุบันหนี้สิน
เป็นอย่างไร

สาเหตุที่ไม่กู้เงินจากธนาคารในการดำเนิน
กิจการหรือเปิดกิจการเนื่องจากสาเหตุใด

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

แหล่งที่มาของหนี้สิน

ขายผานหนารานเพียง 
อยางเดียว 78.18%
ขายผานหนารานและ 
ผานออนไลน 16.80%
ขายผานออนไลน
อยางเดียว 3.85%
อื่นๆ 1.17%

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3.14
ของใชเบ็ดเตล็ด 5.75
เครื่องประดับ 6.55
เครื่องดื่ม 6.91
เครื่องสำอาง 6.91

เบเกอรี่/ขนมหวาน 7.99
อาหารปรุงสำเร็จ 9.43
เสื้อผา 12.57
อาหารสด 13.64
อื่นๆ /สลากกินแบงรัฐบาล 
และรถสธารณะ 36.89

รอยละของผูตอบ

39.61%

เงินทุนสวนตัว

17.74%

14.71%

4.41%

16.45%

7.35%
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นอยกวา 10,000 บาท
10,001-50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
มากกวา 1,000,000 บาท
Total
หนี้โดยเฉลี่ย

หนี้โดยรวม หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ
7.4
61.6
11.6
7.4
5.7
6.3

100.0
193,523.81

8.5
52.7
8.5
9.6
9.6
11.2
100.0

308,377.66

25.0
64.4
7.2
3.4
0.0
0.0

100.0
33,206.73

1. โดยรวมจำนวน
1.1 หนี้ในระบบ 
(สถาบันการเงินตางๆ)
1.2 หนี้นอกระบบ
(ญาต ิพี่นอง นายทุน)

หนีสิ้น

ปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ)
ลดลงมาก ลดลงเล็กนอย เทาเดิม เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่มขึ้นมาก

การผอนชำระ
ตอเดือน

อัตราการชำระ
เฉลี่ยตอเดือน

193,523.81
308,377.66

33,206.73

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

สาเหตุ รอยละของผูตอบอันดับ
คาเลาเรียนของบุตรหลาน

คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น

รายไดลดลง

เงินทุนหมุนเวียน/เสริมสภาพคลองกิจการ

มีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น

25.93

22.22

18.52

18.52

14.81

6,516.28
7,124.35

3,869.61

3.37%
2.31%

14.66%

รายวัน
รายสัปดาห
รายเดือน

ในระบบ
นอกระบบ

15.00 
9.22

57.00
57.28

7.00
6.80

9.50
20.39

11.50
6.31

ระยะเวลา

เคยผิดนัดผอนชำระ รอยละ 30.72

รอยละ 69.28

- คนซื้อของลดลง
- คาใชจายสูงขึ้น คาครองชีพสูง
- ขาดสภาพคลองในธุรกิจ
- ดอกเบี้ยที่ตองชำระสูง
- ชวงเปดภาคเรียน

ไมเคยผิดนัดผอนชำระ

18.16
16.25
14.44

รอยละอัตรา
ดอกเบี้ย

13.16
2.11
80.53

รอยละ
ของผูตอบ

กูเพื่อซื้อบาน หรือทรัพยสินถาวรเปนหลัก

อีก 1 ปขางหนาเทียบกับปจจุบัน(รอยละ)

สาเหตุ รอยละของผูตอบอันดับ
เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ
เพื่อใชจายทั่วไป
เพื่อซื้อทรัพยสิน (เชน รถยนต)
เพื่อเสริมสภาพคลองธุรกิจ
เพื่อการศึกษา , เพื่อชำระหนี้เกา

26.98
25.40
20.63
12.70
3.17

ในระบบ
นอกระบบ

ไมมีหนี้สิน
82.19
84.03

ลดลงมาก
8.50
10.75

ลดลงเล็กนอย
4.71 
3.28

เทาเดิม
1.23
0.82

เพิ่มขึ้นเล็กนอย
1.64
1.02

เพิ่มขึ้นมาก
1.74 
0.10

สัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
ในการชำระหนี้นอกระบบ

การผ่อนชำระหรือผิดนัดการชำระ
ในช่วงเวลา 1 ปี

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน

ภาระหนี้สินปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา

สาเหตุของการมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

ทัศนะเกี่ยวกับภาระหนี้สินในอนาคต

ภาระหนี้สินและการผ่อนชำระโดยเฉลี่ย
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ความต้องการสินเชื่อหรือการกู้ยืม

มีความตองการกู
ไมมีความตองการกู

ความตองการกู รอยละ
44.59
55.41

1-25,000 บาท
25,001-50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
100,001-300,000 บาท
300,001-600,000 บาท
มากกวา 600,001 บาท
รวม
                เฉลี่ยอยูที ่ 47,971.27  บาท

กระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหดีขึ้นกวาปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบริโภค
สินคาและบริการมากขึ้น  
ชวยแกไขปญหาหนี้ระยะสั้นในปจจุบันที่มีใหเปนหนี้ที่สามารถผอนชำระได
ในระยะที่ยาวขึ้น หรือปรับเปนหนี้ระยะยาว
ดูแลระดับของราคาสินคาวัตถุดิบ หรือตนทุนในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหได
ระดับกำไรสูงขึ้น 
สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนที่งาย และสะดวก รวมทั้งมีการอนุมัติ
ที่รวดเร็ว
การผอนผันหรือผอนปรน รวมทั้งการจัดหาสถานที่ในการคาขาย ที่ทัดเทียม
กับสถานที่เดิม
ลดตนทุนดานการขนสง โดยเฉพาะทางดานของพลังงาน
ชวยสรางโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้น โดยออกผลิตภัณฑที่
ตอบสนองความตองการของของพอคาแมคา โดยเขามาแทนที่เงินกูนอกระบบ
ตองการใหรัฐบาลหาแนวทางที่ชัดเจนในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้ง
หนี้ภาคครัวเรือน

การเขาถึงสินเชื่อและขั้นตอนที่สะดวกและงายมากขึ้น มีขั้นตอนที่
ไมซับซอนยุงยาก
การสรางองคความรูหรือการแนะนำรูปแบบการเตรียมตัวในการขอ
สินเชื่อ โดยการเขาถึงผูคามากขึ้น ไมใชรอใหลูกคาเดินหรือเขาไปสอบถาม  
สรางโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อกับผูประกอบการในกลุมจุล SMEs 
สรางผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับจุล SMEs ที่ตองการสภาพคลอง รวมทั้ง
ความสะดวกในการชำระหรือการติดตอกับธนาคาร
ลดภาระตนทุนทางการเงิน ไดแก ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาการผอนชำระ
มีรูปแบบของการผอนชำระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายวัน รายสัปดาห หรือ 
15 วันได 

จำนวนเงินที่ตองการกูยืม รอยละ
9.7
75.4
3.8
3.8
2.4
5.0

100.0

- ในระบบ
- นอกระบบ

สามารถกูได
รอยละ 42.37

เหตุผล เคยกูกับธนาคาร
ของรัฐหรือธนาคารพาณิชย
อยูแลว และมีหลักทรัพย
ค้ำประกัน

มีความตองการกู สามารถกูได ไมสามารถกูได รอยละ 57.63รอยละ
97.52
2.48

ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ
ไมมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน
/มีการเคลื่อนไหวไมสม่ำเสมอ
โครงการไมเปนที่นาสนใจของ
ธนาคารพาณิชย
ประวัติการชำระหนี้ไมดี
ดำเนินธุรกิจไมถึง 3 ป
ไปติดตอธนาคารมาแลวแตไมผาน
ไมรูจะติดตอธนาคารอยางไร
อื่นๆ (ไมทันตอความตองการ)

เหตุผล รอยละ
53.22
22.22

4.68

2.92
0.58
8.19
4.09
4.09

ความต้องการกู้ภายใน 1 ปี นับจากปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือของรัฐ ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการได้รับจาก 
SME Development Bank

ทัศนะในความสามารถ
ในการกู้เงินในระบบได้หรือไม่
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ทามกลางตัวเลขดีๆ ทาง 
เศรษฐกิจของไทยที่พรั ่ง 
พรูสู สายตาคนไทยอยาง 

ตอเนื ่องออกจนกระทั ่งกระแสคำวา 
“เศรษฐกิจไทยฟนตัวแลวกำลังจะดีขึ้น 
อยางตอเน่ือง และมีโอกาสโตเกิน 4.5%” 
เริ ่มไดรับการกลาวถึงและตอบสนอง 
จากทุกภาคสวนเปนลำดับโดยเฉพาะ 
หนวยงานภาครัฐบาล  หนวยงานวิชาการ 

ท
และวิเคราะหเศรษฐกิจ ตลอดจนองคกร 
ภาคเอกชนขนาดใหญ   แตทามกลาง 

กระแสการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยใน 
รอบนี้ ก็ยังคงมีเสียงดังกึกกองทั่วฟา 

เมืองไทยแบบยอนแยงจนถึงปจจุบันวา 
“เศรษฐกิจไทยที่บอกวาฟนตัวอยู ณ 

ขณะนี้นั ้นเปนการฟนตัวแบบกระจุก 
ตัวอยูเฉพาะธุรกิจขนาดใหญยังไมได 
กระจายตัวไปสูกลุมคนตางๆ ท่ัวประเทศ” 
เขาทำนองที่วา “รวยกระจุกแตยังจน 
กระจาย”

เศรษฐกิจไทยดีขึ้น
จริงหรือ?

ผานไปแลว 6 เดือน เขาสูเดือน   
ที่ 7 สำหรับป 2561 ทุกคนยังคงตั้ง 
คำถามในใจวาเศรษฐกิจไทยฟนตัวแลว 
จริงหรือ?  เศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มฟนตัวจะ 
เติบโตตอเนื่องไปอีกไดมากแคไหนและ 
นานแคไหน?  การเติบโตแบบกระจุก 
ตัวยังคงเห็นอยูอีกนานหรือไม?  และ 
อนาคตของเศรษฐกิจไทยจะดีมากนอย 

ผ่านไปแล้ว 6 เดือน เข้าสู่เดือนที่ 7 สำหรับปี 2561 
ทุกคนยังคงตั้งคำถามในใจว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
แล้วจริงหรือ?  

เศรษฐกิจไทยปี 2561
ยังเหนื่อย?

º·ÊÑÁÀÒÉ³�
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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เพียงใด? ในชวง 1-2 สัปดาหผมไดมี 
โอกาสพบเจอนักธุรกิจทั้งธุรกิจ SMEs 
และธุรกิจขนาดใหญจากทั่วประเทศ  
เมื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 
และธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอัน 
ใกล   นักธุรกิจสวนใหญโดยเฉพาะใน 
ตางจังหวัดจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา 
“เหนื่อย นิ่ง และเงียบ” ทำไมคำตอบ 
จึงเปนแบบนี้และเมื่อไรจะกระจายตัว 
สักที คงมาไลเรียงหาคำตอบกันดีกวาครับ
เพราะเศรษฐกิจโลก
ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน

เริ ่มตนดวยการมุมมองของนัก 
เศรษฐศาสตรและนักวิเคราะหเศรษฐกิจ 
ของไทยและเทศในชวงตนป 2561 กูรู 
ดานเศรษฐกิจก็ลงความเห็นคลายๆ 
กันวาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 
ฟนตัวดีขึ้นแลวและกำลังปรับตัวดีขึ้น 
อยางตอเนื่อง  แมจะมีความเสี่ยงทาง 
เศรษฐกิจอยูบางไมวาจะเปนความตึง 
เครียดทางการเมืองระหวางประเทศ 
ระหวาง เกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ  การ 
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไมชัดเจน 
ตลอดจนความไมแนนอนของนโยบาย 
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำใหนัก 
วิเคราะหสวนใหญมองวาเศรษฐกิจไทย 
นาจะฟนตัวแบบคอยเปนคอยไปโดย 
ขยายตัวไดประมาณ 4.0-4.5% โดยมี 
การทองเที ่ยวและการสงออกจะเปน 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในชวงครึ ่งป 
แรก และการลงทุนของภาครัฐจะเปน 
พระรองชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ในครึ่งปหลัง  

เศรษฐกิจไทย 
6 เดือนแรกยังผันผวน

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกใน 
ชวง 6 เดือนแรกของปนี้มีความผันผวน 
และพลิกผันอยางมากจนสรางความ 

ปวดเศียรเวียนเกลาตอรัฐบาล ผูวาง 
นโยบาย นักธุรกิจ นักลงทุนและ 
ประชาชนทั้งโลก  ไมวาจะเปนความ 
ตึงเครียดของสหรัฐฯ กับรัสเซียในกรณี 
ของซีเรีย  สงครามทางการคาระหวาง 
สหรัฐฯ กับจีน  ตลอดจนการคว่ำบาตร 
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตออิหราน 
จนสงผลใหราคาน้ำมันโลกเริ่มปรับตัว 
สูงข้ึนจนมีความกังวลวาราคาน้ำมันโลก 
ในอนาคตอันใกลอาจทะลุไปถึงระดับ 
80-100 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล  
สงผลใหทั้งโลกมีความกังวลวาปจจัย 
ลบตางๆ จะเปนอุปสรรคสำคัญที่ทำให 
เศรษฐกิจโลกขยายตัวไดชากวาที่คาด 
การณไว อยางไรก็ตาม กองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (IMF) ยังยืนยันตัวเลข 
คาดการณ GDP โลกเมื่อเดือนเมษายน 

นี้ วาภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและ 
เอเชียในป 2561จะขยายตัวได 3.9% 
และ 6.5% ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 
จากป 2560 ที่ขยายตัว 3.8% และ 
6.5% ตามลำดับ

ยังคงกระจุก 
ไม่กระจายตัวเท่าที่ควร 
แต่มีการ
หักปากกาเซียน

สำหรับ เศรษฐกิจไทยในชวง 6 
เดือนแรกของปน้ีเผชิญกับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก คาเงินบาทแข็ง  และ 
ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวต่ำ 
ตลอดจนราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น 
สงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคยัง 
ทรงตัวอยูในระดับต่ำ ทำใหประชาชน 
ยังระมัดระวังการจับจายใชสอย และ 
การซ้ือขาวของไมคึกคักเทาท่ีควร ทำให 
กระแสสังคมยังบนอยางตอเนื่องวาการ 
ฟ นตัวทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวไม 
กระจายตัวไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ

หลายฝ่ายเชื่อว่า การส่งออกของไทยน่าจะขยายตัว 
ได้สูงถึง 8.0-10.0% ในปีนี้ และนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติน่าจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง 
38 ล้านคน  ตลอดจนการลงทุนในโครงการ 
ขนาดใหญ่ของงภาครัฐ และพื้นที่ EEC น่าจะเริ่ม
ชัดเจนมาขึ้น ทำให้หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ของไทยเริ่มมีมุมมองใหม่ว่า ในปีนี้ เศรษฐกิจไทย
น่าจะขยายตัวได้สูงกว่า 4.5%
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ลาสุดสภาพัฒน ไดแถลงตัวเลข 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2561 
วาขยายตัวสูงถึง 4.8% ซึ่งเรียกไดวา 
เปนตัวเลขที่หักปากกาเซียนถวนหนา 
เพราะไมมีใครคาดคิดวาเศรษฐกิจไทย 
จะขยายตัวสูงไดมากขนาดนี้ หลายฝาย 
คาดวา GDP ไทยในไตรมาสแรกนาจะ 
ขยายตัวไดประมาณ 4.0-4.2% เทานั้น   
สำหรับสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยขยายตัว 
ไดสูงเพราะการสงออกของไทยขยาย 
ตัวไดดีมากในชวงตนป โดยขยายตัวได 
สูงถึง 11% ในไตรมาสแรกซ่ีงสอดคลอง 
กับการทองเที่ยวที่ขยายตัวไดสูงตาม 
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการ 
สงออกที่ดีขึ้นประเทศตางๆ ในเอเซีย

