






สวัสดีผูอานทุกทานคะ 

ทามกลางคลื่นความรอนของอากาศเดือนเมษายน และสภาวะที่ตองถูก lock down เขาสูโหมด work from 

home และอยูบานเพื่อชาติ ก็นาจะทำใหผูอานหลายทานทุกขใจกับสภาวะความไมคลองตัวทางธุรกิจ การปด 

กิจการชั่วคราว หรือ แมกระทั่งคาไฟที่บานที่เพิ่มมากขึ้นเทาตัว อยางไรก็ตาม รัฐไดออกมาตรการตางๆ เพื่อ 

ชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดรอน พรอมกับวิธีการหลายรูปแบบเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

ใหดีที่สุด ทั้งนี้ทางทีมบรรณาธิการขอสงกำลังใจไปใหคนทำงานทุกคนนะคะ 

มาเขาเรื่องสาระเนื้อหาในฉบับนี้กันคะ ขอเริ่มดวย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade  

ประจำเดือนไตรมาสที่ 1 ป 2563 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวย 

คอลัมน Economic Review ที่หนีไมพนเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทยลดต่ำสุดในรอบ 

กวา 2 ป เนื่องจากปญหาการทองเที่ยวและภัยแลง อาจเกิดภาวะคนวางงาน 10 ลานคน รวมทุกภาค ธุรกิจ ซึ่ง 

การฟนตัวไดเร็วสุดนาจะในชวงไตรมาสที่ 4

จากนั้นขอพักเรื่องหนักๆ มาอานขอควรรูเกี่ยวกับ กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหม ของ สปป.ลาว โดยฝายวิจัย 

ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และประเด็นนาสนใจ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร (Cyber security) กับอุปสรรคทางการคาในอาเซียน (ตอนที่ 1) โดยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา 

และการพัฒนา ตอกันดวยคอลัมนประจำ Strategy กับธุรกิจครอบครัว ตอน รูปแบบของธุรกิจครอบครัว โดย 

รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ปดทายดวย YEC Update พบกับ “คุณปอ” สุกัญจสินี 

บุญผองศรี ประธาน YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 สาวสวยไฟแรง นักบริหารรุนใหม ทายาทเจาของ 

รานอาหารชื่อดังในสุโขทัย “บานครูอิ๋ว” ที่มีความมุงมั่นผลักดันกลุมสตารทอัพในจังหวัดใหเปนที่รูจัก ภายใตโครงการ 

“สุโขทัย แฟร”

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดในการ 

รูทันปญหา สถานการณ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทานตอไป และผูอานสามารถติดตาม Thailand 

Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook.com/    

ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview   

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ
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หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3
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อิทธิพลดานครอบครัว 
อันประกอบดวย ความ 
สัมพันธระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว ความตองการของ 
ครอบครัว และความเชื่อของผูกอตั้ง 

รุนแรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมใน 
ครอบครัว ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของ 

สมาชิกครอบครัว อาจจะสงผลตอไปยังแนวทางของธุรกิจ 
ครอบครัวดวย ถึงแมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัว อาจจะไมได 

เปนสวนหนึ่งของธุรกิจครอบครัว แตจะมีสวนชวยสงเสริม 
สนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งไดเชนกัน

อยางไรก็ดี การนํา 
เทคโลยีดิจิทัลมาใชกัน 

อยางแพรหลาย นอกเหนือ 
ไปจากประโยชนทางเศรษฐกิจ 

และความสะดวกสบายที่ไดรับ 
จากการใชบริการเทคโนโลยีแลว 
ในอีกดานหนึ่ง ความเสี่ยงและผลกระทบ 
ในเชิงลบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยอมเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภัยรายรูปแบบใหมที่เรียกวาภัยคุกคามทางไซเบอร 

(Cyber threats) 

ในชวงที่ผานมา สปป.ลาว ทยอยปรับปรุง 
กฎหมายหลายฉบับใหสอดรับกับบริบททางสังคมและ 

สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่ 
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ที่มีการ 

ปรับปรุงและเพิ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2563 (แทนกฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใชมาตั้งแต 

เดือนมกราคม 2559)  คือ กฎหมายภาษี 
เงินไดฉบับใหม (New Income Tax 

Law No.67/NA)

20

24
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ไวรัสโควิด-19 เลนงานหนัก ฉุดดัชนีเชื่อมั่นหอการคาไทย 

ลดตํ่าสุดในรอบกวา 2 ป ทองเที่ยวทรุด-ภัยแลง เอกชนคาด 
เศรษฐกิจฟนเร็วสุดไตรมาส 4 ปนี้ หวงคนวางงาน 10 ลานคน 
รวมทุกหนวยธุรกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย  (TCC 
CONFIDENCE INDEX) หรือ TCC-CI ซึ่งเปนการสํารวจ 
ความคิดเห็นจากหอการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในเดือน 

มี.ค.63 พบวา อยูที่ระดับ 37.5 ลดลง 
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และ 

ถือวาเปนระดับตํ่าสุด 
ในรอบกวา 2 ป

ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด ในรอบ 2 ป 
ลุนไตรมาส 4 ฟน

ขอควรรูเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหม
ของ สปป.ลาว

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
กับอุปสรรคทางการคาในอาเซียน
(ตอนที่ 1)



ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด ในรอบ 2 ปี 
ลุ้นไตรมาส  4  ฟื้น

ไวรสัโควิด-19 เลนงานหนกั 

ฉุดดัชนีเชื่อมั่นหอการคา

ไทยลดต่ําสุดในรอบกวา 

2 ป ทองเที่ยวทรุด-ภัยแลง เอกชนคาด 

เศรษฐกิจฟนเร็วสุดไตรมาส 4 ปนี้ หวง 

คนวางงาน 10 ลานคน รวมทุกหนวย 

ธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย  

(TCC CONFIDENCE INDEX) หรือ 

TCC-CI ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็น 

จากหอการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ในเดือน มี.ค.63 พบวา อยูที่ระดับ 37.5 

ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และถือวา 

เปนระดับตํ่าสุดในรอบกวา 2 ป

"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

ในเดอืน ม.ีค.ทีร่ะดบั 37.5 น้ี ถอืวาต่ําสดุ 

ต้ังแตทีเ่คยทาํสาํรวจมา  ดัชนีทีห่ลดุจาก 

ระดบั 40 ลงไปเขาสูในชวงสแีดงถอืวามี 

ความเสี่ยงสูง"