ยังเชื่อได้ว่า 
ยังมีปัจจัยที่ทำให้
ส่งออกไทยดีขึ้น

ปจจุบัน ปจจัยลบของเศรษฐกิจ 
โลกเริ่มคลายตัวลง ปญหาความขัดแยง 
ระหวางเกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ และ 
รัสเซียกับสหรัฐฯ คลายตัวลง  สงคราม 
การคาของโลกยังไมบานปลายรุนแรง  
ตลอดจนราคาน้ำมันโลกไมควรสูงเกิน 
80 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในปนี้   
ทำใหหลายฝายเชื่อวา การสงออกของ 
ไทยนาจะขยายตัวไดสูงถึง 8.0-10.0% 
ในปนี้ และนักทองเที่ยวตางชาตินาจะ 
เขามาเท่ียวในประเทศไทยสูงถึง 38 ลาน 
คน ตลอดจนการลงทุนในโครงการขนาด 

ใหญของงภาครัฐ และพื้นที่ EEC นา 
จะเริ่มชัดเจนมาขึ้น ทำใหหลายหนวย 
งานดานเศรษฐกิจของไทยเริ่มมีมุมมอง 
ใหมวา ในปนี้ เศรษฐกิจไทยนาจะ 
ขยายตัวไดสูงกวา 4.5%

สภาพัฒน์
คาดเศรษฐกิจไทย
จะกลับมารุ่งเรือง
อีกครั้ง

ลาสุด สภาพัฒนคาดวาเศรษฐกิจ 
ไทยในป 2561 นาจะขยายตัวได 4.2 
-4.7% สูงกวาที่คาดการณไวเมื่อตนปที่ 
3.6-4.6%  โดยมองวาเศรษฐกิจไทยใน 
ป 2561 จะขยายตัวได 4.5% แทนที่ 
จะเปน 4.1% ตามที่คาดไวเดิม ดูแลว 
เศรษฐกิจไทยนาจะเร ิ ่มต นส ู ความ 
รุงเรืองใหม ไดนะครับ แตสิ่งที่ตองดู 

กันตอไปอีกสัก 3 เดือนวาจะรุงเรือง 
ตอเนื่องจริงมั้ย และคนไทยจะรับรูการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจวาฟนตัวกระจาย 
ไดเม่ือไร เพราะในสัปดาหท่ีแลว สหรัฐฯ 
ไดประกาศใชภาษีเหล็กและอลูมิเนียม 
กับสหภาพยุโรป แคนาดา และเม็กซิโก 
จนทำใหประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ 
ประกาศวาจะตอบโตทางการคากับ 
สหรัฐฯ กันเปนทิวแถว จึงตองตามกัน 
ตอไปวาสงครามการคาโลกจะเกิดขึ้น 
จากเหจุการณในครั ้งลาสุดนี ้หรือไม 
และจะบ่ันทอนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลกแคไหน คุยตอในครั้งหนานะครับ
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บทความตอนที่ 1 ไดกลาวถึงสภาพปญหา 
ของการบ ูรณาการกลไกเช ิ งสถาบ ันของ 
ประเทศไทยเพื ่อรองรับพันธกรณีตามความ 

ตกลงการคาและการลงทุนระหวางประเทศทั้งในภาพรวม 
และเฉพาะดานที่เลือกศึกษา ซึ่งประกอบดวย ดานทรัพยสิน 
ทางปญญา ดานอุปสรรคทางการคาดานเทคนิค การลงทุน 

และบริการทางการเงิน ในบทความนี้จะนำเสนอแนวทาง 
การแกไขปญหาทั้งภาพรวมและเฉพาะดานที่ศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
กรณีกอนและระหวางการเจรจาความตกลง
(1) ประเทศไทยควรจัดทำยุทธศาสตร (Strategy) 

และแนวทาง (Roadmap) การเจรจาความตกลงการคา 
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงการคาเสรี ควร 
เปนสวนหนึ่งของนโยบายการคา (Trade Policy) ของ 
ประเทศ

(2) มีคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่ทำงานเต็มเวลา 
เฉพาะดานการเจรจาความตกลงการคาเสรี โดยควรเปน 
ขาราชการประจำ แตอาจใหผูแทนการคาไทย (Thailand 
Trade Representative: TTR) เขามารวมดูแลรับผิดชอบ 
โดยผูแทนการคาไทย (TTR) ควรมีฐานะหนาที่ในการเปน 
องคกรเชื่อมระหวางฝายเจรจา (ขาราชการประจำ) กับ 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ และ 
นายกรัฐมนตรี ดังนั้น ผูแทนการคาไทยจึงตองเขาใจในทุก 
ประเด็นเกี่ยวกับการคาและการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การคาเสรี นอกจากนี้ ผูแทนการคาไทย (TTR) ควรเขา 
มาเปนผูตรวจสอบ (Monitor) การเจรจาและชวยในเรื่อง 
การทำความเขาใจกับฝายการเมืองอีกดวย

(3) สำหรับบทบาทของภาคเอกชนนั้น ควรตั้งคณะ 
กรรมการภาคเอกชนขึ ้นมาอีกชุดหนึ ่งเพื ่อฟงความเห็น 
เพื ่อมี ีชองทางสำหรับภาคเอกชนในการเขารวมกอนการ 
เจรจา ควรยกเลิกการสรุปสถานการณการเจรจาในแตละ 
วันใหภาคเอกชนรับทราบ แตอาจทำในลักษณะการสรุป 
ประเด็นภายหลังการเจรจาแตละรอบแทน

กรณีหลังการเจรจาความตกลง
(4) ในเรื่องการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม 

พันธกรณีในความตกลงการคาและการลงทุน (Monitoring 
& Evaluation) นั้นควรดำเนินการอยางจริงจัง มีหนวยงาน 
รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งอาจเปนหนวยงานในกระทรวงพาณิชย 
เพราะสวนใหญเปนผู เจรจาและมีความเขาใจความตกลง 
อยางดี นอกจากนี้ควรมีการทำรายงานในลักษณะ FTA 
Review เพื่อติดตาม ประเมินผล และนำเสนอตอคณะ 
รัฐมนตรีในทุก ๆ ป

บ

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของ
ประเทศไทยเพ่ือรองรับพันธกรณี
ตามความตกลงการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ (ตอนจบ)
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(5) การสงเสริมการใชสิทธิประโยชน (Utilization) 
ควรมีหนวยงานที่เขามาดำเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง ซึ่ง 
อาจเปนสวนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย และมีการสงเสริม 
การใชประโยชนโดยผานชองทางตาง ๆ ในลักษณะที่เปน 
แนวทางการใชสิทธิประโยชนในความตกลงตาง ๆ เชนเดียว 
กับสาธารณรัฐเกาหลีและสิงคโปร

(6) ในเรื่องการเยียวยา (Remedies) ควรจะดำเนิน 
การเชนเดียวกับสาธารณรัฐเกาหล ีมีการตั้งองคกรที่ชัดเจน 
และโครงการนั้นมีลักษณะชวยใหผูไดรับผลกระทบปรับตัว 
ไดและเปนประโยชนตอผูประกอบการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
1) ทรัพยสินทางปญญา
(1) กรมทรัพยสินทางปญญาควรจัดตั้งคณะกรรมการ 

เฉพาะดาน เรียกวา “คณะกรรมการเจรจาความตกลงการ 
คาระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญา” เพื่อทำหนาที่ 
เกี่ยวกับการเจรจาการคาระหวางประเทศในประเด็นเกี่ยว 
กับทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนในระดับทวิภาคหรือ 
พหุภาคีโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหการเจรจาการคาในประเด็นที่ 
เกี ่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาซึ ่งถือเปนประเด็นที ่มี 
ความสำคัญและปรากฏอยูในความตกลงการคาเสรีเกือบ 
ทุกความตกลง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่อง 
และดำเนินการโดยมีผูที ่มีความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
เกี ่ยวกับการคาระหวางประเทศและทรัพยสินทางปญญา 
โดยคณะทำงานเฉพาะดานจะตองทำงานรวมกันและ 
ประสานงานรวมกับกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
เพื่อใหการเจรจาทำความตกลง การปฏิบัติตามพันธกรณี 
ระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรักษา 
ผลประโยชนของประเทศไดอยางแทจริง

(2) โครงสรางองคกรของกรมทรัพยสินทางปญญาของ 
ประเทศไทยที่เปนการกำกับดูแลแบบรวมศูนยเปนโครงสราง 
ที่มีความเหมาะสมอยูแลว เนื่องจากทำใหเกิดความสะดวก 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหวางหนวยงาน 

นอกจากนี้ หากในอนาคตประเทศไทยมีความประสงคจะ 
เพิ่มความคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ก็สามารถ 
ตั้งเปนสำนัก หรือหนวยงานยอยภายในกรมทรัพยสินทาง 
ปญญาได โดยไมจำเปนตองจัดตั้งกรมขึ้นมาใหม

2) อุปสรรคทางการคาดานเทคนิค
(1) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ควรเปนหนวยงานหลักในการจัด 
ใหม ีการวิเคราะหผลกระทบจากการกำหนดมาตรฐาน 
(Technical Regulatory Impact Assessment: TRIA) 
เพื่อวิเคราะหผลกระทบ ผลประโยชน ตนทุน และความ 
สอดคลองของกฎเกณฑเรื ่องมาตรฐานที่มีอยู และที่กำลัง 
จะออกมาใหม เพื่อพิจารณาวามาตรฐานดังกลาวจะกอให 

เกิดความมีประสิทธิภาพ หรือกอใหเกิดอุปสรรคตอการคา 
ระหวางประเทศหรือไม และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานหลักสามารถทำงานเชื่อม 
โยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ สำนักงานมาตรฐาน 
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สถาบันมาตรวิทยา 
แหงชาติ (มว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ในการใช TRIA เพื่อพัฒนามาตรฐานตอไป เรื่องนี้มี 
ความสำคัญเพราะหลังจากที่ประเทศเกาหลีใตไดใช TRIA 
ก็สามารถปรับปรุงมาตรฐานถึงรอยละ 52 ของมาตรฐาน 
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2558 ผลที่ไดคือประเทศเกาหลีใตมี 
มาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐาน TBT ใน WTO เพิ่มขึ้น 
โดยวัดจากการที่ประเทศสมาชิก WTO ลดจำนวนขอหารือ 
เรื่องมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต ที่ตองสงสัยวาเปน 
อุปสรรคตอการคากวาครึ่งหนึ่ง 

(2) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ควรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม 
ความรูเรื่องมาตรฐานอยางเปนระบบ (Comprehensive 
Knowledge Service) ในการฝกอบรมเรื่องมาตรฐานใน 
ทุกระดับตั้งแตผูปฏิบัติการ จนถึงผูบริหาร เนื่องจากการ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานและการประเมินผลมาตรฐานเปน 
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เรื่องเทคนิค ภาคสวนที่เกี่ยวของอาจมีความเขาใจคลาด 
เคลื่อน ซึ่งอาจสงผลใหดำเนินการขัดกับพันธกรณีระหวาง 
ประเทศได ซึ่งประเทศเกาหลีใตมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้

3) การลงทุน
(1) ควรจัดตั ้งหนวยงานที ่ทำหนาที ่กำกับดูแลให 

กฎหมายภายในสอดคลองกับพันธกรณีของความตกลง 
FTA ในเรื่องการลงทุน เพื่อปองกันไมใหมีมาตรการภายใต 
กฎหมายไทยที่ขัดกับพันธกรณีความตกลง FTA ในอนาคต 
เหมือนเชนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดต้ังฝาย Enforcement 
and Compliance Unit ขึ้นมาใน International Trade 
Administration (ITA) เพื่อทำหนาที่นี้

(2) ประเทศไทยควรจัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อ 
ทำหนาท่ีหลักในการเยียวยาความเสียหายใหแกนักลงทุน เชน 
เดียวกับประเทศเกาหลีใต ที่ม ีInvestment Ombudsman 
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของประธานาธิบดี 
Investment Ombudsman ทั้งนี้ ผูที่สามารถจะเขามา 

ดำรงตำแหนง Ombudsman ไดจะตองเปนผูมึความรู 
ความสามารถและประสบการณเกี ่ยวกับธุรกิจและการ 
ลงทุน หนาที่หลักของ Investment Ombudsman คือ 
การชวยเหลือและบรรเทาความเสียหายของบริษัทตางชาต ิ
ที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ และเปนตัวกลางประสาน 
งานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการชวยเหลือ 
นักลงทุนตางชาติ  

(3) ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน 
เกี่ยวกับการลงทุนตามพระราชสงเสริมการลงทุน โดย 
นอกจากจะใหสิทธิประโยชนทางภาษีที่ประเทศไทยใหอยู 
แลว ประเทศไทยควรพิจารณาใหสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ 
มิใชภาษีดวย เชน การใหเงินสนับสนุน (cash grant) การ 
ลดคาเชาที่ดิน และการจัดหาที่ทำธุรกิจสำหรับนักลงทุน 
การใหการสนับสนุนทางการเงินทำหรับโครงการที่เกี่ยวกับ 
การสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ การใหความรูและการ 
จัดอบรมพนักงาน เปนตน ยกตัวอยาง ประเทศเกาหลีใต 

มีการใหเงินสนับสนุน (cash grant) ในกรณีที่นักลงทุน 
ลงทุนเปนมูลคาตั้งแต US $10 million ในอุตสาหกรรมที่ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ ลงทุนตั้งแต US $5 million นัก 
ลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการใหเงินสนับสนุนมากถึงรอยละ 15 
ของมูลคาการลงทุนในประเทศเกาหลีใต

4) บริการทางการเงิน
(1) ประเทศไทยควรเปดเสรีตามหลักการเปดเสรี 

แบบกาวหนาตามลำดับภายใต GATS ดังเชนแนวทางที่ 
เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหการเปดเสรีไมสงผลกระทบตอ 
เสถียรภาพของภาคการเงิน ทั้งนี้ แมวาในภาพรวม 
ประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ 
เปดเสรีบริการทางการเงินมากกวาประเทศไทย โดยเฉพาะ 
การเปดเสรี Mode 1 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็ควร 
พิจารณาความพรอมของทั้งผูประกอบการและผูบริโภคใน 
ประเทศไทยเปนสำคัญ กอนที่จะเปดเสรีในระดับเดียวกับ 
ประเทศที่พัฒนาแลว

(2) ในกรณีของ Prudential Measure ซึ่งถือเปน 
ขอยกเวนในการปฏิบัติตามพันธกรณ ีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทางดานบริการทางการเงินภายในประเทศไทย ไดแก สำนัก 
งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการกำกับหลัก 
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ควรจัดประชุมรวมกัน 
เพื่อกำหนดวามาตรฐานระหวางประเทศใดบางที่ประเทศ 
ไทยนำมาใช อันควรถือเปน Prudential Measure เพื่อ 
วางแนวทางการออกหลักเกณฑที ่มีอาจมีลักษณะขัดตอ 
พันธกรณีการเปดเสรีตามความตกลงการคาเสรีไดอยางถูก 
ตอง เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการตีความวา Prudential 
Measure นั้นครอบคลุมมาตรฐานทางการเงินระหวาง 
ประเทศใดบาง ทำใหเกิดความคลุมเครือในการนำไปใช 
และอาจเกิดความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกฟองรองคดีใน 
อนาคตวาหลักเกณฑที ่เสริมสรางเสถียรภาพทางการเงิน 
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ในประเทศหลายประการ ประเทศไทยจึงควรเรงจัดทำ 
ยุทธศาสตร (Strategy) และแนวทาง (Roadmap) การ 
เจรจาความตกลงการคาเสรี นอกจากนี้ ในสวนของการ 
เจรจา ประเทศไทยควรมีคณะกรรมการที่ทำงานเต็มเวลา 
และควรมีตัวแทนจากฝายการเมือง ไดแก ผูแทนการคา 
ไทย (Thailand Trade Representative: TTR) เขามา 
ทำงานรวมกันในกระบวนการเจรจา โดยจะทำหนาที่เปน 
ผู เชื ่อมโยงระหวางขาราชการประจำและคณะรัฐมนตรี 
และถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของประเทศ 
เพื่อใหฝายการเมืองและขาราชการประจำสามารถที่จะทำ 
การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่สำคัญไดในระหวางการเจรจา 
รวมทั ้งฝ ายการเมืองก็ม ีหนาที ่ท ี ่จะทำความเขาใจกับ 
ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับขอดีและขอเสียของการเจรจา 
และการเปดการคาเสรีที่จะเกิดขึ้น