ภัยแล้ง
ซ้ำวิกฤตโควิด-19

โดยปจจัยลบสําคัญที่มีผลกระทบ

สําคัญต อดัชนีในเดือน มี .ค. น้ี คือ 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 ซ่ึงมยีอดผูตดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยาง 

ตอเน่ือง, การประกาศ พ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสงผล 

ให มีการสั่งป ดกิจการบางประเภท 

ชั่วคราว, นักทองเที่ยวตางชาติลดลง 

อยางตอเนื่อง, ความกังวลเกี่ยวกับ 

ปญหาภัยแลงที่สงผลกระทบตอภาค 

การเกษตร และการใชนํ้าเพื่ออุปโภค 

บรโิภคของประชาชน, การสงออกเดือน 

ก.พ.ลดลง -4.47% เปนตน ขณะท่ีปจจยั 

บวกมีเพียงเล็กนอย คือการที่คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คง 

ดอกเบีย้นโยบายไวทีร่ะดบั 0.75% และ 

ราคาขายปลกีนํา้มนัเช้ือเพลงิในประเทศ 

ปรับตัวลดลง

ผลสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นจากหอการค้า
ทั่วประเทศ ประจำเดือน 
มีนาคม 63

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของกรุงเทพฯ ปริมณฑล อยู 

ที่ระดับ 38.3 ลดลงจากระดับ 45.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญจากการ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน 

ประเทศท่ีสงูข้ึนอยางตอเนือ่ง, ประชาชน 

จํากัดปริมาณการซ้ือสินคา หรือซื้อ 

เฉพาะสินคาที่จําเปนเทานั้น, เริ่มมีการ 

ตกงานจากการปดกิจการช่ัวคราวตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคกลาง อยู ที่ระดับ 

37.3 ลดลงจากระดบั 44.5 ในเดือนก.พ.  

ปจจัยลบสําคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการลงทุนชะลอตัวลง จาก 

ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19, ปญหาภัยแลงที่ยังมีความรุนแรง 

ตอเนื่อง

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวนัออก อยูทีร่ะดบั 

41.6 ลดลงจากระดบั 49.2 ในเดือนก.พ.  

ปจจยัลบสาํคญั คอื การแพรระบาดของ 

ไวรสัโควดิ-19 ทาํใหประชาชนสวนใหญ 

ออกมาจับจายซื้อสินคาลดลง, จํานวน 

ว

นักทองเที่ยวลดลง และปญหาภาวะ 

เศรษฐกิจตกตํ่า ขาดเงินหมุนเวียนใน 

การดําเนินธุรกิจ จนบางรายอาจตอง 

ปดกิจการ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

อยูที่ระดับ 36.4 ลดลงจากระดับ 43.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญ เชน ผล 

กระทบของภาวะภยัแลงทีรุ่นแรง ทําให 

ประชาชนขาดแคลนแหลงนํ้าสําหรับ 

การเกษตร อปุโภคและบรโิภค, การแพร 

ระบาดของไว รัสโควิด-19 ทําให  

ประชาชนจับจ ายซื้อ สินค าลดลง, 

ประชาชนกลับเขามาในจังหวัดมากขึ้น

จากผลของการถูกเลิกจางงาน

●ดชันคีวามเช่ือมัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคเหนือ อยู ที่ระดับ 

37.6 ลดลงจากระดบั 45.1 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ ไดแก ปญหาหมอก 

ควันและฝุนพิษจากเหตุไฟปา สงผล 

กระทบตอสุขภาพของประชาชน, การ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให 

ประชาชนจับจายใชสอยลดลง, ภัยแลง 

รุนแรงตอเน่ือง ทําใหขาดแคลนนํ้า 

เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

●ดัชนคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคใต อยูที่ระดับ 34.8 

ลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ เชน ปญหาการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในประเทศ ทําใหประชาชนออกมา 

จับจายสินคานอยลง, การทองเที่ยว 

หดตัวจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 

รวมทั้งการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีผล 

กระทบตอทุกภาคสวน และผลกระทบ 

ของมาตรการตางๆ ที่ควบคุมการแพร 

ระบาดไวรัส เชน การปดดานชายแดน 

การจํากัดคนเข า-ออก ส งผลให ผู  

ประกอบการบางรายในพืน้ทีไ่มสามารถ 

รับมือไดจนถึงขั้นตองเลิกกิจการ และ 

ปลดพนักงาน

ผลสรุป ภาคใต้ ได้รับ 
ผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจาก
การท่องเที่ยว

"ถาประเมินดูแลว จะเห็นวา ภาค 

ใตไดรับผลกระทบมากสุด โดยดัชนี 

ความเชื่อมั่นอยู  ในระดับต่ําสุดเมื่อ 

เทียบกับภาคอื่น ๆ สวนภาคธุรกิจที่ 

ได รับผลกระทบมากสุด คือ ธุรกิจ 

ทองเที่ยว เพราะจากการระบาดของ 

ไวรัสโควิดไดกระทบตออุตสาหกรรม 

ทองเทีย่ว โรงแรม และการบรกิารทัว่ไป 

การล็อคดาวนประเทศ ก็ทําให คน 

ตางชาติเขาไทยไมได" 

ทั้งน้ี ภาคเอกชนสวนใหญมองวา 

การประกอบธุรกิจในปจจุบันแยลง ทั้ง 

ครัวเรือน เชน ลดภาระรายจาย และ 

ผอนปรนภาระหนีสิ้นของภาคครวัเรอืน, 

ชดเชยรายไดใหแกแรงงาน ลูกจาง 

ชั่วคราว, ภาครัฐควรพิจารณาจายเงิน 

อุดหนุน 25-50% ของรายจายคาจาง 

/เงินเดือน เพื่อชะลอการปลดคนงาน, 

รักษาอํานาจซ้ือของประชาชนดวยการ 

ควบคุมระดับราคาสินค าที่ จําเป น, 

อนุมัติใหมีการจางงานแบบรายชั่วโมง 

เปนการชั่วคราว

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

ไดแก การลดภาระรายจายและผอน 

ปรนภาระหนีส้นิของภาคธรุกจิ  เชน ลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู พักชําระเงินตน/ 

ดอกเบ้ีย ลดอัตราการนําสงเงินสมทบ 

เขากองทุนประกันสังคม, สนับสนุน 

สินเชื่อซอฟตโลนแกผู ประกอบการ 

SMEs, ใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกธุรกิจ 

ท่ียังคงจางแรงงานในชวงท่ีถูกทางการ 

สั่งใหหยุดกิจการชั่วคราว, ผอนคลาย 

บางธุรกิจใหทยอยเปดกิจการไดอีกครั้ง

สําหรับระยะที่สอง มุ งเนนการ 

กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ เพ่ือทําให 

เศรษฐกิจไทยกลับเข าสู ภาวะปกติ 

โดยเร็ว 

มาตรการภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ เพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลง 
หลังโควิด

โดยมาตรการสาํหรบัภาคครัวเรือน 

ไดแก เรงการลงทนุภาครฐัเพือ่แกปญหา 

การวางงาน,  อนมุตัใิหภาคธรุกจิสามารถ 

นําคาใชจายดานคาจางกรณจีางงานใหม 

(เฉพาะคนที่มีเงินเดือนไมเกิน 15,000 

บาท) มาหักภาษีได 2 เทาในชวง 1 ป 

หลังจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

คลี่คลาย, เรงพัฒนาศักยภาพกําลังคน 

โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนงานใหม

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

เชน การสนับสนุนสินเชื่อซอฟตโลน 

แกผูประกอบการทองเที่ยวและธุรกิจ 

ตอเนื่อง, ออกมาตรการกระตุ นการ 

ใชจายและการทองเทีย่วภายในประเทศ 

สงเสรมิใหสวนราชการจดัอบรมสัมมนา 

เฉพาะสถานท่ีภายในประเทศเทานั้น, 

สงเสริมใหภาคธุรกิจปรับใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล และเพิ่มชองทางการขายสินคา 

ผานระบบออนไลนมากขึ้น

ในแงของการบริโภคและการลงทุน 

ภายในจังหวัดเอง และที่แยลงอยาง 

ชัดเจนคือ เรื่องการจางงาน แตทั้งนี้ผู 

ประกอบการตางพยายามประคองภาวะ 

นี้ไวเพื่อไมใหมีการปลดคนงาน เพราะ 

ยิ่งจะสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจโดย 

รวมของประเทศมากขึ้น

"ผูประกอบการภาคธุรกิจมองวา 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะชะลอตัว 

ตอเนื่องจากไตรมาสแรก สวนไตรมาส 

3 กจ็ะยงัไมดนีกั โดยมมุมองของเอกชน 

เช่ือวาเศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดเร็วท่ีสุด

ในไตรมาส 4" 

ประเมินอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ศูนยพยากรณฯ ได 

ประเมนิอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

(GDP) ของไทยในป 2563 ภายใต 

สมมติฐานท่ีว า รัฐบาลมีมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจในระยะท่ี 3 ออกมา 

ทั้งเรื่องของการมี พ.ร.ก.ใหกระทรวง 

การคลังกูเงิน, พ.ร.ก.ใหธนาคารแหง 

ประเทศไทยออก Soft Loan และ 

พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ซ่ึง 

รวมวงเงิน 1 ลานลานบาท โดยจะทําให 

GDP อยูที่ระดับ -4.9% ถึง -3.4%  จาก 

เดิมที่เคยคาดไวที่โต 1.1% ขณะที่การ 

สงออกของไทยในปนี้คาดวา จะหดตัว 

เหลือ -12% ถึง -8.8% จากเดิมคาด 

-1.1% ขณะทีค่าดวา อตัราเงินเฟอท่ัวไป 

ปนี้จะอยูที่ระดับ -1% ถึง -0.5% จาก 

เดิมคาดเพิ่มขึ้น 0.7%

เศรษฐกิจหดตัวอาจ 
มีผลต่อความเชื่อมั่น 
นักลงทุนต่างชาติ

การปรับลดประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยในป 2563 ปจจัยสําคัญยังมาจาก 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 

ผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกที่หดตัวลง นอกจากนี้ยังมีปจจัย 

เสีย่งจากสถานการณภยัแลงทีม่แีนวโนม 

เพิ่มสูงข้ึนมากในปนี้ รวมถึงความไม 

แนนอนทางการเมืองที่อาจสงผลตอ 

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนตางชาติ 

ภาคครัวเรอืนเพิม่ระดบัความระมดัระวัง 

ในการใชจาย หนี้เสียของสถาบันการ 

เงนิทีเ่พ่ิมขึน้ ทาํใหตองเพิม่ความเขมงวด 

ในการปลอยสินเช่ือ รวมท้ังความไม 

แนนอนของสถานการณความตึงเครียด 

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน

ปัจจัยบวก 
สหรัฐ VS  จีน 
สัญญานดีขึ้น คาด 
ภาคธุรกิจฟื้นตัวเร็วสุด 
ไตรมาส 4

อยางไรก็ดี ในปน้ียังมีปจจัยบวก 

ที่ชวยหนุนเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

ลงไปมาก เชน สงครามการคาระหวาง 

สหรัฐอเมริกา กับจีนเริ่มมีสัญญาณที่ 

ผอนคลายมากข้ึน, เงินบาทมีแนวโนม 

ออนคาลง, ภาครฐัออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง, การลงทุนของ 

ภาครัฐมีโอกาสเรงตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับ 

ปกอน, การลงทนุของภาคเอกชนในพืน้ที่ 

EEC เริ่มมีสัญญาณที่ดีข้ึน ตลอดจน 

ธนาคารกลางของทั่วโลกต างปรับ 

นโยบายการเงินเปนแบบผอนคลาย 

มากขึ้น

หากสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ในไทย และอาเซียน 

สามารถคลี่คลายลงไดในชวงกลางป ก็ 

คาดวาภาคธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มฟนตัวได 

ในชวงไตรมาส 3 ขณะที่มองวา ภาค 

การทองเท่ียวนาจะเริ่มเห็นสัญญาณ 

การฟนตัวไดเร็วสุดในชวงไตรมาส 4

จากป ญหาที่ เ กิดขึ้นซึ่ งส  งผล 

กระทบตอทกุกลุมธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม 

ภาคของการทองเที่ยวและธุรกิจที่ 

เก่ียวเนื่อง มีผลตอรายได และโอกาส 

ที่จะทําใหมีคนวางงานจํานวนมากข้ึน 

โดยจะทําใหคนวางงานกวา 10 ลานคน 

รวมทุกหนวยธุรกิจ

ข้อเสนอแนะจาก 
ศูนย์พยากรณ์ฯ 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