ท้ังน้ี การเจรจาเขตการคาเสรีมีความสำคัญตอเศรษฐกิจ 
ไทยที่เปนเศรษฐกิจเปด จึงควรสงเสริมใหมีการใชสิทธิ 
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรี (FTA Utilization) 

ใหมากที่สุด อาทิ จัดใหมีเว็บไซตและแอพพลิเคชัน เพื่อให 
ผู ใชงานไดรับทราบและใชสิทธิจากขอตกลงการคาเสรี 
หรือเปนแนวทางการปฏิบัติ (Guideline) ที่ชัดเจนวาจะ 
ทำอยางไรในการใชสิทธิประโยชน ซึ่งมีลักษณะที่เปนมิตร 
ตอผูใช (User Friendly) หรืองายตอการใชงาน ซึ่งอาจ 
มีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่งจะ 
ชวยใหธุรกิจใหญนอยไดใชประโยชนจากการคาเสรีได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูประกอบการ SMEs

ภายในประเทศไทยขัดตอพันธกรณีตาม GATS ทั้งนี้ 
Prudential Measure ควรเปนมาตรฐานท่ีประเทศสวนใหญ 
ใหการยอมรับ เชน มาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย International 
Monetary Fund (IMF), Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS), International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS), International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO) เปนตน

(3) ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ในการประสานงานทางดานบริการทางการเงิน คือ สำนัก 
งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งแมวาประเทศไทยมีรูป 
แบบการกำกับดูแลตามหนาที่ (Functional Approach) 
ทำมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ไดแก ธนาคาร 
แหงประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) ซึ่งอาจสงผลใหการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ตาง ๆ ลาชา เนื่องจากมีองคกรกำกับดูแลจำนวนมากกวา 

ประเทศอ ื ่นท ี ่ม ีร ูปแบบการกำก ับด ูแลแบบรวมศ ูนย  
(Integrated Approach) ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ควรกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อ 
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงการคาเสรีใหกับ 
หนวยงานยอยอยางชัดเจน ยกตัวอยาง สำนักนโยบาย 
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (หนวยงานของ สศค.) ควร 
ประสานงานกับฝายความรวมมือระหวางประเทศ (หนวยงาน 
ของ ธปท.) สายงานดานกำกับของสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (หนวยงาน 
ของ คปภ.) และสายธุรกิจตัวกลางและตลาดของสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(หนวยงานของ ก.ล.ต.) 

กลาวโดยสรุปเมื่อพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของ
ปญหา พบวา การที่ประเทศไทยขาดยุทธศาสตรที่ชัดเจน 
ถือเปนเรื่องสำคัญ เนื่องจากการเจรจาในแตละครั้งนั้นใช 
งบประมาณที่สูงและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเศรษฐกิจ 
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ในชวงหนึ ่งเดือนที ่ผ าน 
มา เงินดอลลารสหรัฐเริ่ม 
มีทิศทางแข็งคาขึ ้นจาก 

กระแสเงินทุนบางสวนที่เริ ่มไหลกลับ 
เขาสูสหรัฐฯ โดยมีปจจัยสนับสนุน 
จากตัวเลขเศรษฐกิจลาสุดของสหรัฐฯ 
ที่ปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติ รวมถึงอัตรา 
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ 
ที่ปรับขึ้นมาอยูในระดับสูงสุดในรอบ 
4 ป ซึ่งการแข็งคาของเงินดอลลาร 
สหรัฐดังกลาว ทำใหเงินสกุลอื่นๆ เมื่อ 
เทียบกับดอลลารสหรัฐออนคาลงถวน 
หนา รวมถึงเงินบาทที่ออนคาลงมา 
อยูที่ราว 31.70 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
ในปจจุบัน หรือออนคาราว 1.8% ใน 
เวลากวา 1 เดือนเมื่อเทียบกับชวง 
ปลายเดือนมีนาคม 2561

หากพิจารณาในภาพรวม การ 
ออนคาของเง ินบาทดังกลาวนาจะ 
ส งผลในเช ิงบวกต อเศรษฐก ิจไทย 

โดยเฉพาะภาคสงออก ที่ถึงแมเงิน 
บาทจะออนคาไมมากนักเมื ่อเทียบ 
กับที่เคยแข็งคาขึ้นมาในชวงกอนหนา 
โดยเงินบาทเมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 
ยังคงแข็งคาอยูราว 3% แตอยางนอย 
ก็ชวยบรรเทาผลกระทบจากปญหา 
เงินบาทแข็งคาที ่ผู สงออกตองเผชิญ 
มากวา 1 ป ไดในระดับหนึ่ง

อยางไรก็ตาม กระแสเงินทุนที่ 
ไหลกลับสหรัฐฯ อาจสงผลกระทบตอ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ 
เชื ่อมั ่นของนักลงทุนที ่มีตอประเทศ 
เศรษฐกิจใหมหลายประเทศ โดยเฉพาะ 
กลุมประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และการเงินที่เปราะบาง ไดแก อาร- 
เจนตินา ตุรกี และบราซิล ซึ่งมีพื้น 
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ปัญหาค่าเงิน
ประเทศตลาดเกิดใหม่...
อีกปัจจัยที่บั่นทอนกำลังซื้อ
ในหลายประเทศ

Created by Freepik
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ฐานทางเศรษฐกิจที่คลายกัน คือ มี 
ทุนสำรองระหวางประเทศในระดับต่ำ
เมื ่อเทียบกับภาระหนี ้ต างประเทศ 
และประสบปญหาขาดดุลบัญชีเดิน 
สะพัดเรื้อรัง ซึ่งถือเปนปจจัยเรงที่ 
ทำใหเกิดกระแสเงินทุนไหลออกเร็ว 
กวาประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ในชวงเวลา 4 
เดือน นับตั้งแตสิ้นป 2560 สกุลเงิน 
ของประเทศตางๆ เหลานี้ออนคาลง 

แลวมากกวา 5% ขณะเดียวกัน ก็มี 
อีกหลายประเทศที่อยู ในขายตองจับ
ตามอง เน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่เปราะบางและสกุลเงินเริ่มมีสัญญาณ 
ออนคาจากกระแสเง ินทุนไหลออก  
แลวเชนกัน อาทิ ปากีสถาน อินเดีย 
แอฟริกาใต รวมถึงประเทศในกลุม 
อาเซียนอยางฟลิปปนสและอินโดนีเซีย 
เปนตน

สำหรับประเทศไทย ดวยพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง ไมวาจะเปน 
ทุนสำรองระหวางประเทศที ่อย ู  ใน 
ระดับสูง ภาระหนี้ตางประเทศที่อยู 
ในระดับต่ำ อีกทั้งยังเกินดุลบัญชีเดิน 
สะพัดในระดับสูงมาอยางตอเนื ่อง 
ทำใหกระแสเงินทุนไหลออกและการ 
ออนคาของเงินบาทในชวงที ่ผานมา 
ไม  ได  กระทบต อ เสถ ี ยรภาพทาง 

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

อารเจนตินา

ตุรกี

บราซิล

ปากีสถาน

อินเดีย

ฟลิปปนส

อินโดนีเซีย

แอฟริกาใต

ไทย

400%

537%

147%

526%

122%

100%

270%

335%

67%

-4.8%

-5.6%

-0.5%

-5.2%

-1.5%

-1.0%

-1.7%

-2.5%

+10.0%

ออนคา 9.3%

ออนคา 7.5%

ออนคา 5.6%

ออนคา 4.2%

ออนคา 4.2%

ออนคา 3.5%

ออนคา 2.7%

ออนคา 2.0%

แข็งคา 3.0%

สัดสวนหนี้
ตางประเทศ

ตอทุนสำรองฯ

ดุลบัญชี
เดินสะพัด
ตอ GDP

คาเงินเทียบกับ
ดอลลารสหรัฐ

(31 ธ.ค. 60-1 พ.ค. 61)
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เศรษฐกิจของประเทศเทาใดนัก แต 
ในระยะถัดไปจำเปนตองจับตามอง 
ผลกระทบที่อาจสงผานมายังภาคสง 
ออก จากการที่หลายประเทศคูคา 
ของไทยกำลังเผชิญปญหาเงินทุนไหล 
ออกจนเริ่มกระทบตอเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจและทำใหคาเงินออนลงจน 
อาจกระทบตอกำลังซื ้อของผู บริโภค 
ในประเทศเหลานั้น ทั้งนี้ มูลคาสง 

ออกของไทยไปยังตุรกีและปากีสถาน 
ลาสุดในเดือนมีนาคม 2561 เริ่มหดตัว 
ขณะที่มูลคาสงออกไปยังอารเจนตินา 
บราซิล ฟลิปปนส และแอฟริกาใต แม 
จะยังขยายตัวตอเนื่อง แตก็เริ่มชะลอ 
ลงมากเชนกัน และหากกระแสเงินทุน 
ไหลออกจากกลุมประเทศดังกลาวยัง 
ไมคลี่คลาย โดยเฉพาะอินเดีย อินโด- 
นีเซีย ฟลิปปนส และแอฟริกาใต ซึ่ง 

ถือเปนตลาดสงออกใหมที่สำคัญของ 
ไทยที่มีสัดสวนรวมกันราว 10% ของ 
มูลคาสงออกรวมของไทย ก็อาจสงผล 
กระทบตอการสงออกของไทยในภาพ 
รวมได

 

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

Cr
ea

te
d 

by
 F

re
ep

ik

33

Exim Bank



34

Inspire



น
"สิ่งที่เรารูคือ ลิ้นเราแมน ถาอูน 

กินอะไรแลวอรอย คนอื่นมักจะอรอย 
ดวยเสมอ นั่นแปลวา sense ทางดาน 
อาหารของเราไมไดเลวรายอะไร"

"ตอนป 3 อีกแปบเดียวที่ ‘แพ็ค’ 
เกือบเรียนจบ อูนก็มาชวนวาเรียนจบ 
แลวมาทำธุรกิจดวยกันไหม” ขณะนั้น 
แพ็คกำลังศึกษาอยูที่ University of 
International Business and Economics 
สาขา International Trade สวนอูน 
กำลังศึกษาอยูท่ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คณะนิเทศศาสตร อินเตอร “ชวงแรก 
ตอนนั้นก็เปนชวงที่ยังคอนขางหาอยู 
เหมือนกันวาจะทำธุรกิจในดานไหน 
แตทายที่สุดมันก็ไปไหนไมได เพราะ 
วาเราชอบทาน แลวเราก็ชอบทานแต 
ของอรอย จะไปสายแฟชั่น มันก็ไมใช 
ไลฟสไตลของเรา"

อูนกลาวยืนยันความเปนคนไมมี 
นิสัยชอปปงของเธอวา "เรารูเลยวา ถา 
เราจะตองผิดหวัง หรือจะตองเหน่ือยกับ 
อะไรสักอยาง ตองลองใหม ตองทำซ้ำ 
เรื่องแฟชั่นเราไมทน แตถาเปนอาหาร 
เราทน"

"เราก็กลับมาดูตัวตลาด วาถาเรา 
จะทำอาหาร เราจะอยูใน segment 
ไหน" แพ็คเอยถึงโอกาสทางการตลาด 
ของพวกเขาในวันน้ัน "เรามองวาอาหาร 
สุขภาพที่อรอยมันเปนชองวางทางการ 
ตลาด ซึ่งชองวางนี้ยังไมมีใครทำ ดวย 
ตลาดมันอาจจะหลักสิบลาน หลักรอย 

ลาน บริษัทใหญๆ อาจจะไมมีใครสน 
market size นี้ดวยซ้ำ เพราะฉะนั้น 
เราจึงลุยตลาดนี้กอนไดเลย 

เปาหมายของเราก็ค ือ อาหาร 
สุขภาพอรอย"

"เรามองอยางนึงวาถามันอรอย 
มันไมมีวันตาย รานอาหารที่อรอยจึง 
อยูมาไดนานขนาดนี้ เพราะวามันอรอย 
ไง ตอใหคนทำสูตรเหมือนกัน แตมือ 
ปรุงมันไมดี ก็ไมได 

เราเชื่อวาสูตรของเราอรอยขนาด
นั้น” อูนกลาวดวยน้ำเสียงมั่นใจ

หายาทาเอง  
กอนที่จะพากันกาวตามความฝน

ของทั้งสองคน แวะยอนกลับไปดูสาร 
ตั้งตนความมั่นใจในตัวเองชนิด high 
up สุดๆ ของอูนกันสักนิด

“ส่ิงท่ีหลอหลอมใหเราเปนคนแบบ 
นี้เพราะความมีอิสระ ตั้งแตเล็กคุณพอ 
คุณแมของเราสองคนสอนใหลมแลวไม 
เขามาชวย หมายความวาถาลมก็ลอง 
หายาทาเอง เขาใหอิสระในการไดลอง 
ไดผิดหวัง

สมมุติวาลมปุบ! เขาไมไดหามวิ่ง 
อีกนะ แตเขาใหลองวิ่งวิธีอื่นดู

อยางอูนจะเขามหาลัย ปาก็ถาม 
วา ‘จะเรียนบัญชีทำไม? เธอเปนคน 
เครียด ก็เรียนอะไรที่มันสนุกๆ สิ’

เราตางหากกลับถามวาแลวจะมี 
งานดีๆ ทำไดอยางไร? 

ในหองเล็กๆ ของหอพัก 
แหงหน่ึงกลางเมืองกรุงเทพฯ 
เมื่อป พ.ศ. 2555 ความ 

ฝนของเด็กนักศึกษาสองคน ‘อูน-ชนิสรา 
โททอง’ และ ‘แพ็ค -วุฒิกานต วงศดี- 
ประสิทธิ์’ กำลังเริ ่มกอตัวขึ้นเปนรูป 
เปนราง พรอมคุกกี้ในมือ

พวกเขาเปนหนุ มสาวที ่ม ีความ 
ม่ันใจในตัวเองสูงมาก และไมใชแคม่ันใจ 
อยางเดียว กลับเต็มไปดวย passion 
ที่เห็นความเปนไปไดเต็มไปหมดวาโลก 
ใบนี้มันเปนของพวกเขาทั้งคู

ทว าโลกใบนี ้ม ันไมได เป นของ 
พวกเขา

อร่อยขนาดน้ัน 
“เราทั้งคูเปนคนชอบอาหาร" อูน 

เริ่มตนปูพื้นที่มาของความฝน "แลวก็ 
ชอบทานแตของอรอย อยูกับอาหาร 
ทั้งวัน ถามองมาที ่ไลฟสไตลของเรา 
สองคนก็จะรูเลยวาวันๆ ไมทำอะไร ตื่น 
มาก็ถามกันแลววาวันน้ีจะกินอะไร แลว 
ก็ชอบทำขนมกินของดี

"ตอนแรกที่เริ ่มลองฝกทำ ไมได 
เปนกราโนลา แตเปนคุกกี้ เพราะไม 
เคยเจอที่กินแลวไมอวนแตอรอย! การ 
จะทำขนมไมใสแปงสักชิ้นหนึ่งใหอรอย 
มันมีปจจัยหลายอยางมาก พอไดลอง 
ทำเปนคุกกี้ขึ้นมา แลวเราก็รูสึกวามัน 
อรอย คิดวาตองขายไดแน ตอนนั้นมี 
ความมั่นใจมาก

Diamond Grains
พลิกวิกฤต
ทะยานสู่ธุรกิจหลักร้อยล้าน
â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
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ปาก็บอกตลอดวา ‘ทุกอยางมัน 
เปนงานที่ดีได จะเปนพนักงานกินเงิน 
เดือนก็เปนงานที่ดีได เธอเปนแมบาน 
เธอมีความสุขนั่นก็คืองานที่ดี เพราะ 
ฉะนั้นจะทำอะไรก็เปนเรื่องของเธอ แต 
เธอตองมีความสุขกอน’