อยางไรก็ดี ศูนยพยากรณฯ มีขอ 

เสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเปนมาตรการ 

สําหรับภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 

แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก มุงเนน 

พยุงการจางงาน และรักษาระดับการ 

บริโภคเพื่อประคองเศรษฐกิจฐานราก 

ไมใหลมลง โดยมาตรการสําหรับภาค 
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ไวรสัโควดิ-19 เลนงานหนกั 

ฉุดดัชนีเชื่อมั่นหอการคา

ไทยลดต่ําสุดในรอบกวา 

2 ป ทองเที่ยวทรุด-ภัยแลง เอกชนคาด 

เศรษฐกิจฟนเร็วสุดไตรมาส 4 ปนี้ หวง 

คนวางงาน 10 ลานคน รวมทุกหนวย 

ธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย  

(TCC CONFIDENCE INDEX) หรือ 

TCC-CI ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็น 

จากหอการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ในเดือน มี.ค.63 พบวา อยูที่ระดับ 37.5 

ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และถือวา 

เปนระดับตํ่าสุดในรอบกวา 2 ป

"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

ในเดอืน ม.ีค.ทีร่ะดบั 37.5 น้ี ถอืวาตํา่สดุ 

ตัง้แตท่ีเคยทาํสาํรวจมา  ดชันทีีห่ลดุจาก 

ระดบั 40 ลงไปเขาสูในชวงสีแดงถอืวามี 

ความเสี่ยงสูง"

ภัยแล้ง
ซ้ำวิกฤตโควิด-19

โดยปจจัยลบสําคัญที่มีผลกระทบ

สําคัญตอดัชนีในเดือน มี .ค. น้ี คือ 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 ซ่ึงมยีอดผูตดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยาง 

ตอเนือ่ง, การประกาศ พ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสงผล 

ให มีการส่ังป ดกิจการบางประเภท 

ชั่วคราว, นักทองเที่ยวตางชาติลดลง 

อยางตอเนื่อง, ความกังวลเกี่ยวกับ 

ปญหาภัยแลงท่ีสงผลกระทบตอภาค 

การเกษตร และการใชนํ้าเพ่ืออุปโภค 

บรโิภคของประชาชน, การสงออกเดือน 

ก.พ.ลดลง -4.47% เปนตน ขณะทีป่จจยั 

บวกมีเพียงเล็กนอย คือการที่คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คง 

ดอกเบีย้นโยบายไวทีร่ะดบั 0.75% และ 

ราคาขายปลกีนํา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ 

ปรับตัวลดลง

ผลสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นจากหอการค้า
ทั่วประเทศ ประจำเดือน 
มีนาคม 63

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของกรุงเทพฯ ปริมณฑล อยู 

ที่ระดับ 38.3 ลดลงจากระดับ 45.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญจากการ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน 

ประเทศทีส่งูข้ึนอยางตอเน่ือง, ประชาชน 

จํากัดปริมาณการซื้อสินคา หรือซื้อ 

เฉพาะสินคาที่จําเปนเทานั้น, เริ่มมีการ 

ตกงานจากการปดกิจการชั่วคราวตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคกลาง อยู ที่ระดับ 

37.3 ลดลงจากระดบั 44.5 ในเดอืนก.พ.  

ปจจัยลบสําคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการลงทุนชะลอตัวลง จาก 

ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19, ปญหาภัยแลงที่ยังมีความรุนแรง 

ตอเนื่อง

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวนัออก อยูทีร่ะดบั 

41.6 ลดลงจากระดบั 49.2 ในเดอืนก.พ.  

ปจจยัลบสาํคญั คอื การแพรระบาดของ 

ไวรสัโควิด-19 ทาํใหประชาชนสวนใหญ 

ออกมาจับจายซื้อสินคาลดลง, จํานวน 

นักทองเที่ยวลดลง และปญหาภาวะ 

เศรษฐกิจตกตํ่า ขาดเงินหมุนเวียนใน 

การดําเนินธุรกิจ จนบางรายอาจตอง 

ปดกิจการ

●ดชันีความเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนม.ีค.ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

อยูที่ระดับ 36.4 ลดลงจากระดับ 43.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญ เชน ผล 

กระทบของภาวะภยัแลงทีรุ่นแรง ทําให 

ประชาชนขาดแคลนแหลงนํ้าสําหรับ 

การเกษตร อปุโภคและบรโิภค, การแพร 

ระบาดของไว รัสโควิด-19 ทําให  

ประชาชนจับจ าย ซ้ือสินค าลดลง, 

ประชาชนกลับเขามาในจังหวัดมากข้ึน

จากผลของการถูกเลิกจางงาน

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคเหนือ อยู ท่ีระดับ 

37.6 ลดลงจากระดบั 45.1 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ ไดแก ปญหาหมอก 

ควันและฝุนพิษจากเหตุไฟปา สงผล 

กระทบตอสุขภาพของประชาชน, การ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให 

ประชาชนจับจายใชสอยลดลง, ภัยแลง 

รุนแรงตอเน่ือง ทําใหขาดแคลนนํ้า 

เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคใต อยูท่ีระดับ 34.8 

ลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ เชน ปญหาการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในประเทศ ทําใหประชาชนออกมา 

จับจายสินคานอยลง, การทองเท่ียว 

หดตัวจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 

รวมท้ังการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ีมีผล 

กระทบตอทุกภาคสวน และผลกระทบ 

ของมาตรการตางๆ ที่ควบคุมการแพร 

ระบาดไวรัส เชน การปดดานชายแดน 

การจํากัดคนเข า-ออก ส งผลให  ผู  

ประกอบการบางรายในพืน้ทีไ่มสามารถ 

รับมือไดจนถึงขั้นตองเลิกกิจการ และ 

ปลดพนักงาน

ผลสรุป ภาคใต้ ได้รับ 
ผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจาก
การท่องเที่ยว

"ถาประเมินดูแลว จะเห็นวา ภาค 

ใตไดรับผลกระทบมากสุด โดยดัชนี 

ความเช่ือมั่นอยู  ในระดับต่ําสุดเมื่อ 

เทียบกับภาคอื่น ๆ สวนภาคธุรกิจที่ 

ได รับผลกระทบมากสุด คือ ธุรกิจ 

ทองเที่ยว เพราะจากการระบาดของ 

ไวรัสโควิดไดกระทบตออุตสาหกรรม 

ทองเทีย่ว โรงแรม และการบริการทัว่ไป 

การล็อคดาวนประเทศ ก็ทําให คน 

ตางชาติเขาไทยไมได" 

ทั้งน้ี ภาคเอกชนสวนใหญมองวา 

การประกอบธุรกิจในปจจุบันแยลง ทั้ง 

ครัวเรือน เชน ลดภาระรายจาย และ 

ผอนปรนภาระหนีสิ้นของภาคครวัเรอืน, 

ชดเชยรายไดใหแกแรงงาน ลูกจาง 

ชั่วคราว, ภาครัฐควรพิจารณาจายเงิน 

อุดหนุน 25-50% ของรายจายคาจาง 

/เงินเดือน เพื่อชะลอการปลดคนงาน, 

รักษาอํานาจซ้ือของประชาชนดวยการ 

ควบคุมระดับราคาสินค าที่ จําเป น, 

อนุมัติใหมีการจางงานแบบรายชั่วโมง 

เปนการชั่วคราว

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

ไดแก การลดภาระรายจายและผอน 

ปรนภาระหนีส้นิของภาคธรุกจิ  เชน ลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู พักชําระเงินตน/ 

ดอกเบี้ย ลดอัตราการนําสงเงินสมทบ 

เขากองทุนประกันสังคม, สนับสนุน 

สินเชื่อซอฟตโลนแกผู ประกอบการ 

SMEs, ใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกธุรกิจ 

ที่ยังคงจางแรงงานในชวงท่ีถูกทางการ 

สั่งใหหยุดกิจการชั่วคราว, ผอนคลาย 

บางธุรกิจใหทยอยเปดกิจการไดอีกครั้ง

สําหรับระยะที่สอง มุ งเนนการ 

กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ เพื่อทําให 

เศรษฐกิจไทยกลับเข าสู ภาวะปกติ 

โดยเร็ว 

มาตรการภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ เพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลง 
หลังโควิด

โดยมาตรการสาํหรบัภาคครวัเรอืน 

ไดแก เรงการลงทนุภาครฐัเพือ่แกปญหา 

การวางงาน,  อนมุตัใิหภาคธรุกจิสามารถ 

นาํคาใชจายดานคาจางกรณีจางงานใหม 

(เฉพาะคนที่มีเงินเดือนไมเกิน 15,000 

บาท) มาหักภาษีได 2 เทาในชวง 1 ป 

หลังจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

คลี่คลาย, เรงพัฒนาศักยภาพกําลังคน 

โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนงานใหม

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

เชน การสนับสนุนสินเชื่อซอฟตโลน 

แกผูประกอบการทองเที่ยวและธุรกิจ 

ตอเนื่อง, ออกมาตรการกระตุ นการ 

ใชจายและการทองเทีย่วภายในประเทศ 

สงเสรมิใหสวนราชการจดัอบรมสมัมนา 

เฉพาะสถานท่ีภายในประเทศเทาน้ัน, 

สงเสริมใหภาคธุรกิจปรับใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล และเพิ่มชองทางการขายสินคา 

ผานระบบออนไลนมากขึ้น

ในแงของการบริโภคและการลงทุน 

ภายในจังหวัดเอง และท่ีแยลงอยาง 

ชัดเจนคือ เรื่องการจางงาน แตทั้งนี้ผู 

ประกอบการตางพยายามประคองภาวะ 

นี้ไวเพ่ือไมใหมีการปลดคนงาน เพราะ 

ยิ่งจะสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจโดย 

รวมของประเทศมากขึ้น

"ผูประกอบการภาคธุรกิจมองวา 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะชะลอตัว 

ตอเนื่องจากไตรมาสแรก สวนไตรมาส 

3 กจ็ะยงัไมดนีกั โดยมมุมองของเอกชน 

เช่ือวาเศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดเร็วที่สุด

ในไตรมาส 4" 

ประเมินอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ศูนยพยากรณฯ ได 

ประเมนิอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

(GDP) ของไทยในป 2563 ภายใต 

สมมติฐานที่ว า รัฐบาลมีมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจในระยะที่ 3 ออกมา 

ทั้งเรื่องของการมี พ.ร.ก.ใหกระทรวง 

การคลังกูเงิน, พ.ร.ก.ใหธนาคารแหง 

ประเทศไทยออก Soft Loan และ 

พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ซึ่ง 

รวมวงเงิน 1 ลานลานบาท โดยจะทําให 

GDP อยูที่ระดับ -4.9% ถึง -3.4%  จาก 

เดิมที่เคยคาดไวที่โต 1.1% ขณะที่การ 

สงออกของไทยในปนี้คาดวา จะหดตัว 

เหลือ -12% ถึง -8.8% จากเดิมคาด 

-1.1% ขณะทีค่าดวา อตัราเงินเฟอท่ัวไป 

ปนี้จะอยูที่ระดับ -1% ถึง -0.5% จาก 

เดิมคาดเพิ่มขึ้น 0.7%

เศรษฐกิจหดตัวอาจ 
มีผลต่อความเชื่อมั่น 
นักลงทุนต่างชาติ

การปรับลดประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยในป 2563 ปจจัยสําคัญยังมาจาก 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 

ผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกที่หดตัวลง นอกจากนี้ยังมีปจจัย 

เสีย่งจากสถานการณภยัแลงทีม่แีนวโนม 

เพิ่มสูงขึ้นมากในปน้ี รวมถึงความไม 

แนนอนทางการเมืองที่อาจสงผลตอ 

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนตางชาติ 

ภาคครัวเรอืนเพิม่ระดบัความระมดัระวงั 

ในการใชจาย หนี้เสียของสถาบันการ 

เงนิท่ีเพ่ิมขึน้ ทาํใหตองเพิม่ความเขมงวด 

ในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งความไม 

แนนอนของสถานการณความตึงเครียด 

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน

ปัจจัยบวก 
สหรัฐ VS  จีน 
สัญญานดีขึ้น คาด 
ภาคธุรกิจฟื้นตัวเร็วสุด 
ไตรมาส 4

อยางไรก็ดี ในปน้ียังมีปจจัยบวก 

ท่ีชวยหนุนเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

ลงไปมาก เชน สงครามการคาระหวาง 

สหรัฐอเมริกา กับจีนเริ่มมีสัญญาณที่ 

ผอนคลายมากขึ้น, เงินบาทมีแนวโนม 

ออนคาลง, ภาครฐัออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง, การลงทุนของ 

ภาครัฐมีโอกาสเรงตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปกอน, การลงทนุของภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