มันก็เลยเปนความรู ส ึกที ่- ฉัน 
สามารถทำอะไรก็ได ทำใหมอีกกี่ครั้ง 
ก็ได เขาไมเคยมานั่งบอกวาเราจะตอง 
เลือกเรียนอันนี้ หรือตองไปเรียนตอ 
ตางประเทศ ตอนอูนเรียนจบ ใครมา 
ถามวาเรียนโทตอไหม ปาบอกเลย ‘เรียน 
ทำไม? ก็ลองทำงานดู ถาเธอสนุกกับ 
การทำงานก็ลองทำไปกอน’

เขาไมไดเอาวุฒิการศึกษามาตีตรา
วาฉันจะตองมีลูกที่เรียนจบดีๆ อะไร 
อยางนั้น”

"การที่พอแมใหอิสระปลอยใหลูก
ทำในสิ่งที่อยากทำ เมื่อเด็กไดทำแลว 
เด็กก็จะไมมีความกดดัน" แพ็คเสริม 
"บางทีเขาไมไดมองที่ตัวเงินดวยซ้ำ เขา 
มองท่ีความสุขในการทำงาน พอมีความ 
สุข งานมันก็ออกมาดี มีความคิดสราง 
สรรค ตัวเงินมันก็จะตามมา ตอใหเปน 
พนักงานประจำ ถามีความสุขในทุกวัน 
ที่ทำ มันจะตอบแทนคุณเอง"

กัดฟัน  
การเลี้ยงดูและแรงสนับสนุนจาก

คุณพอคุณแมเปนกำลังใจสำคัญ สง 
ใหทั้งคูเติบโตขึ้นมาเปนหนุมสาวที่อัด 
แนนไปดวยความมั่นใจ และตอนนี้มัน 
กำลังถูกทาทาย

"ท่ีหอก็จะมีเตาต๊ิงสำหรับอบขนม" 
อูนบรรยายภาพในอดีต "หองนอนของ 
เราสองคนเปนท้ังออฟฟศและครัวอยูใน 
หองเดียวกัน ใชชีวิตทั้งหมดอยูในนั้น 

"ที่นอนเราก็ปูพื ้นนอน เริ ่มจาก 
เล็กๆ ตรงนั้นกอน

จะทำยังไงตอ"
“อบคุกกี้ไปเสนอราน รานไมเอา 

เปลี่ยนไปอบแครกเกอร" อูนแจกแจง 
บรรดาขนมที่เคยผานมือเธอ "เปลี่ยน 
เปนบาร เรายังมีความมั่นใจวามันอรอย 
แตรูปแบบมันอาจจะยังไมใช ก็ปรับมา 
เรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มดิ่ง เพราะ 
ทุกครั้งที่โดนปฏิเสธมันก็ลดทอนความ 
มั่นใจไปทีละนิดทีละนิด ความสุขและ 
ความมั่นใจที่ยังมีอยูสูง มันลดลงทีละ 
นอยทีละหนอยจนมาถึงจุดที่ตกต่ำสุด

"วา...คิดถูกหรือเปลา?
"มันทุกขมากเลยในชวงเวลานั้น 

ที่เรามั่นใจตัวเอง วาไหนเกง แลวทำไม 
ยังขายไมได เราสนุกตอนทำก็จริง แต 
feedback มันไมไหวจริงๆ มานั่งคิดวา 
ถามันอรอย ทำไมมันขายไมได? ทำไม 
มันไมมีคนสนใจ?"

ความเงียบเขาปกคลุมวงสนทนา 
ราวกับวาทุกคนกำลังซึมซับความรูสึก 
ของชวงเวลานั้น ไมนานแพ็คก็พูดขึ้น 
"ตอนนั้นมันไมมีเงินแลว เรารูวามันถึง 
จุดที่จะตองหารายได เพราะวาคาเชา 
ก็ตองจาย

"เราทำอย. ตองแบกรับตรงนั้น
"จากเดิมที่กินขาววันนึงเทานี้บาท 

ก็ลดลงครึ่งหนึ่ง ลดเหลือ 1 ใน 3 
"ลดเหลือ 1 ใน 4 เคยกินกวยเต๋ียว  

พิเศษ 2 ชามก็เหลือพิเศษเสน 1 ชาม 
เอาใหอิ่มๆ

"ตอนนั้นอูนมีกำไลชิ้นเล็กๆ ที่ได 
มาเปนของรับขวัญจากคุณลุง พี่แพ็ค 
เขาก็เอาของตัวเองไปจำนำหมดแลว เขา 
เดินมาหาเรา แลวก็-ขอโทษนะ ขอเอา 
ไปจำนำแปบนึงกอนไดม้ัย เบอรน้ันเลย!

"ทุกครั้งที่อูนไมไหว ก็มีพี่แพ็คอยู 
ขางๆ วันไหนที่เขาไมไหว อูนก็ยังนั่งทำ 
อะไรของอูนอยูไมหางเขาเหมือนกัน"

"ในมุมมองของผม ยังไงผมก็ไม 

"ทำสูตรเสร็จ ก็อยากจะทำขนม 
ไปสูตลาด 

"วันแรกขับรถออกไปดู ก็ List ไว 
เลย มันมีกี่รานในปม ปมน้ำมันมีกี่เจา 
ในกรุงเทพ จดออกมาหมด วันที่ 2 ทำ 
ขนม แลวก็ขับรถเขาไปจอด-นึกภาพ 
แบบนี้คะ เด็ก 2 คน มีอูนใสชุดนิสิต 
กลับจากมหา’ลัย เดินเขาไปในราน 
กาแฟกับพี่แพ็ค 2 คน โดยที่ในใจมั่นใจ 
มากวารานแรกเขาตองเอาแนนอน

"แตเขาไมเอา ถูกปฏิเสธ!"
ชวงแรกในการทำธุรกิจเราก็ใหม 

แตเราก็พอจะรู ในใจวามันไมไดง าย 
แนนอน" แพ็คพูดขึ้น "แลวพอเขามาทำ 
มันก็ยังตางจากความคิดเดิมของเรา 
ทั้งๆ ที่ก็รูนะ แตพอทำจริงๆ มันยาก 
กวาที่คิดเอาไวเยอะ"

“ถูกปฏิเสธจากรานบนถนนสายนี้
ทั้งหมด ก็ยายไปถนนเสนใหม ทำแบบ 
นั ้นไปเรื ่อยๆ" อูนคอยๆ ลำดับภาพ 
เหตุการณ "รานที่ไมปฏิเสธคือสงสาร 
สิ่งที่เราเคยมั่นใจวาได มันไมได ขนม 
ที่เราทำเอาไวก็ตองทิ้งหมดเพราะมันมี 
อายุของมัน ความลำบากเรื่องเงินก็เริ่ม 
เขามา พอเปนแบบนั้น กำลังใจก็โดน 
บั่นทอน"

"จริงๆ ความบั่นทอนมันไมไดอยู 
ที่เรื่องเงินอยางเดียว" น้ำเสียงของแพ็ค 
เต็มไปดวยความรูสึก "ชวงแรกก็เฉยๆ 
เพราะคิดวามันเปนธรรมดาอยูแลว แต 
พอเร่ิมเยอะข้ึน-ไป 10 ราน มีแค 1 ราน 
ที่พอจะ get เรานิดหนอย ก็เริ่มรูสึก 
วามันนอยกวาที่คิด เขาไป 20-30 ราน 
แต get เราไมถึง 20% เราก็เริ่มถอย 
กลับมา-โอโห! มันยากกวาที่คิด 

ประเมินไววา 100% ก็นาจะ get 
เราสักประมาณ 20%-30% ถาประมาณ 
นี้ก็นาจะพอไปได แตพอกลายเปนวา 
ไมถึง 10% มันก็เริ ่มคิดหนักแลววา 
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ลมเลิก เพราะเห็นหลายๆ ธุรกิจที่เริ่ม 
ทำมา ไมมีธุรกิจไหน ที่เริ่มมาแลวไปได 
เลย แบบนั้นมันอาจจะไมยั่งยืน ทุกๆ 
ธุรกิจตองเก็บประสบการณ ถาเติบโต 
ไดงายๆ แลวในชวงที่เกิดวิกฤตจริงๆ 
เราจะมีประสบการณอะไรใชสำหรับแก 
ปญหา ชวงนั้นก็คอนขางพยายามคิด 
บวก ทั้งที่จริง ปจจัยลบมันเขามาเยอะ 
มาก ตองหลับตาขางหนึ่ง ถามองแต 
แงลบ มันก็คงตองลมเลิก ไปตอไมไหว 
แตเราก็ตองปลอยปญหา มองในมุม 
บวกเทานั้น ผลักดันตัวเองเต็มที่

"เราไมคอยพูดถึงเรื่องพวกนี้ เรา 
ลำบากหรือไม มันไมไดสำคัญเทาเรา 
ทำตอหรือไมทำตอ วิกฤตนี้มันเปนจุด 
ที่สำคัญสำหรับเรา แตมันไมไดสำคัญ 
สำหรับลูกคา ก็เลยไมเลาวาฉันเคย 
ลำบากนะ สำหรับเราเหตุการณนี้มัน 
ทำใหเราเขาใจวาเราทำงานเพื่ออะไร 
ในชวงเวลาที่มันนิ ่งๆ จากที่ดิ ่งลงมา 
มันกลายเปนชวงเวลาที่สนุกมากที่ตอง 
มานั่งคิดวาทำยังไงใหขายได”

รางวัลท่ีแท้จริง  
วากันวาในชีวิตคน มักจะมีชวง 

เวลาแหงการเปลี่ยนผานอยูทามกลาง 
สถานการณแหงความส้ินหวังไรทางออก 

แนนอนวาพวกเขาท้ังคูยอมไดรับโอกาส 
นี้เชนกัน

“พอถึงจุดน้ัน เราก็น่ังคุยกัน ทำให 
เรานิ่งขึ้น เริ่มเขาใจวาสิ่งที่เราเพอ มัน 
เปนแคความฝนไมใชความจริง เราเริ่ม 
รูแลววาความเปนจริงมันเปนยังไงใน 
การทำธุรกิจ" อูนยอนกลับไปมองภาพ 
ในอดีต "พอเรานิ ่ง ก็เริ ่มทำงานเปน 
เริ ่มมีสติในการทำงานมากขึ ้น มันก็ 
คอยๆ ขึ้น ขึ้นในที่นี้ไมไดเปนเรื่องของ 
รายได แตมันเปนเรื่องของความรูสึก 
และความมั่นใจที่มันคอยๆ เพิ่มขึ้นมา

"ท่ีผานมา เราอยากรวยอยางเดียว  
คือเราอยากขาย แตเราไมไดคิดเลยวา 
เราตอบโจทยอะไรใหลูกคาบาง ตอบ 
แทนอะไรใหเขากลับไปบางที่ไมใชแค 
เงินหรือความอรอย ตอนนั้นไดรูวาเรา 
ยังไมไดดูเลยวาลูกคาตองการอะไร 
เปนจุดที่ทำใหเรานั่งคิดวาลูกคาอยาก 
ไดอะไร"

"เปนชวงเวลาท่ีกลับมายอนดูตัวเอง 
ด ู product ของเรา ชองทางจำหนาย  
การสื่อสาร วามันตอบโจทยลูกคาหรือ 
เปลา” แพ็คคอยๆ ไลเรียง “ยอนกลับ 
มาดูทุกอยางเลยครับ วามันพรอมจริง 
หรือเปลา ซึ่งก็ทำใหเราพัฒนากันเต็มที่ 
ทั้งตัวสินคาและพัฒนาในแงที ่วาเรา 

ตองทำความเขาใจลูกคาใหเยอะขึ้น ไม 
ใชเอาตัวเองเปนศูนยกลาง วาตัวสินคา 
นี้อรอยแลว

"เวลาเราถูกปฏิเสธ เราไดความรู 
เพิ่ม เพราะรานคาจะบอก feedback 
รสชาติจะตองไปแนวทางไหน ตลาด 
ของสินคาจะตองวางแนวไหน เราสอง 
คนมีความมั่นใจก็จริงนะครับ แตเราก็ 
มีความเขาใจในทุกๆ อยาง วาตอให 
เปนสินคาที่ดีก็ตาม แตการปรับตัวคือ 
การทำใหทุกอยางมันอยูรอดได ไมมี 
คำวาดีตอนนี้แลวมันจะดีเหมือนเดิม 
ตลอดไป มันจะตองปรับปรุงใหดีขึ ้น 
ยิ่งในยุคนี้ สมมุติบอกวาวันนี้ดี พรุงนี้ 
มันอาจจะไมดีก็ได เราก็ยอมท่ีจะเปล่ียน 
ไดตามคนท่ีแนะนำเรามา แตไมใชวาพูด 
แลวเราจะเปล่ียนทันที เรานำกลับมาน่ัง 
ชิม มาทบทวนดู วาท่ีเขาพูดมันมีเหตุผล 
หรือเปลา ทายที่สุดแลวตองไมลำเอียง 
เราตองอยู ตรงกลางใหไดมากที ่ส ุด 
เรียกวาเรากลับมารีเซนเตอรกันอีกครั้ง

"เราไมไดทำงานเพื่อที่จะใหมีเงิน
กินขาว แตเราทำงานเพ่ือใหลูกคาไดกิน 
ของคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม ตอบ 
โจทยชีวิตของเขาได พอวัตถุประสงค 
ในการทำงานมันเปลี่ยนไป เริ่มเขาใจใน 
การทำงานมากขึ้น"

"ความสุขในการทำงานมันก็กลับ
มาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง” อูนยิ้ม

ต่อลมหายใจ  
สภาพจิตใจย่ำแยอาจสงผลให 

สูญเสียความสามารถในการมองเห็น 
โอกาส ท้ังคูอาจพลิกวิกฤตในใจกลับคืน 
มาได แตภายนอกก็ยังเหลือสถานการณ 
ใหรับมือ

“เรามีพื้นที่ผลิตอาหารที่ผาน อย. 
เรียบรอย" อูนอธิบายตอ "มองดานหนา 
เปนตึกแถว 3 หอง ดานในเปนสวน 
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ผลิต ดานหลังใชเก็บสตอค ก็เปดรับทำ 
snack box มีคนมาเสนอใหเราทำสง 
ให ตอนนั้นเราก็เกือบไปทำขนมราคา 
ถูกมากๆ ตามที่เขาตองการเลยนะ แต 
สรุปวาดีลลม เขาหายไป นมกลองที่สั่ง 
มาก็เหลือเต็มโรงงาน ทำใหเราไดมานั่ง 
คิดตอ วาจริงๆ การขึ้นรถ แลวมีขนม 
สักชิ ้นหนึ่งกับนมอยูในกลอง snack 
box  ทำไมเราไมเอาอะไรที่มันกินคู 
กันได และจะกินไดยังไง ก็เริ ่มศึกษา 
พฤติกรรมลูกคาวายังขาดเรื่องมื้อเชา 
ซึ่งยังเปนชองวางอยู ทีนี้ก็เลยทำทุก 
อยาง packaging ราคา วัตถุดิบ ออกมา 
เปนตัวกราโนลาซองฟรอยด แลวลูกคา 
ทานลำบาก จึงเปลี่ยนทำเปนถวยอยาง 
ในปจจุบันตามความตองการของลูกคา

"เราอยากทำอะไรที่คนอื่นเขายัง 
ไมทำกัน เราไมคอยชอบเหมือนคนอื่น 
สักเทาไหร การทำอะไรที่ชาวบานเขา 
ทำกันไปแลว อูนวามันไมสนุก เราเปน 
นักสรางสรรค เราเปน creator และ 
มันก็ไมแฟรสำหรับคนที ่ทำมากอน 
ถาเราทำอะไรใหมๆ ไดใสความคิด 
สรางสรรค ใสความตั ้งใจเขาไปดวย 
มันสื่อสารไดงายกวา