EEC เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ตลอดจน 

ธนาคารกลางของทั่วโลกต างปรับ 

นโยบายการเงินเปนแบบผอนคลาย 

มากขึ้น

หากสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ในไทย และอาเซียน 

สามารถคลี่คลายลงไดในชวงกลางป ก็ 

คาดวาภาคธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มฟนตัวได 

ในชวงไตรมาส 3 ขณะที่มองวา ภาค 

การทองเที่ยวนาจะเริ่มเห็นสัญญาณ 

การฟนตัวไดเร็วสุดในชวงไตรมาส 4

จากป ญหาที่ เ กิดขึ้นซึ่ งส  งผล 

กระทบตอทกุกลุมธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม 

ภาคของการทองเที่ยวและธุรกิจที่ 

เก่ียวเนื่อง มีผลตอรายได และโอกาส 

ที่จะทําใหมีคนวางงานจํานวนมากขึ้น 

โดยจะทําใหคนวางงานกวา 10 ลานคน 

รวมทุกหนวยธุรกิจ

ข้อเสนอแนะจาก 
ศูนย์พยากรณ์ฯ 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

อยางไรก็ดี ศูนยพยากรณฯ มีขอ 

เสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเปนมาตรการ 

สําหรับภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 

แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก มุงเนน 

พยุงการจางงาน และรักษาระดับการ 

บริโภคเพื่อประคองเศรษฐกิจฐานราก 

ไมใหลมลง โดยมาตรการสําหรับภาค 
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ไวรสัโควิด-19 เลนงานหนกั 

ฉุดดัชนีเชื่อมั่นหอการคา

ไทยลดต่ําสุดในรอบกวา 

2 ป ทองเที่ยวทรุด-ภัยแลง เอกชนคาด 

เศรษฐกิจฟนเร็วสุดไตรมาส 4 ปนี้ หวง 

คนวางงาน 10 ลานคน รวมทุกหนวย 

ธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย  

(TCC CONFIDENCE INDEX) หรือ 

TCC-CI ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็น 

จากหอการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ในเดือน มี.ค.63 พบวา อยูที่ระดับ 37.5 

ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และถือวา 

เปนระดับตํ่าสุดในรอบกวา 2 ป

"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

ในเดอืน ม.ีค.ทีร่ะดบั 37.5 น้ี ถอืวาต่ําสดุ 

ต้ังแตทีเ่คยทาํสาํรวจมา  ดัชนีทีห่ลดุจาก 

ระดบั 40 ลงไปเขาสูในชวงสแีดงถอืวามี 

ความเสี่ยงสูง"

ภัยแล้ง
ซ้ำวิกฤตโควิด-19

โดยปจจัยลบสําคัญที่มีผลกระทบ

สําคัญต อดัชนีในเดือน มี .ค. น้ี คือ 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 ซ่ึงมยีอดผูตดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยาง 

ตอเน่ือง, การประกาศ พ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสงผล 

ให มีการสั่งป ดกิจการบางประเภท 

ชั่วคราว, นักทองเที่ยวตางชาติลดลง 

อยางตอเนื่อง, ความกังวลเกี่ยวกับ 

ปญหาภัยแลงที่สงผลกระทบตอภาค 

การเกษตร และการใชนํ้าเพื่ออุปโภค 

บรโิภคของประชาชน, การสงออกเดือน 

ก.พ.ลดลง -4.47% เปนตน ขณะท่ีปจจยั 

บวกมีเพียงเล็กนอย คือการที่คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คง 

ดอกเบีย้นโยบายไวทีร่ะดบั 0.75% และ 

ราคาขายปลกีนํา้มนัเช้ือเพลงิในประเทศ 

ปรับตัวลดลง

ผลสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นจากหอการค้า
ทั่วประเทศ ประจำเดือน 
มีนาคม 63

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของกรุงเทพฯ ปริมณฑล อยู 

ที่ระดับ 38.3 ลดลงจากระดับ 45.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญจากการ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน 

ประเทศท่ีสงูข้ึนอยางตอเนือ่ง, ประชาชน 

จํากัดปริมาณการซ้ือสินคา หรือซื้อ 

เฉพาะสินคาที่จําเปนเทานั้น, เริ่มมีการ 

ตกงานจากการปดกิจการช่ัวคราวตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคกลาง อยู ที่ระดับ 

37.3 ลดลงจากระดบั 44.5 ในเดือนก.พ.  

ปจจัยลบสําคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการลงทุนชะลอตัวลง จาก 

ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19, ปญหาภัยแลงที่ยังมีความรุนแรง 

ตอเนื่อง

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวนัออก อยูทีร่ะดบั 

41.6 ลดลงจากระดบั 49.2 ในเดือนก.พ.  

ปจจยัลบสาํคญั คอื การแพรระบาดของ 

ไวรสัโควดิ-19 ทาํใหประชาชนสวนใหญ 

ออกมาจับจายซื้อสินคาลดลง, จํานวน 

นักทองเที่ยวลดลง และปญหาภาวะ 

เศรษฐกิจตกตํ่า ขาดเงินหมุนเวียนใน 

การดําเนินธุรกิจ จนบางรายอาจตอง 

ปดกิจการ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

อยูที่ระดับ 36.4 ลดลงจากระดับ 43.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญ เชน ผล 

กระทบของภาวะภยัแลงทีรุ่นแรง ทําให 

ประชาชนขาดแคลนแหลงนํ้าสําหรับ 

การเกษตร อปุโภคและบรโิภค, การแพร 

ระบาดของไว รัสโควิด-19 ทําให  

ประชาชนจับจ ายซื้อ สินค าลดลง, 

ประชาชนกลับเขามาในจังหวัดมากขึ้น

จากผลของการถูกเลิกจางงาน

●ดชันคีวามเช่ือมัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคเหนือ อยู ที่ระดับ 

37.6 ลดลงจากระดบั 45.1 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ ไดแก ปญหาหมอก 

ควันและฝุนพิษจากเหตุไฟปา สงผล 

กระทบตอสุขภาพของประชาชน, การ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให 

ประชาชนจับจายใชสอยลดลง, ภัยแลง 

รุนแรงตอเน่ือง ทําใหขาดแคลนนํ้า 

เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

●ดัชนคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคใต อยูที่ระดับ 34.8 

ลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ เชน ปญหาการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในประเทศ ทําใหประชาชนออกมา 