"พอทำเปนถวย วันนั้นไปถายรูป 
เพื่อที่จะโพสตลง Facebook ปรากฏ 
วามีลูกคาคนหนึ่งโทรมาสั่ง ความตกใจ 
ในตอนนั ้นคือปกติเราตองว ิ ่งไปหา 
รานคาเปน 10 - 20 - 30 รานแลวโดน 
ทุกคนปฏิเสธ โดยที่ไมสนใจวาสินคา 
ของเราจะมีรสชาติเปนอยางไร แตครั้ง 
นั้นมีลูกคาโทรมาสั ่ง เขามั ่นใจเลือก 
เอาเงิน 150 บาทของเขาโอนมาใหเรา 
เพื่อที่จะซื้อกลองแรกของเรา เลือกที่ 
จะไวใจเรา ทั้งที่ยังไมเคยชิม! แลวเรา 
จะทำใหเขาผิดหวังไดอยางไร คนอื่นยัง 
ไมเคยรักเราไดแบบนี้ มันคือความรูสึก 
ตอนนั้นของพวกเราจริงๆ ไมไดเฟคเลย

"เวลาพูดถึงลูกคาเรารองไหไดเลย 
เราเบอรนั้นเลย เพราะเรารูสึกขอบคุณ 
ซาบซึ้งที่เขาใหเงินเรามาในทุกวันนี้ที่ 
เราทำงาน พวกเรารูวาเรามีรายไดเพราะ 
ใคร ถวยแรกที่ลูกคาบอกวาอรอย นั่น 
คือกำลังใจ  

"ความสุขของลูกคาคือความมั่นใจ
ในตัวเองของอูน"

"พอเราเริ่มขายถวยแรกได มันก็ 
คอยๆ ขยับมาเร่ือยๆ โตแบบ 10% 20%" 
แพ็คพูดถึงยอดขาย "แลวก็โตมาเรื่อยๆ 
ในชวงนั้นเราก็ยังเปนเหมือนเดิม แมวา 
เราจะเร่ิมขายไดแลว เรายังนำ feedback 
จากลูกคาทุกคนมาพัฒนาปรับปรุง 
ผลิตภัณฑของเราตลอด"

"เราเสพความคิดเห็นของลูกคาเปน 
อาหาร" อูนรีบเสริม "ถาไมมี feedback 
เหลานี้ เราก็ไปตอไมไดเหมือนกัน มัน 
คือองคประกอบท่ีทำใหมีทุกวันน้ี ทำให 
เราตอยอดสินคาใหเปนสินคาที่ตลาด 
ตองการ 

"ความม่ันใจในการทำงานน้ันสำคัญ 
แตการเอาอัตตามาบังความจริงมันไม 

เวิรค สิ่งที่เราชอบ ไมไดหมายความวา 
คนทั้งโลกชอบ ตอใหตอนนั้นที่เราจะ 
ยังอยากทำงานเพื ่อตัวเอง เราก็ยังมี 
ความเขาใจ ยอมรับความจริงวาเราใหม 
ลูกคาเขาอยูกันมาตั้งนาน รานคาเขา 
อยูตรงนั้นมาเปน 10 ป เราจะเชื่อแต 
ตัวเองไดไง เราก็ตองเชื่อคนที่เชี่ยวชาญ 
มากกวา เพราะฉะนั้นเราก็ตองมาชั่ง 
น้ำหนักกัน ไมเอาความรูสึกไปปนกับงาน 
พวกเราเอาตัวเองอยูใตลูกคา กับลูกคา 
เราไมมีอัตตาเลย เราเอา Diamond 
Grains ไวเหนือพวกเรา เอาลูกคาไว 
เหนือ Diamond Grains ทำใหปญหา 
ทุกอยางมันเปนเรื่องสนุกในการจัดการ 
เราไมไดเอาความทุกขยากของตัวเอง 
มาเปนอันดับ 1”

ก้าวท่ีท้าทาย  
ในที่สุดจากความฝนเล็กๆ ของทั้ง 

คูก็เริ่มกลายเปนธุรกิจ เริ่มมีรายได ที่ 
มาพรอมกับการตองตัดสินใจอีกครั้งวา 
จากนี้จะกาวตอไปอยางไรดี

“Order ที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหเรา 
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เริ่มมีกำไรพอที่จะพัฒนาสินคา เครื่อง 
จักร อุปกรณตางๆ ในโรงงาน" แพ็ค 
เลาถึงการขยับขยายของสถานที่ผลิต 
"เราคอนขางพัฒนาไดตอเนื่องเพราะวา 
ในชวงป สองปแรก เรานำเงินไปลงที่ 
ธุรกิจหมดเลย scale ของโรงงานจึง 
ขยายไปตามฐานลูกคา

"ผมมองวากำลังการผลิตของเรา 
ตองพรอม ถามีออเดอรแลวทำไมทัน 
ก็เทากับวาเราเปดตลาดใหกับเจาอื่น 
เพราะฉะนั้นเราตองเตรียมพรอมใหดี 
ที่สุดเทาที่เราทำได เราก็ไมรูหรอกวา 
เราจะทำไดหรือไมไดแตเรารูวาเราจะ 
ไมหยุดทำ แลวเราก็มั่นใจวาวันหนึ่งก็ 
ตองได 

"วางแผนเรื ่องการลงทุนสำหรับ 
แพ็คนะครับ มองภาพงายๆ ไมตองคิด 
อะไรลึกเลย ถาการลงทุนเกิดผลลัพธ 
แยที่สุด ทุกอยางเปนศูนย เรายังจะอยู 
ไดไหม ถาอยูไดไมเปนหนี้เปนสิน ทำ 
เลย แตถาธุรกิจเจงเราเปนหนี้เปนสิน 
ไมมีขาวกิน อยางนั้นไมควรทำ แสดง 
วาเกินตัว ซึ่งทุกคนตองรูในสวนนี้ดวย 
ตัวเอง

"พอเริ่มขายได ความทาทายมันก็ 
เปลี่ยนเปนทำอยางไรจึงจะแกปญหา 
ให ล ูกค าได   จะผลิตอยางไรใหได  
มาตรฐาน เพราะวาผลิตหนึ่งถวยกับ 
พันถวยมันไมเหมือนกัน ทำอยางไรให 
ทั้งพันถวยมีรสชาติเดียวกัน 

"หลังจากนั้นก็ตองมาดู วาเราจะ 
บริหารอยางไร จะเขาระบบอยางไร 
เยอะแยะไปหมดที่มันเขามาแบบปง! 
ทีเดียว ตองจัดลำดับเลยวาเรื ่องไหน 
สำคัญมากที่สุด เพราะจริงๆ แลวมัน 
ก็สำคัญทุกเรื ่อง แตเราทำพรอมกัน 
ไมได

"เรามองที่สินคาซึ่งเปนหัวใจของ 
เรามากวาปจจุบันสินคามันดีแคไหน 

แลว มันจะทำยังไงใหดีไดมากกวาเดิม 
เมื่อกอนเรายังเปนเจาเล็กๆ ก็ซื้อของ 
ไดในตนทุนราคาเทานั้น พอเราขายได 
มากขึ้นเรื่อยๆ วัตถุดิบก็ซื้อไดในราคา 
ถูกลง พอถูกลง เราก็มองวากำไรมัน 

เยอะขึ้น ลูกคาตองไดอะไรที่ดีขึ้น ยก 
ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเมื ่อกอนเรา 
ไมไดใชเกรดสงออกเหมือนทุกวันนี ้ 
หรือแครนเบอรี่ที ่เมื ่อกอนเราใชแบบ 
ธรรมดา ปจจุบันเราใชเกรด whole 
food อเมริกา ขาวโอตของเราก็คัดที่ 
ไมมีอะไรเจือปน ไมใชจะเก็บเกี่ยวยังไง 
ก็ได ผานกรรมวิธีอะไรก็ได ทุกอยางตอง 
ผานกรรมวิธีที่ถูกตอง ถูกสุขลักษณะ

"Diamond Grains เปนบริษัท 
เหมือนวัยรุนที่พรอมจะปรับตัวในโลก 
ใบนี้ เราจะไมตัดสินใจทำเพียงเพราะ 
วาไดกำไรเยอะ เราจะทำเพราะลูกคามี 
ความสุขกับมันมากกวา เรามองการทำ 
ธุรกิจในระยะยาวมากกวาฉาบฉวย

"ความยากของมันก็คือจากปจจุบัน 
ที่ดีอยูแลว จะทำใหมันดียิ่งขึ้นไปกวา 
เดิมไดอยางไร อันนั้นคือความทาทาย”

DNA 
สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายไมใชแค

ขนาดโรงงาน ยังรวมไปถึงทีมงานท่ีเพ่ิมข้ึน
“ทุกวันนี้ Diamond Grains อาจ 

จะดูเหมือนบริษัทที ่โตเร็ว" แพ็คพูด 
"บางคนอาจจะดูวาเรามั่นคง จริงๆ มัน 
ไมมีบริษัทไหนในโลกที่มั่นคง คุณตอง 
วิ่งไปขางหนาตลอด ถาคุณหยุดวิ่ง คือ 

ขายธุรกิจกลับบาน ถาคุณจะทำ คุณ 
ตองวิ่งตอ ทุกๆ วันมันก็มีความทาทาย 
มีอะไรใหมๆ มาตลอด เพียงแตอดีต 
เปนส่ิงท่ีสอนใหเรามองปญหาวาเม่ือกอน 
ยังผานมาได ทุกวันนี้ก็ตองผานไปได 

ทุกวันนี้เรามีทั้งทีมงาน พี่ๆ นองๆ ใน 
บริษัท ท่ีทุกคนเปนกำลังใจซ่ึงกันและกัน" 

"เขาไมไดเขามาเปนแคพนักงาน แต 
กวาท่ีของจะถูกสงถึงมือลูกคา พนักงาน 
ทุกคนรอยกวาชีวิตมีสวนอยูในน้ันหมด" 
อูนเสริมดวยน้ำเสียงหนักแนน "ในทีม 
ไมมีใครโดน set วาจะตองขายเทาไร 
บริษัทนี้ไมไดประเมินที่ยอดขาย เรา 
ประเมินท่ี Performance วา คุณเขาใจ 
ตัวบริษัทหรือเปลา? เขาใจสินคาหรือ 
เปลา? ดูแลลูกคาดีไหม? เขาใจลูกคา 
หรือเปลา?" 

"เราใสใจไปถึงการท่ีจะดีลในแตละ 
คูคา" แพ็คอธิบาย "เราอยากใหเขาใจ 
ในสินคาของเรากอน เขาใจใน DNA 
ของบริษัทเรา วาเราโตมาในลักษณะ 
ไหน DNA ของเราทุกอยางเปนอยางไร 
ถาเขาไมเขาใจ เราไมทำธุรกิจดวย

"เราอยากไดคูคาที่เขาใจเราจริงๆ 
work กันในระยะยาวมากกวา ไมใช 
คุณซื้อเราแลวเอาสินคาของเราไปทำ 
อะไรก็ไมรู"

"นี่คือสาเหตุที่ Diamond Grains 
ไมเคยรับตัวแทนจำหนาย" อูนหมายถึง 
ตัวแทนขายออนไลนแบบเปนที่นิยมกัน 
"เพราะเราไมรูวาเขาเทคแครลูกคาของ 
เราดีหรือเปลา เราตรวจสอบไมไดวา 

บาง trend มาเป็นรายวัน แป๊บเดียวไปแล้ว ทำให้ 
ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวอยู่ตลอด ไม่สามารถอิง 
กับความสำเร็จในอดีตได้ เพราะถ้ามัวแต่อิงกับ 
ความสำเร็จในอดีตจะพ่ายแพ้ในอนาคต
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เขาจะเก็บสินคาของเราดีเหมือนที่เรา 
เก็บไหม บางคนอาจจะอยากสตอก 
เยอะๆ เพราะอยากไดตนทุนถูกๆ แลว 
ไปปลอยของตอนที่สินคาใกลหมดอายุ 
ซึ่งเราคิดวาลูกคาคงจะไมแฮปป

"คูคาเปนเหมือนจุดกลางในการ 
เชื ่อมเราไปหาลูกคา เรานับเขาเปน 
Partner เพราะฉะนั้นถาเขาไมสามารถ 
convey ความตั ้งใจตรงนี ้ได เราวา 
ทำงานดวยกันไปอีกสักพักก็จะเกิด 
ปญหา มันไมใชวาเราหยิ่งเพียงแตเรา 
ตองการคนที ่เขาใจเราและเราก็ตอง 
เขาใจเขาดวย"

"ปจจุบันเราก็ไมตางจากเมื่อกอน 
ที่ดึกๆ 4-5 ทุมเราก็ยังมานั่งทดลองทำ 
ขนมกันเหมือนเดิม" แพ็คยิ้ม "การที่ 
เรายังทำตัวเหมือนเดิม มันเปนจุดแข็ง 
ของเรา เพราะเรายังคลุกคลีกับทุกอยาง 
ความรักในตัว product มันจึงยังมีอยู

"เราอยากทำมันใหดีที ่สุด เรารู  
วาเรามาถึงจุดนี ้ไดเพราะอะไร เราก็ 
เลยเขาใจมันมากๆ วาอะไรที่จะทำให 
มันอยูได แลวก็สามารถดูแลคนทุกคน 
ที ่อยู ในนี ้ไดตลอด ไมใชแคเงินกอน 
แรกที ่ทำใหทุกคนยิ ้มทุกคนหัวเราะ 
แลวหลังจากนั้นมานั่งทุกขกัน”

แค่ไม่ยอมหยุด  
ความฝนมักเริ่มตนดวยความสวย

งาม ท่ีสุดแมจะรูวาตองพบพานกับความ 
เจ็บปวด บางครั้งถึงกับตองกลั้นใจเมื่อ 
ออกเดิน แตเสนทางสายนี้ก็มักจะหอม 
หวานเสมอ

“โลกปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็ว 
มาก มันจะไมเหมือนเมื่อกอน ที่ 5 ป 
10 ปมาดู trend ที เด๋ียวน้ีมันไมใช บาง 
trend มาเปนรายวัน แปบเดียวไปแลว 
ทำใหผูประกอบการตองต่ืนตัวอยูตลอด 
ไมสามารถอิงกับความสำเร็จในอดีตได 
เพราะถามัวแตอิงกับความสำเร็จในอดีต 
จะพายแพในอนาคต 

ยิ่งคุณฟงลูกคาไดมากเทาไร คุณ 
ยิ่งปรับตัวไดเร็ว" แพ็คบอกสิ่งที่ตนเชื่อ

"ถามองในภาพรวมใหญๆ ก็ยังคิด 
วาตลาดสุขภาพเปนอะไรที่ตอบโจทย 
มีทิศทางที่โตขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้คนให 
ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทุก 
คนอยากมีสุขภาพดี เรามองวาตลาด 
นี้มันเปนความจริง เปนตลาดที่สุดทาย 
แลวคนหนีไมได เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต 
เมื่อเริ่มรูสึกวาไมไหวแลว ตองกลับมา 
ดูแลตัวเอง ซึ่งอาหารก็เปนสวนหนึ่งใน 
การดูแลสุขภาพ" อูนกลาวถึง Diamond 
Grains ในกระแสตลาด กอนสรุปเรื่อง 
ราวตลอดหลายปที่ผานมาของตัวเอง 
วา "กอนที่จะทำธุรกิจ ตองดูกอน วา 
เราทำอะไรอยู สิ่งที่ชอบจะเปลี่ยนเปน 

สิ่งที ่ใชได มันตองมีคนใชกับเราดวย 
ไมใชเราใชกันอยูสองคน เพราะฉะนั้น 
มันก็ตองคุยกันวาอะไรที่มันพอจะเปน 
ไปได ก็ดูภาพรวมตลาด เทรนดตลาดใน 
ภาพใหญ ภาพเล็กมันไปในทิศทางไหน

"ถาสมองเอาแตคิดวาอยากทำ 
โดยไมลงมือทำ - มันตองลอง ทำดวย 
ความม่ันใจม่ันใจ แลวมีความจริงมาบอก 
วาเธอ...ถอยลงมาหนอยไหม? ลอง 
ปรับดูไหม? มันจะเห็นความจริง แตก็ 
อยาเพิ ่งหมดสนุกกับมัน เวลาเราคิด 
อะไร ตอใหทุกข เศราหรือคิดมากยังไง 
ใหสนุกกับมัน สามารถตื่นมาดวยความ 
กระตือรือรนอยากทำนูนทำนี่"