จับจายสินคานอยลง, การทองเที่ยว 

หดตัวจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 

รวมทั้งการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีผล 

กระทบตอทุกภาคสวน และผลกระทบ 

ของมาตรการตางๆ ที่ควบคุมการแพร 

ระบาดไวรัส เชน การปดดานชายแดน 

การจํากัดคนเข า-ออก ส งผลให ผู  

ประกอบการบางรายในพืน้ทีไ่มสามารถ 

รับมือไดจนถึงขั้นตองเลิกกิจการ และ 

ปลดพนักงาน

ผลสรุป ภาคใต้ ได้รับ 
ผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจาก
การท่องเที่ยว

"ถาประเมินดูแลว จะเห็นวา ภาค 

ใตไดรับผลกระทบมากสุด โดยดัชนี 

ความเชื่อมั่นอยู  ในระดับต่ําสุดเมื่อ 

เทียบกับภาคอื่น ๆ สวนภาคธุรกิจที่ 

ได รับผลกระทบมากสุด คือ ธุรกิจ 

ทองเที่ยว เพราะจากการระบาดของ 

ไวรัสโควิดไดกระทบตออุตสาหกรรม 

ทองเทีย่ว โรงแรม และการบรกิารทัว่ไป 

การล็อคดาวนประเทศ ก็ทําให คน 

ตางชาติเขาไทยไมได" 

ทั้งน้ี ภาคเอกชนสวนใหญมองวา 

การประกอบธุรกิจในปจจุบันแยลง ทั้ง 

ครัวเรือน เชน ลดภาระรายจาย และ 

ผอนปรนภาระหนีสิ้นของภาคครวัเรอืน, 

ชดเชยรายไดใหแกแรงงาน ลูกจาง 

ชั่วคราว, ภาครัฐควรพิจารณาจายเงิน 

อุดหนุน 25-50% ของรายจายคาจาง 

/เงินเดือน เพื่อชะลอการปลดคนงาน, 

รักษาอํานาจซ้ือของประชาชนดวยการ 

ควบคุมระดับราคาสินค าที่จําเป น, 

อนุมัติใหมีการจางงานแบบรายชั่วโมง 

เปนการชั่วคราว

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

ไดแก การลดภาระรายจายและผอน 

ปรนภาระหนีส้นิของภาคธรุกจิ  เชน ลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู พักชําระเงินตน/ 

ดอกเบ้ีย ลดอัตราการนําสงเงินสมทบ 

เขากองทุนประกันสังคม, สนับสนุน 

สินเชื่อซอฟตโลนแกผู ประกอบการ 

SMEs, ใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกธุรกิจ 

ท่ียังคงจางแรงงานในชวงท่ีถูกทางการ 

สั่งใหหยุดกิจการชั่วคราว, ผอนคลาย 

บางธุรกิจใหทยอยเปดกิจการไดอีกครั้ง

สําหรับระยะที่สอง มุ งเนนการ 

กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ เพ่ือทําให 

เศรษฐกิจไทยกลับเข าสู ภาวะปกติ 

โดยเร็ว 

มาตรการภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ เพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลง 
หลังโควิด

โดยมาตรการสาํหรบัภาคครัวเรือน 

ไดแก เรงการลงทนุภาครฐัเพือ่แกปญหา 

การวางงาน,  อนมุตัใิหภาคธรุกจิสามารถ 

นําคาใชจายดานคาจางกรณจีางงานใหม 

(เฉพาะคนที่มีเงินเดือนไมเกิน 15,000 

บาท) มาหักภาษีได 2 เทาในชวง 1 ป 

หลังจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

คลี่คลาย, เรงพัฒนาศักยภาพกําลังคน 

โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนงานใหม

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

เชน การสนับสนุนสินเชื่อซอฟตโลน 

แกผูประกอบการทองเที่ยวและธุรกิจ 

ตอเนื่อง, ออกมาตรการกระตุ นการ 

ใชจายและการทองเทีย่วภายในประเทศ 

สงเสรมิใหสวนราชการจดัอบรมสัมมนา 

เฉพาะสถานท่ีภายในประเทศเทานั้น, 

สงเสริมใหภาคธุรกิจปรับใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล และเพิ่มชองทางการขายสินคา 

ผานระบบออนไลนมากขึ้น

ในแงของการบริโภคและการลงทุน 

ภายในจังหวัดเอง และที่แยลงอยาง 

ชัดเจนคือ เรื่องการจางงาน แตทั้งนี้ผู 

ประกอบการตางพยายามประคองภาวะ 

นี้ไวเพื่อไมใหมีการปลดคนงาน เพราะ 

ยิ่งจะสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจโดย 

รวมของประเทศมากขึ้น

"ผูประกอบการภาคธุรกิจมองวา 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะชะลอตัว 

ตอเนื่องจากไตรมาสแรก สวนไตรมาส 

3 กจ็ะยงัไมดนีกั โดยมมุมองของเอกชน 

เช่ือวาเศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดเร็วท่ีสุด

ในไตรมาส 4" 

ประเมินอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ศูนยพยากรณฯ ได 

ประเมนิอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

(GDP) ของไทยในป 2563 ภายใต 

สมมติฐานท่ีว า รัฐบาลมีมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจในระยะท่ี 3 ออกมา 

ทั้งเรื่องของการมี พ.ร.ก.ใหกระทรวง 

การคลังกูเงิน, พ.ร.ก.ใหธนาคารแหง 

ประเทศไทยออก Soft Loan และ 

พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ซ่ึง 

รวมวงเงิน 1 ลานลานบาท โดยจะทําให 

GDP อยูที่ระดับ -4.9% ถึง -3.4%  จาก 

เดิมที่เคยคาดไวที่โต 1.1% ขณะที่การ 

สงออกของไทยในปนี้คาดวา จะหดตัว 

เหลือ -12% ถึง -8.8% จากเดิมคาด 

-1.1% ขณะทีค่าดวา อตัราเงินเฟอท่ัวไป 

ปนี้จะอยูที่ระดับ -1% ถึง -0.5% จาก 

เดิมคาดเพิ่มขึ้น 0.7%

เศรษฐกิจหดตัวอาจ 
มีผลต่อความเชื่อมั่น 
นักลงทุนต่างชาติ

การปรับลดประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยในป 2563 ปจจัยสําคัญยังมาจาก 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 

ผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกที่หดตัวลง นอกจากนี้ยังมีปจจัย 