"ทุกๆ คนท่ีเร่ิมทำธุรกิจ มันลำบาก 
ทุกคนนั่นแหละ จริงๆ มันมีหลายธุรกิจ 
ที่มีไอเดียการทำธุรกิจดี อาจจะเกงกวา 
เราดวยซ้ำ แตวาทำไมเขาไมประสบ 
ความสำเร็จ เพราะในชวงยากที่สุดเขา 
ตัดสินใจลมเลิกไปกอนเทานั้นเองครับ

เราก็แคไมยอมหยุด" แพ็คกลาวสรุป 
ดวยสายตามุงม่ัน และสัมผัสไดทันทีวามัน 
เปนความมุงมั่นที่ตางไปจากเดิม

ขอมูลจำเพาะ
ยอดขายป 2560 ประมาณ 200 ลานบาท
ปจจุบัน (มิ.ย. 61) Diamond Grains มี 25 รสชาติ 
Diamond Grain Bowl 3 สาขา
เซ็นทรัลลาดพราว, เซ็นทรัลบางนา และเซ็นทรัลพระราม 3 
Diamond Grain Breakfast House bts ชิดลม 
และรสชาติใหมๆ ที่กำลังจะตามมา
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ในโอกาสท่ีผมไดมาเขารวมทริปของมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยโดยศูนย IDE Center จัดขึ้นใน 
วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดพาทีมผูประกอบการไทยมารวมดวยถึง 5 
ทีม ซึ่งเปนทีมผูผานการ Pitching ในเวที MIT Enterprise 
Forum ที่จัดเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผาน โดยแตละทีมจะมี 
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ที ่MIT นี้

แนะนำผู้ร่วมทริป 

เริ่มตนผมขอแนะนำถึงผูเขารวมใน MIT Innovation 
Deep Dive 2018 กอน โดยทางผูเขารวมนี้ นำโดย Dr. 
Edward Rubesch ผูอำนวยการของศูนย IDE Center ของ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ครับ รวมดวย ดร.อัครวิทย 
กาญจนโอภาษ และทีมจาก Food Innopolis ทีมจาก 
สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร และ 5 ทีม Startup ครับ 

โดย 5 ทีม ที่มาเขารวมจากการแขงขัน MIT EF  
Thailand นั้น มีดังนี้

1. Algeba: เปน Solution สำหรับการเลี้ยงกุงแบบ 
ใหมที่ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงได

2. CMIT Robotics: เปนการพัฒนาการเขียนโปรแกรม 
ของมือกล ที่ยกระดับการทำงานใหหลาหลายมากขึ้นได

3. Fresh & Green: เปนการพัฒนา packaging ของ 
อาหารโดยเฉพาะผลไมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

4. HOP: เปนการนำเทคโนโลยีการเก็บรักษาหัวใจ เพ่ือ 
ชวยผูปวยที่ตองเปลี่ยนหัวใจ จาก 4 ชั่วโมง เปน 8 ชั่วโมง

5. Rehab happy Walk: เปนการออกแบบ Customize 
เครื่องชวยใหผูปวย Parkinson สามารถเดินไดงายขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีผูเขารวมจาก หอการคาไทย กอง 
สลาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ นักศึกษา 
โครงการ IDEA#3 อีกดวย

Scaling Startups

ในวันแรก ทางผูเขารวมคณะไดพบกับ Prof. Donna 
Levin ที่มาสอนเรื่องของการ Scale up ธุรกิจ ของแตละ 
คนวาตองพิจารณา Strategy ของเราวาเปนอยางไร กอน 
ที่จะ Scale up วาพรอมหรือยัง 

ถึงแมความเปนจริง ที่ทุกคนทราบก็คือ การที ่startup 
จะ scale up นี่ยากมาก เพราะ success rate ของ 
startup ถือวานอยมาก ดังนั้นการที่แตละคนจะขยายธุรกิจ 

น

เรียนรู้กับ MIT Innovation 
Deep Dive 2018 (ตอนที่ 1)

ส่ิงสำคัญของการ Pitching คือ 

จูงใจให้เกิด Next meeting เพราะ 

การ pitch น้ันมีเวลาจำกัดท่ีเราจะ 

สามารถอธิบาย Business Plan 

ของเราให้ไม่ว่าจะเป็น Customer 

Investors หรือผู้ฟังของเราเข้าใจได้    
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1. Algeba: เปน Solution 
สำหรับการเลี้ยงกุงแบบใหม
ที่ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเลี้ยงกุงได



 3. Fresh & Green: เปนการ
พัฒนา packaging ของอาหาร
โดยเฉพาะผลไมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

2. CMIT Robotics: เปนการ
พัฒนาการเขียนโปรแกรมของมือกล 
ที่ยกระดับการทำงานใหหลาหลาย

มากขึ้นได
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ไปเรื่อยๆนี่จำเปนมาก ดังนั้นกอนที่จะลงทุนไปขางหนา 
แผนของเราควรจะชัด predictable และ measurable 

10 Scaling Startups- Lesson Learned
1. Grasp what “scaling” really means to your 

business : อันดับแรกเลยตองเขาใจกอนวาการขยาย 

ธุรกิจ นั้นจำเปนกับคุณและแผนกลยุทธของคุณขนาดไหน 
บางทีคุณอาจจะยังไมจำเปนตองขยายธุรกิจตอนนี ้ก็ได 
หรือกลยุทธที่จะใชนั้นตรงกับสถานการณของธุรกิจหรือไม

2. Understand that scaling is never one-size-fit-all: 
สิ่งสำคัญอีกอยางคือ รูปแบบการขยายธุรกิจนั้นไมมีสูตร 
สำเร็จ แตละธุรกิจนั้นจะนำแนวทางของธุรกิจอื่นมาใช 

 4. HOP: เปนการนำเทคโนโลยี
การเก็บรักษาหัวใจ เพื่อชวยผูปวย 
ที่ตองเปลี่ยนหัวใจ จาก 4 ชั่วโมง 
เปน 8 ชั่วโมง

5. Rehab happy Walk: 
เปนการออกแบบ Customize 

เครื่องชวยใหผูปวย Parkinson 
สามารถเดินไดงายขึ้น
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สำเร็จไม 100% ตองปรับตามลักษณะธุรกิจแตละคน
3. Know your customer: ตองรูวาลูกคาของคุณ 

คือใครและอยูไหน และ Value อะไรที่เรา deliver ให 
ลูกคา 

4. Know your staff: ทีมงานของคุณเปนอยางไร 
บาง พรอมไหมที่จะเติบโต Culture ของทีมงานเราเปน 
อยางไร

5. Know yourself : นีสำคัญมากเพราะคุณเปน 
startup และคุณพรอมที่จะอยูกับธุรกิจของคุณไปอีกนาน 
ขนาดไหน มี Passion ที่จะดำเนินการตอไปขนาดไหน

6. Onboard smartly: เราจะหา Partner และ ทีม 
ที่มาขยายธุรกิจของเราไดอยางไร 

7. Confront your operational challenges: การ 
ที่จะขยายธุรกิจแปลวา ทั้ง Supply chain ของเราตองมี 
การยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงาน และ การบริหาร 
จัดการ Vendor ดวย  

8. Address Financing เงินทุนที่มาจะไดมาจากไหน 
จาก VC หรือ ธนาคาร 

9. Determine how to expand (horizontal or 
vertical) เราจะขยายธุรกิจแนวตั้งหรือแนวนอน ที่ทำ 
เหมาะกับเรา 

10.  Accept that less is sometime more ตอง 
เขาใจวาบางที่เรา Focus ธุรกิจที่อยูแบบไมขยายอาจจะ 
สามารถทำธุรกิจไดดีกวาขยายธุรกิจก็ได

Perfect Pitch: 
ตอมา เรามาเรียนเรื่องการนำเสนอ หรือที่เรียกวา 

Pitching โดย Linda Plano  ผูเชี่ยวชาญดานการนำเสนอ 
Pitching แผนธุรกิจ โดยไดมาสอนและแนะนำแนวทางโดย 
ละเอียด วาการที่นำเสนอแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ ตรง 
ความตองการของผูฟงเปนอยางไรบาง โดยไดมีการใหคำ 
แนะนำในการ pitch ของทั้ง 5 ทีมที่จะมานำเสนอในงาน 
Startup spotlight โดยทาง Linda ไดใหแนวทางไวคือ 10 
คำถามที่เราตองเตรียมตัวกอนที่จะนำเสนอ คือ

1. Who cares?
2. What do you do?
3. Why you win?
4. How will you stay ahead?
5. Does it work?
6. How you will make money?
7. How much you will make?
8. Why you?
9. What will you do?
10.  How much will it cost?
โดยทั้งหมดนี้ตองตั้งตนเลยวา Question 0: Who is 

your audience? หลังจากนั้นแตละคำตอบก็จะออกมา 
โดยสิ่งสำคัญของการ Pitching คือ จูงใจใหเกิด Next 
meeting เพราะการ pitch นั้นมีเวลาจำกัดที่เราจะสามารถ 
อธิบาย Business Plan ของเราใหไมวาจะเปน Customer 
Investors หรือผูฟงของเรา.เขาใจได

Who is your audience?

ในตอนตอไปผมจะมาเสนอการเรียนรูตอ ไมวาจะเปน 
การจัดโครงสรางธุรกิจสตารทอัพ และการวางแผนการเงิน 
นะครับ 

“Customer” Partner Friends/
Family

Employers
/Employee

Funding
Agencies

Venture
Capitalists

General
Public

Angel
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 
มีคำเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 
หรือหลัก/ความเชื่อของครอบครัว (Family 

Creed)” หรือ “ระเบียบการของครอบครัว (Family Protocol)” 
หรือ “ขอตกลงตามหลักเกณฑของครอบครัว (Statement 
of Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 
ครอบครัว (Family Rules and Values)” หรือ “กฎเกณฑ 
และขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 
หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 
คำเรียกเหลานี้ลวนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 
ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกำกับ 
ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็น 
คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ 

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทำเปนเอกสารหรือคูมือ 
ใหกับสมาชิกครอบครัวนำเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 
ครอบครัวและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 
บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 
ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดใน 
ธุรกิจอีกดวย 

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สำคัญคือ ตอง 
มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 
ครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 
อำนาจควบคุมธุรกิจ (ผูถือหุนในธุรกิจ) ธรรมนูญครอบครัว 
จะตองมีความสอดคลองกับครอบครัวธุรกิจ สถานการณที ่
เกิดขึ้นตามโอกาสและสภาพแวดลอมปจจุบัน  อยางไรก็ตาม 
ควรมีการทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อสราง 
ความคลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ 

ธ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ธุรกิจยั่งยืน...
ด้วยธรรมนูญครอบครัว
(Family Constitution)
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วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญครอบครัว

3

2

1
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจ
พัฒนาไปสูความสำเร็จ
(Company Development)

เพื่อรักษาความเปนน้ำหนึ่งใจเดียว
ในครอบครัวและคำมั่นสัญญาของ
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ (Ownership 
Unity and Commitment)

เพื่อสรางจุดแข็งของครอบครัว
และชี้ใหครอบครัวเห็นจุดแข็งของ
ตนเอง (Family Strength)

โดยเรื่องจำเปนหลักที่ควรตองมีการตกลงกัน
ในธรรมนูญครอบครัว ไดแก

1.
ความเชื่อและ
ความศรัทธา
ของครอบครัว

4.
ความคาดหวัง
ของครอบครัว

2.
ปรัชญาของ
ครอบครัว

3.
กติกา

มารยาทใน
ครอบครัว

constitution
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กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสำคัญ
ประการหนึ่งของความสำเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่มีการ 
ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 
ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 
ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 
เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ กระบวนการสราง 
ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทาง 
ไวลวงหนาสำหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนำครอบครัว 
เขามามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกจิ 
ที่แตกตางกัน ทำใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 
แตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว ธรรมนูญ 
ครอบครัวที่มีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 
ครอบครัวที่กำหนดรวมกันแลว ยังจำเปนตองมีกระบวนการ 
พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกำหนดชวงเวลาในการทบทวน 
ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 
ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม 
และสามารถรองรับกับสถานการณที ่เปลี ่ยนแปลงตลอด 
เวลา

1.
ถามความตองการ
ของครอบครัว

5.
ประชุมครอบครัวรวมกัน
กำหนดนโยบาย ขอตกลง

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6.
กำหนดใหทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย/ขอตกลงตางๆ
ในธรรมนูญครอบครัว

2.
ใหความรูเก่ียวกับ
ธุรกิจครอบครัว

4.
จดัต้ังคณะทำงานครอบครัว

(ที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว) 

3.
รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ
ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบ้ืองตน) 

กระบวนการสร้างและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว

ข้อแนะนำในสร้างและ
พัฒนาธรรมนูญครอบครัว 
มีกระบวนการตามขั้นตอน 

47

Special Report



กระบวนการสร้าง
และพัฒนาธรรมนูญครอบครัว

การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน 
และสามารถใชบันทึกขอมูลการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว 
ที ่มีความซับซอน หรือเขียนขอจำกัดบางประการไวใน 
ธรรมนูญครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอ 
กำหนดและวิธีการใหทุนสำรองแกผูถือหุน ตัวอยางการราง 
ธรรมนูญครอบครัว ควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี ้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว
1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน
2.1 บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจำนวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ
2.2 นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล
2.3 การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วิธีการ ขอ 

กำหนดการซื้อ/ขาย หรือค้ำประกัน
2.4 ขอกำหนดและวิธีการใหทุนสำรองแกผูถือหุน 
2.5 การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว
3.1 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน
3.2 ที่ประชุมครอบครัวและสภาครอบครัว: กอตั้ง 

อยางไร องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร
3.3 สำนักงานธุรกิจครอบครัว (บริหารจัดการเกี่ยวกับ 

ธุรกิจและครอบครัว)
3.4 นโยบายครอบครัว (เชน การจางงานและคาตอบ 

แทนของสมาชิกครอบครัว การศึกษาของสมาชิกรุนตอไป 
เปนตน)

สวนที่ 4 การกำกับดูแลธุรกิจ
4.1 บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร
4.2 องคประกอบของคณะกรรมการ: วิธีการจัดโครง 

สราง ลักษณะซับซอนมากหรือนอย
4.3 การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน
4.4 กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง
4.5 การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว
4.6 การสรางแรงจูงใจในการทำงาน: คาตอบแทนพิเศษ 

รางวัล คำชม เปนตน
4.7 วิธีการรักษาตำแหนงคณะกรรมการในบริษัท
4.8 การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด
5.1 วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการ 

และผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค 
ยุติธรรม 

5.2 การรักษาความลับ: องคความรู ทักษะ ความ 
ชำนาญ ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุน 
สูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 
ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือที่เรารูจักกันในนามซอส 
Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 15 ของ 
ตระกูล

https://w
w

w
.kikkom

an.eu
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สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ มิพึงวิวาท 
จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความกาวหนาและ      
เจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลงกำเนิดแหง 
คุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิดจิตใจที่สงบ

สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอมตอกัน หากผู 
เปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึงใหทุกคนมี 
ความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ความดีตางๆนำมาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยาสับสนระหวาง 
เหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสินคนดวยความด ี

จงมีระเบียบ อุตสาหะ และความพากเพียรพรอมทั้งให 
ความสำคัญกับความอาวุโส และตำแหนงหนาที่ 

การทำธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนใหเหมาะสมกับ 
งาน อยามีอคติหรือเอาแตตนเปนใหญ จนกอผลเสียแกงาน 
การมอบหมายงานใหแกผูที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งความสุข 
ในการทำงาน 

การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน คือ ความรับผิดชอบของ 
เราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองฝกฝนทั้งรางกายและ 
จิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพรางกายที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะเปนรากฐาน 
แหงการเปนมนุษยที่ด ีซึ่งจะเปนผลใหเราดำรงชีวิตอยูอยาง 
มีคุณคา การใชคำพูดอาจกอใหเกิดผลในทางบวกหรือลบ 
ได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได สวนปยะ 
วาจาจะสงผลใหเกิดความสงบสุข ดังนั้นตองใชคำพูดตางๆ 
อยางระมัดระวัง

จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุดตามที่บรรพบุรุษ 
ไดสั่งสมสืบตอกันมา และใหพยายามสืบสานปณิธานอันนี้ 
ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทำได 

ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจครอบครัวตระกูล MOGI หรือที่เรารูจักกันในนามซอส Kikkoman
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การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 
(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 
กำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 
ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 
ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 
หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 
ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นำ (Direct) หรือควบคุม 
(Control) บริษัทและรวมทั้งการรับผิดชอบ (Accounting 
for) ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปน 
สมาชิกในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่ง 
อาจจะกลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance 
หรือโครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การชี้นำ (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 
หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจำวัน แต 
การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ 
บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผู วาง 
กลยุทธแนวทางในการดำเนินการของ บริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 
ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเกี่ยวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 
หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตง 
ตั้งผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 
ที่จะเปนตัวอยาง ทำใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 
ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บริษัทครอบครัวยังจะตองมีการควบคุม (Controlling) 
ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกำกับ 
ถึงความกาวหนาของ วัตถุประสงคของบริษัท 

3. การที่จะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทำขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี ่ยวของ 
หรือที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี ้ลูกหนี ้
และผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัว 
จะตองมีประเด็นในเรื่องการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกใน 
ครอบครัวอยางเปนธรรม

ท่ีสำคัญก็คือวา การท่ีจะจัดโครงสรางในธุรกิจครอบครัว 
เพื่อใหมีการกำกับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 
ไดแนะนำวา 

“การกำหนดขอบังคับหรือที ่เปนขอพึงปฏิบัติของ 
บริษัทหรือที่เปนขอบัญญัติ ตางๆ ของบริษัทครอบครัว 
ไมวาจะเปนธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอ 
พึงปฏิบัติ คุณคาของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิก 
ในครอบครัว ไมวาจะในรูปของขอบังคับหรือมิใชขอบังคับ 
ที่เปนลายลักษณอักษรหรือไม ก็ตาม จะมีความสำคัญ 
อยางยิ ่งเพื ่อที ่จะกำหนดโครงสรางการบริหารจัดการให 
เปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว”(กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ, 
source: www.thaibusinessmaster.com)

คณะกรรมการทำงานครอบครัว กอตั้งขึ้นมาเพื่อชวย 
จัดระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว 
โดยใหความสำคัญในสวนของเจาของ ซึ่งเมื่อมองในแผน 
ภาพของการเปรียบเทียบโครงสรางการกำกับดูแลครอบครัว 
และธุรกิจ จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออก 
จากปญหาของธุรกิจ คณะกรรมการทำงานครอบครัวจะ 
ชวยจัดการในดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว 
เชน การที่มีสมาชิกครอบครัวจำนวนมาก หลายรุน โดยใน 
แผนภาพดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของ 
ออกจากธุรกิจ(ซึ่งบางครั้งบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจาก 
ภายนอก)ซึ่งถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดำเนินงาน 
โดยมาจากสมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่เชิญมาจาก 
ภายนอก อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาว 
จะเหมาะกับทุกครอบครัว แตละครอบครัวตองมีการออก 
แบบโครงสรางและกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความ 
ตองการของสมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปใน 
ครอบครัวของตนเอง
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กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกำหนด 
ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว 
เชน สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุน 
ครอบครัว ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันที่สมาชิก 
ในครอบครัวยอมรับและยึดถือเปนแนวทางปฎิบัติ และมี 
การจัดตั้งสถาบันครอบครัวในรูปแบบที่ประชุมครอบครัว/
สภาครอบครัว เพื่อกำกับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัว 
ใหเปนไปตามธรรมนูญครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัว 

สวนใหญยังไมมีการจัดทำธรรมนูญครอบครัวอยางเปน 
ทางการ แตจะมีการตั้งกฎและธรรมเนียมที่กำหนดสิทธิ 
หนาที่ และความคาดหวังของสมาชิกครอบครัว รวมถึง 
นโยบายตางๆ ในการกำกับดูแลธุรกิจ อยางไรก็ตาม เมื่อ 
ครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจำเปนตองมีการจัดทำธรรมนูญ 
ครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษรและจัดตั้งที่ประชุม 
ครอบครัว/สภาครอบครัวอยางเปนทางการ เพื่อการกำกับ 
ดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน 

Ownership/Family Management/Business

Family
assembly

Family
council

Main/holdings
board

Operations/trading
board

Operating companies

Family venture
capital fund

Family Office,
Family investment

fund & Medical

Family 
philanthropic
foundation

Leadership and
education
committee

Communications
committee

Divisional
board

Divisional
board

Divisional
board
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ปจจ ุบ ันประเทศไทยม ี 
ประชากร 66 ลานคน  
เปนประชากรเด็กและเย

าวชนอายุระหวาง 0-25 ป 21 ลานคน 
หรือเทากับ 32% ของจำนวนประชา- 
กรไทย  (คำจำกัดความของ “เด็ก”  
หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา 18 ป 
บริบูรณ “เยาวชน” หมายถึง บุคคล 
ซึ่งมีอายุตั้งแต 18-25 ปบริบูรณ1) 
และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2557 พบวา 
“เด็กไทยมี IQ เฉลี่ย 93.10 ซึ่งต่ำกวา 
คากลางมาตรฐานสากลที่ IQ เทากับ 
100” และ “เด็กไทยมี EQ เฉลี่ย 
45.12 ซึ่งต่ำกวาเกณฑปกติที ่ 50-100 
คะแนน” และจากการสำรวจระดับ 
ความคิดเห็นของคนไทย ในหัวขอ 
สถาบันหลักกับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมในเด็กและเยาวชนไทย  พบ 
วา “ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู 
คนไทยเมื ่อเท ียบกับอดีตที ่ผ านมา 

ลดลง โดยเฉพาะ ความซื่อสัตย ความ 
รับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ 
ความมีวินัย”  ถามวาสถานการณเสี่ยง 

ดานพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ไทย มีอะไรบาง.... จากสภาพแวดลอม 
ที่เกิดขึ้นและที่เราไดเห็นกัน เสี่ยง 
ตอยาเสพติด เสี่ยงตอการติดและใช 
อินเตอรเน็ต เสี่ยงตอวัตถุนิยม เสี่ยง 
ตอสุขภาพจิตและสุขภาพกาย เพราะ 
ใชเวลาค่ำคืนกับการทองอินเตอรเน็ต 
เส ี ่ยงต อการเข าแกงค มอเตอรไซต 
ฯลฯ เหลานี้ มองแลวนาวิตกกังวล 
ประเทศไทยเราจะพัฒนาไปอยางไร 

แตอีกดานหนึ่ง ป พ.ศ. 2532 
-2560 โอลิมปกวิชาการ เด็กไทย 
สามารถควาเหรียญทองโอลิมปกวิชา

การมาได 126 เหรียญ และเหรียญ 
เงินมาได 200 เหรียญ คะแนนรวม 
แลว ป พ.ศ. 2560 เด็กไดอยูที่อันดับ 
ที่ 7 ของโลก คำถามที่เกิดขึ้น มีอะไร 
ที่ผิดไปหรือเปลาในระบบการศึกษา 
และเล้ียงดูเด็กและเยาวชน.... ลองคิดดู 

ทางคณะอนุกรรมการสงเสริม 
คุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน และสตรี) 
หอการคาไทย จึงไดรวมเขาไประดม 
สมอง ในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ 

ป

หาจิ๊กซอร์ที่หายไป... 
การพัฒนา
ของเด็กและเยาวชนไทย
â´Â

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน และสตรี) 
หอการคาไทย

1 ขอมูลจาก พ.ร.บ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 66 ล้านคน  เป็น 
ประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-25 ปี 
21 ล้านคน หรือเท่ากับ 32% ของจำนวน 
ประชากรไทย  
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DifferSheet  รวมกับ คณะกรรมการ 
จากคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพ 
ชีวิต หอการคาไทย และองคการสภา 
เด ็กและเยาวชนแห งประเทศไทย 

และกรมก ิจการเด ็กและเยาวชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ในการจัดระดมสมองหอง 
ประชุมยอยกลุมผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โดยนำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง 

ชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งประกอบ 
ดวยยุทธศาสตรการคุมครองเด็กแหง 
ชาติ ยุทธศาสตรสงเสริมและปกปอง 
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อ 

ออนไลน และนโยบายและยุทธศาสตร 
ดานการปองกันและแกไขปญหาความ 
รุนแรงตอเด็กและเยาวชน มาทบทวน 
กันวา ภาคธุรกิจเรามีสวนรวมใน 
กลย ุทธ การข ับเคล ื ่อนด านใดบ าง 

เพ ื ่อระดมสรรพกำลังความรวมมือ 
ระหวางภาคีเครือขาย ในการบูรณาการ 
การจัดสวัสดิการคุ มครองเด ็กและ 
เยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แหงชาต ิ เมื่อวันอังคารที ่26 มิถุนายน 
2561 ที่ผานมา โดยมีผูเขารวมประชุม 
เปนนักธุรกิจจากองคกรขนาดใหญ 
อาทิ กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 
(CP), ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท เจ 
เอส แอล โกลบอลมีเดีย จำกัด (JSL),  
บริษัท เจเนอรัล อีเลคทรอนิค คอมเมอรซ 
เซอรวิสเซส จำกัด (GEC), ฯลฯ  กลุม 
นักธุรกิจ SME จากหอการคาจังหวัด 
ตางๆ เชน จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด 
กาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
และนักธุรกิจสตารทอัพ เชน ธุรกิจ 

“ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู่คนไทยเมื่อ
เทียบกับอดีตที่ผ่านมา ลดลง โดยเฉพาะ ความ 
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ 
ความมีวินัย”  
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และขอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการ 
พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไป  

ยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองเด็กแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตรที่ 1: การเสริมพลัง 
ใหบุคคลในสังคมแวดลอมเด็กสามารถ 
ทำหนาที่ในการปกปองคุมครองและ
สงเสริมสวัสดิภาพความเปนอยูที่ดีให
แกเด็ก

โครงการที่ภาคธุรกิจไดดำเนิน
การ เชน โครงการสนับสนุนเด็กกำพรา 
เครือเจริญโภคภัณฑ/โครงการปลูก 
ปญญาธรรม บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
และ รายการทีวีโดย JSL / ธุรกิจ 
DifferSheet (http://www.differ 
sheet.com) ธุรกิจเพื่อสังคมโดย 
สตารทอัพคนไทย เขาเชื่อวาการเขียน 
บันทึกเปลี ่ยนโลกและเปนเรื ่องสนุก 
ของเด็กๆ รุนใหม อีกทั้งฝกทักษะ 
มากมาย และสภาพแวดลอม เชน พอ 
แม ครู สามารถเรียนรูความคิดของ 
เด็กๆ ผานสมุดจดบันทึกดิจิทัลของ 
เด็กๆ  ในสวนของสื่อ การทำรายการ 
ทีวี แตตอนนี้ยังขาดรายการทีวีดีๆ ที่ 
สรางความรูใหกับพอแมในการเลี้ยงดู 
บุตรยุคสมัยใหม 

สวนประเด ็นสำคัญที ่ ได จาก 
การระดมสมอง 

สื ่อสามารถเปลี ่ยนประเทศได  
พอแมเรียนรูผานสื่อได ศาสนาสงออก 
แนวคิดผานสื่อได Influencer เปน 
ฮีโร ผานสื่อได ดังนั้นควรสงเสริมสื่อ 
สรางสรรคและเขาใหถึงกลุมของเด็ก

และเยาวชน  
การเลี้ยงดูและใหความรูกับเด็ก 

เด ็กทุกคนมีความเปนจีเน ียสในตัว 
ผูใหญตองเขาใจเด็กกอน และหาสิ่ง 
นั้นเพื่อสรางเด็กตอไป ตอนนี้หาก 

สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กเรียนรูโดยไมมี 
เปาหมาย ไมรูวา ทำไมครูถึงสั่งการ 
บาน สั่งงานกิจกรรมแบบนี้เพื่ออะไร 
ทำใหเขาไมขาดความใสใจและความ 
รักในการขวนขวายคนควา 

สภาพแวดลอม เรื่องเพื่อน รุนพี่ 
สำคัญเชนกัน เด็กจะคลุกคลีกับเพื่อน 
รุนพี ่ มากกวาพอแม ครู เรื่องบาง 
เรื่องที่ทำเพราะทำคตามรุนพี่ เชื่อวา 
มันเท มันดูดี เชน ซิ่งมอเตอรไซค 
ดังนั้น บทบาทของครู พอแม สื่อ 
จึงเปนบทบาทของการสอน วาถูกผิด 
คืออะไร สิ่งที่เขาเลือกมีผลตอชีวิต 
อยางไร เขารักดี เขาจะไดอะไร ชีวิต 
จะเปนอยางไร ตองเปดใจใหเด็กเรียนรู 
และสอน ซึ่งการสอนนี้ พอแม ครู เอง 
ก็ตองไดรับการเรียนรู วาการสอนลูก 
ตองสอนอยางไร ถึงไดมาซึ่งผลลัพธ 
ที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มพูนขีด 
ความสามารถของผู ประกอบวิชาชีพ 
และบ ูรณาการทำร วมก ับของท ีม 

สหวิชาชีพเพื่อปกปองคุมครองเด็ก
โครงการที่ภาคธุรกิจไดดำเนิน

การ เชน เด็กแคมปหัวการคา มหา- 
วิทยาลัยหอการคาไทยกับหอการคา 
ไทยและ กลุมบริษัทเอกชน/โครงการ 

วินัยการเงิน สหพันธสมาคมสตรีนัก 
ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพยฯ สมาคม 
ธนาคารไทย หอการคาไทย รวมกับ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย/ ธุรกิจเพื่อสังคม โรงเรียน 
อนันตรักษการบริบาล หัวหิน  ฯลฯ 

สวนประเด็นสำคัญที่ไดจากการ 
ระดมสมอง

ทักษะที่ตองบมเพาะ เด็กและ 
เยาวชน ตองคำนึงถึง Global Citizen 
Skills การดำเนินการสหกิจศึกษา รวม 
กับมหาวิทยาลัย แตเปนชวงเวลาสั้นๆ 
อยากใหมีการแลกเปลี่ยน Best Prac-
tices กันและกัน

ยุทธศาสตรที่ 3: การระดม 
สรรพกำลังและสงเสริมการมีสวนรวม 
ของเครือขายอาสาสมัคร

โครงการที่ภาคธุรกิจไดดำเนิน
การ เชน Partnership School การ 
อาสาสมัครของกลุ มบริษ ัทบาทรูม 
ดีไซน 

สวนประเด ็นสำคัญที ่ ได จาก 

รู้เท่าทันสื่อ เพื่อ สอนการคิดให้เป็น ผู้ใหญ่เอง 
ต้องเท่าทันสื่อก่อนเด็ก สื่อมีทั้งทางบวก และ ลบ 
ต้องแยกให้ออก ให้เป็นประเด็นการพัฒนา 
องค์ความรู้ของครอบครัว 
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การระดมสมอง  
ภาคธุรกิจยินดีส งเสริมเร ื ่องนี ้ 

ขอใหโครงการอาสาสมัครนั ้นเป น 
โครงการที่สงผลลัพธจริง และมีการ 
ทำอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน ์
พ.ศ. 2560-2564

การพัฒนากลไกและเครือขาย 
ยังไมเปนเอกภาพ   Reach/ Rating 
ของรายการเด็กเยาวชน ต่ำกวารายการ 
บันเทิง ภาครัฐตองชวยสนับสนุนราย 
การประเภทนี้  และควรสรางความ 
ตระหนักสาธารณะ

ภาคธุรกิจ มองวา ธุรกิจเองก็ 
ควรมีความตระหนักในการสนับสนุน 
สินคาที่เปนทางลบ วาไมควรสนับสนุน  
และผู ผลิตสื ่อเองควรมีจรรยาบรรณ 
ในการสรางสื่อ การออกสื่อที่เปนเรื่อง 
การเหลา บุหรี่ การทุจริต ควรให 
ขอสรุปขอคิดทุกครั้ง พอแมสามารถ 
สอนลูกได เมื่อดูสื่อไปดวยกัน สื่อจะ 
เปนแหลงการเรียนรูทักษะทางสังคม 
ใหแกเด็กและเยาวชน  เห็นดวยกับ 
การสราง HERO ผานสื่อ รวมกับ 
ภาคีเครือขาย สื่ออื่นๆ โดยเรียนรู 
โมเดล และกลยุทธของละครบุพเพ- 
สันนิวาส และสรางเรื่องราวที่เปลี่ยน 
ทัศนคติของเด็ก เยาวชน ครอบครัว  
ทายที่สุด พอแมและเด็กตองรูเทาทัน 
สื่อ เพื่อสอนการคิดใหเปน  ผูใหญเอง 

ตองเทาทันสื่อกอนเด็ก  สื่อมีทั้งทาง 
บวก และ ลบ ตองแยกใหออก ให 
เปนประเด็นการพัฒนาองคความรู  
ของครอบครัว 

ตอนนี้ Youtuber/ Net Idol/ 
Social Media มีผลตอความคิดและ 
การกระทำของเด็ก ผูใหญที่เกี่ยวของ 
ทั้งผูผลิตสื่อ ภาครัฐ ครู พอแม ตอง 
เขาใจสื่อพวกนี้ และทำความเขาใจ 
กับสื่อประเภทนี้เสียกอน ภาครัฐควร 
ตองคุยกับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของใน 
เรื่องการสื่อสารที่เหมาะสม และตอง 
ดูวา ทำไมพฤติกรรมของเด็กจึงนิยม 
สื่อสารแบบนี ้ นำสื่อที่เด็กกำลังสื่อสาร 
มาวิเคราะห และหาแนวทางสรางสื่อ 
อยางสรางสรรค ตัวอยางจากการ 
บันทึกของเด็กผาน DifferSheet เด็ก 
ระดับประถม 4 เขียนวา ขอพรให 
ตัวเองรวยและเขาจุฬา ทำไมเด็กถึง 
เขียนแบบนี้ เพราะอะไร ตองนำขอมูล 
เหลานี้มาศึกษา และหาแนวทางการ 
ใหความรูแกเด็กและเยาวชน 

และทายที่สุด ผูเขารวมการ 
ระดมสมองทิ้งทายไววา “เราจะได 
เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ขอใหรวมมือ 
กันหาทางออก ขอใหเชื่อมั่นในตัวเด็ก 
และตัวเรา” ประเทศจะขับเคลื่อนไป 
ขางหนาได ดวยเด็กและเยาวชนในวัน 
นี ้ รวมมือรวมใจกันสรางและสนับสนุน 
เด็กและเยาวชนไทย 
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เปิดแบคกราวน์นักธุรกิจ
คนดังหนึ่งในตระกูล
ด่านชัยวิโรจน์แห่งอยุธยา

คุณปพน ดานชัยวิโรจน หรือ 
กอง ทายาทนักธุรกิจตระกูลดังแหง 
เมืองอยุธยา  จบปริญญาตรี Mahidol 
University International College 
(MUIC) BBA major in Information 
System ปริญญาโท Northumbria 
University Newcastle, UK. MsC 
Business with Marketing Manage- 
ment (2nd Class Honor) ปจจุบัน 
รับตำแหนง ผูชวยกรรมการอำนวยการ 
ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค และเพิ่ง 
ไดร ับการเลือกตั ้งใหดำรงตำแหนง 
ลาสุดคือ ประธาน YEC หอการคา 
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพี่ชายฝาแฝด 
คุณปภพ ดานชัยวิโรจน เคยดำรง 
ตำแหนงนี้มากอน 

การก้าวเข้าสู่บทบาท
สมาชิกหอการค้าจังหวัด
อยุธยา

ดวยการเปนครอบครัวนักธุรกิจ 
ทำใหการกาวเขาไปเปนสมาชิกหอการคา 

จังหวัดอยุธยาไมใชเรื่องยาก แตก็ไม 
งายที ่ต องทำหนาที ่รวบรวมสมาชิก 
เพื ่อสรางความแข็งแกรงใหแกกลุ ม 
YEC ที่ยังเปนเรื่องใหมสำหรับอยุธยา 
ในยุคแรกๆ เมื่อสองสามปที่ผานมา 
แตดวย Connection ที่มีมาชานาน 

ทำใหการรวบรวมสมาชิกนักธุรกิจรุน 
ใหมในอยุธยาไมใชเรื่องยากเย็น จาก 
จุดเริ่มตน 10 กวาคนเติบโตเพิ่มขึ้น 
เปน 70 คน ก็เปนเรื่องธรรมดาที่งาน 
เพื่อสาธารณะจะมีคนที่ Active บาง 

ไม Active บาง
“ตอนผมเริ ่มเขามาเปนสมาชิก 

YEC อยุธยา ตอนพี่ชายฝาแฝดดำรง 
ตำแหนงประธาน YEC ไดมีโอกาสเห็น 
วิธีการทำงาน การสรรหาสมาชิก พบ 
วา จริงๆ แลวผูที่เขามาเปนสมาชิก 

ประธาน YEC อยุธยา - ความท้าทาย
ในการรักษากระแสออเจ้า 

ปพน ด่ายชัยวิโรจน์

ตอนผมเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิก YEC อยุธยา 
ตอนพี่ชายฝาแฝดดำรงตำแหน่งประธาน YEC 
ได้มีโอกาสเห็นวิธีการทำงาน การสรรหาสมาชิก 
พบว่า จริงๆ แล้วผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกต้องมี 
จิตสำนึกของความต้องการช่วยเหลือสังคม 
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ตองมีจิตสำนึกของความตองการชวย 
เหลือสังคม จึงใชวิธีการบอกแบบปาก 
ตอปากมาจากญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง 
รอบตัวของประธาน YEC เพื่อสราง 
ทีมงานแขนขาที ่พรอมขับเคลื ่อนไป 
ขางหนา จากสมาชิกที่มีความคิดไป 
ในทางเดียวกัน ลดปญหาเวลาทำงาน 
รวมกัน วิธีการ Recruit อาจแตกตาง 
ไปจากที่อื่น ที่ตองการจำนวนสมาชิก 
มากๆ ซึ่งมากก็ดี ทำใหกลุมเขมแข็ง 
แตสำหรับผมคิดวา เยอะ นอย ไม 
สำคัญ ที่สำคัญคือ คนที่ตั้งใจเขามา 
ทำงานจริง และพอใจจะทำงานกับคน 
คอเดียวกัน มีกำลังทรัพย มีความ 
ตั้งใจ และมีเวลา”

สัมผัสการบริหารจัดการ
กลุ่ม YEC ที่เป็นแบบ
เฉพาะตัว

คุณปพน เลาใหฟงวา สมาชิก 
รุนแรกยังนอย แตทุกคนตางชวยกัน 

ทำงานคนละไมละมือ พอจำนวนเริ่ม 
มากขึ้นกลับพบวา มีคนทำงานจริง 
Active 40 คน จากจำนวน 70 คน 
ก็คิดวาเยอะแลว แตถาเปนไปไดก็ 
ตองการใหทุกคน Active กันมากกวา 
นี้ เราจะมีวิธีการวางแผนประชุม และ 
ระดมทุนคาอาหารลวงหนา 6 เดือน 
กอนหนานี ้ก็มีปญหาเรื ่องสมาชิกลด 
ลงไปเรื่อยๆ พอไดปรึกษากับ YEC 

จังหวัดอื่นๆ เพื่อหาวิธีรักษาคน ก็พบ 
วาวิธีนี้นุนนวลสุดแลว 

ตั้งแตกอตั้ง YEC มามีการจัด 
กิจกรรมไมกี่ครั้ง พอจังหวัดรูจักกลุม 
YEC ก็ใหโอกาสทำงานมากขึ้น จากป 
ละ 1-2 ครั้ง ตอนนี้คนรูจักมากขึ้น ป 
ที่ผานมาไดมีโอกาสชวยงาน มรดกโลก 
หมูบานญี่ปุน ของสมาคมไทย – ญี่ปุน 
ชวยจัดงานจนทำใหมีคนมารวมงาน 
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มากขึ้น กระแสความนิยมของนัก 
ทองเที ่ยวที ่มาเที ่ยวอยุธยามากขึ ้น 
นอกจากกระแสละครแลว ยังสมทบ 
ก ับกระแสก ิ จกรรมหม ู  บ  าน ไทย 
–ญี่ปุน ทำใหปริมาณนักทองเที่ยว 
หล ั ่ งไหลเข าส ู อย ุธยามากข ึ ้นจาก 
1,000 กวาคน ตอวัน เปน 5,000 กวา 
คน ตอวัน เพิ่มขึ้นถึง 5 เทา ตอง 
ขอบคุณ คุณกลินท สารสิน ประธาน 
หอการคาไทย ท่ีใหโอกาส YEC อยุธยา 
ใหมาชวยรับผิดชอบกิจกรรมหมูบาน 
ไทย–ญี่ปุน ยิ่งทำให YEC เปนที่ยอมรับ 
ของจังหวัดอยุธยา และเห็นศักยภาพ 
ของคนรุนใหมมากยิ่งขึ้น

ถึงละครจะจบไป 
จะทำอย่างไรให้
กระแสนิยมอยุธยายังอยู่

ภารกิจการรักษากระแสความ 
แรงของอยุธยา มรดกโลก ไมเพียง 
แตเปนหนาที ่ของใครคนใดคนหนึ ่ง 
แตเปนหนาที ่และความรวมมือของ 
ทุกภาคสวนในจังหวัดอยุธยาที ่ต อง 
รวมมือกัน โดยหนึ่งในกลยุทธคือ จะ 

ทำอยางไรให อยุธยา ไม OUT ดวย 
การสรางความตอเนื่อง เรื่องสงเสริม 
ใหนักทองเที่ยวไทย และตางชาติแตง 
ชุดไทยมาเที่ยวอยุธยากันไปยาวๆ เพื่อ 

รักษาปริมาณนักทองเที ่ยวที ่เพิ ่มขึ ้น 
จากกระแสละครดังบุพเพสันนิวาสถึง 
3 เทาตัวทุกภาคสวน ทั้งการบริการ 
การเขาชมโบราณสถาน รานอาหาร 
และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

จากการที ่YEC อยุธยาไดรับมอบ- 
หมายใหจัดกิจกรรมว่ิง Anticorruption 
โดยนำกระแสชุดไทยมารวมในกิจกรรม 

ทำใหไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียว 
เปนอยางดี นอกจากนี ้ย ังมีการจัด 
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
การแหเรือ ถวายเทียน เพื่อสืบสาน 

ประเพณีไทย และสงเสริมใหผูประ- 
กอบการ พนักงานบริการทุกภาคสวน 
สวมชุดไทย แมแตที่ศูนยการคา อยุธยา 
พารค เองก็ใหพนักงานสวมชุดไทย 
เชนกัน

การบริหารจัดการอยุธยา 
กับ Happy Problem  

คนมานอยก็มีปญหา แตคนมา 
เยอะก็มีปญหาไปอีกแบบ เมื่ออยุธยา 
มีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ก็ทำให 
เกิดปญหาตามมาหลายดานเชนกัน 
อาทิ รานอาหารไมพอ โรงแรมไมพอ 
ปญหารถติด ปญหาปริมาณขยะที่เพิ่ม 
ขึ้น จึงตองมีแผนดูแลจัดการดานตางๆ 
เพิ่มขึ้นตามมา ไมวาจะเปน เรื่องความ 
สะอาด การกำจัดขยะ การดูแลการ 
รองรับปริมาณนักทองเที่ยวในโบราณ- 
สถานตางๆ จังหวัดตองมีนโยบายการ 

ภารกิจการรักษากระแสความแรงของอยุธยา 
มรดกโลก ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของใครคนใด 
คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดอยุธยาที่ต้องร่วมมือกัน 
โดยหนึ่งในกลยุทธ์คือ จะทำอย่างไรให้ อยุธยา 
ไม่ OUT ด้วยการสร้างความต่อเนื่อง เรื่อง 
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติแต่ง 
ชุดไทยมาเที่ยวอยุธยากันไปยาวๆ 
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ควบคุมปริมาณนักทองเท่ียว เพ่ือปองกัน 
โบราณสถานเสียหาย และมาตรการ 
ความปลอดภัยเนื ่องจากหลายแหงมี 
ขอจำกัดเรื ่องการรองรับปริมาณคน 
เพราะเปนสถานที่ปรักหักพัง เกาแก 
ยาวนาน

“ละครจบ ทำใหคนนอยลงไป 
ทันตา จาก 3.5 เทา ลดเหลือ 2-3 เทา 
และกำลังใกลจะกลับไปเหมือนเดิม 
ตอนนี ้ได ข าวว าร ัฐบาลจะมีการทำ 
ละครแนวประวัติศาสตร เพื่อดึงดูด 
นักท องเท ี ่ยวให ห ันมาเท ี ่ยวแหลง 
ประวัติศาสตรในจังหวัดตางๆ มากขึ้น 
และ YEC จะทำอยางไรตอไป นาจะ 
เป นความร วมมือด านการอนุร ักษ  
วัฒนธรรมไทย ทั้งในเรื่องอาหารการ 
กิน เสื้อผา ตลอดจนวิถีชีวิตความเปน 
อยู จะทำใหอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 

และมีความ Special ทำใหนักทองเท่ียว 
เกิดความภาคภูมิใจที่ไดมาเที่ยวอยุธยา 

ไดซื้อสินคาไทย เราตองเชื่อวา เที่ยว 
ไทย เท ไมเชย เที่ยวไดอยางไมตอง 
เขินอายใคร”

อยุธยาวันนี้ ประสบความสำเร็จ 
แลว อยางสงางาม แตจะทำอยางไร 

ใหอยุธยาคงความนิยมใหยาวนานที่สุด 
เป นโจทยหนักที ่ท ุกภาคสวนกำลัง 

รวมกันคิด รวมกันทำ โดยมีประธาน 
YEC อยุธยาคนหนุมรุนใหมไฟแรง รวม 
แรงรวมขับเคลื่อนไปขางหนาตอไป

ภารกิจการรักษากระแสความแรงของอยุธยา 
มรดกโลก ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของใครคนใด 
คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดอยุธยาที่ต้องร่วมมือกัน 
โดยหนึ่งในกลยุทธ์คือ จะทำอย่างไรให้ อยุธยา 
ไม่ OUT ด้วยการสร้างความต่อเน่ือง เร่ืองส่งเสริม 
ให้นักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติแต่งชุดไทยมา 
เที่ยวอยุธยากันไปยาวๆ 
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ALIBABA.COM
E-commerce
อบรมโดยตรง จาก Certified Trainers
หลักสูตร 3 วัน (ศุกร-อาทิตย) และ 2 วัน (เสาร-อาทิตย)

      ศึกษาภาพรวมและแนวโนมในธุรกิจ E-commerce สรางเครื่อขาย Business 

Networking เขาใจ Alibaba Platform ผานมุมมองผูซื้อ เรียนรูการใชงานจริง

บน E-commerce platform ของ Alibaba พรอมรับคำปรึกษาจาก Alibaba 

E-commerce Talent Trainers โดยตรง รวมถึงวิธีการทำอยางไรใหสินคา 

ขายดีบนตลาดออนไลน อบรม ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

9,900-คาอบรม

เทานั้น

“Global E-Commerce Talent”

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง www.etouch.co.th
โทร. 02-697-6141 
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ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : asc.utcc@gmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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