เสีย่งจากสถานการณภยัแลงทีม่แีนวโนม 

เพิ่มสูงข้ึนมากในปนี้ รวมถึงความไม 

แนนอนทางการเมืองที่อาจสงผลตอ 

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนตางชาติ 

ภาคครัวเรอืนเพิม่ระดบัความระมดัระวัง 

ในการใชจาย หนี้เสียของสถาบันการ 

เงนิทีเ่พ่ิมขึน้ ทาํใหตองเพิม่ความเขมงวด 

ในการปลอยสินเช่ือ รวมท้ังความไม 

แนนอนของสถานการณความตึงเครียด 

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน

ปัจจัยบวก 
สหรัฐ VS  จีน 
สัญญานดีขึ้น คาด 
ภาคธุรกิจฟื้นตัวเร็วสุด 
ไตรมาส 4

อยางไรก็ดี ในปน้ียังมีปจจัยบวก 

ที่ชวยหนุนเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

ลงไปมาก เชน สงครามการคาระหวาง 

สหรัฐอเมริกา กับจีนเริ่มมีสัญญาณที่ 

ผอนคลายมากข้ึน, เงินบาทมีแนวโนม 

ออนคาลง, ภาครฐัออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง, การลงทุนของ 

ภาครัฐมีโอกาสเรงตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับ 

ปกอน, การลงทนุของภาคเอกชนในพืน้ที่ 

EEC เริ่มมีสัญญาณที่ดีข้ึน ตลอดจน 

ธนาคารกลางของทั่วโลกต างปรับ 

นโยบายการเงินเปนแบบผอนคลาย 

มากขึ้น

หากสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ในไทย และอาเซียน 

สามารถคลี่คลายลงไดในชวงกลางป ก็ 

คาดวาภาคธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มฟนตัวได 

ในชวงไตรมาส 3 ขณะที่มองวา ภาค 

การทองเท่ียวนาจะเริ่มเห็นสัญญาณ 

การฟนตัวไดเร็วสุดในชวงไตรมาส 4

จากป ญหาที่ เ กิดขึ้นซึ่ งส  งผล 

กระทบตอทกุกลุมธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม 

ภาคของการทองเที่ยวและธุรกิจที่ 

เก่ียวเนื่อง มีผลตอรายได และโอกาส 

ที่จะทําใหมีคนวางงานจํานวนมากข้ึน 

โดยจะทําใหคนวางงานกวา 10 ลานคน 

รวมทุกหนวยธุรกิจ

ข้อเสนอแนะจาก 
ศูนย์พยากรณ์ฯ 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

อยางไรก็ดี ศูนยพยากรณฯ มีขอ 

เสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเปนมาตรการ 

สําหรับภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 

แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก มุงเนน 

พยุงการจางงาน และรักษาระดับการ 

บริโภคเพื่อประคองเศรษฐกิจฐานราก 

ไมใหลมลง โดยมาตรการสําหรับภาค 
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ไวรสัโควดิ-19 เลนงานหนกั 

ฉุดดัชนีเชื่อมั่นหอการคา

ไทยลดต่ําสุดในรอบกวา 

2 ป ทองเที่ยวทรุด-ภัยแลง เอกชนคาด 

เศรษฐกิจฟนเร็วสุดไตรมาส 4 ปนี้ หวง 

คนวางงาน 10 ลานคน รวมทุกหนวย 

ธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย  

(TCC CONFIDENCE INDEX) หรือ 

TCC-CI ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็น 

จากหอการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ในเดือน มี.ค.63 พบวา อยูที่ระดับ 37.5 

ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และถือวา 

เปนระดับตํ่าสุดในรอบกวา 2 ป

"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย 

ในเดอืน ม.ีค.ทีร่ะดบั 37.5 น้ี ถอืวาตํา่สดุ 

ตัง้แตท่ีเคยทาํสาํรวจมา  ดชันทีีห่ลดุจาก 

ระดบั 40 ลงไปเขาสูในชวงสีแดงถอืวามี 

ความเสี่ยงสูง"

ภัยแล้ง
ซ้ำวิกฤตโควิด-19

โดยปจจัยลบสําคัญที่มีผลกระทบ

สําคัญตอดัชนีในเดือน มี .ค. น้ี คือ 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 ซ่ึงมยีอดผูตดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยาง 

ตอเนือ่ง, การประกาศ พ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งสงผล 

ให มีการส่ังป ดกิจการบางประเภท 

ชั่วคราว, นักทองเที่ยวตางชาติลดลง 

อยางตอเนื่อง, ความกังวลเกี่ยวกับ 

ปญหาภัยแลงท่ีสงผลกระทบตอภาค 

การเกษตร และการใชนํ้าเพ่ืออุปโภค 

บรโิภคของประชาชน, การสงออกเดือน 

ก.พ.ลดลง -4.47% เปนตน ขณะทีป่จจยั 

บวกมีเพียงเล็กนอย คือการที่คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คง 

ดอกเบีย้นโยบายไวทีร่ะดบั 0.75% และ 

ราคาขายปลกีนํา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ 

ปรับตัวลดลง

ผลสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นจากหอการค้า
ทั่วประเทศ ประจำเดือน 
มีนาคม 63

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของกรุงเทพฯ ปริมณฑล อยู 

ที่ระดับ 38.3 ลดลงจากระดับ 45.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญจากการ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน 

ประเทศทีส่งูข้ึนอยางตอเน่ือง, ประชาชน 

จํากัดปริมาณการซื้อสินคา หรือซื้อ 

เฉพาะสินคาที่จําเปนเทานั้น, เริ่มมีการ 

ตกงานจากการปดกิจการชั่วคราวตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคกลาง อยู ที่ระดับ 

37.3 ลดลงจากระดบั 44.5 ในเดอืนก.พ.  

ปจจัยลบสําคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการลงทุนชะลอตัวลง จาก 

ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19, ปญหาภัยแลงที่ยังมีความรุนแรง 

ตอเนื่อง

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดอืนม.ีค.ของภาคตะวนัออก อยูทีร่ะดบั 

41.6 ลดลงจากระดบั 49.2 ในเดอืนก.พ.  

ปจจยัลบสาํคญั คอื การแพรระบาดของ 

ไวรสัโควิด-19 ทาํใหประชาชนสวนใหญ 

ออกมาจับจายซื้อสินคาลดลง, จํานวน 

นักทองเที่ยวลดลง และปญหาภาวะ 

เศรษฐกิจตกตํ่า ขาดเงินหมุนเวียนใน 

การดําเนินธุรกิจ จนบางรายอาจตอง 

ปดกิจการ

●ดชันีความเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนม.ีค.ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

อยูที่ระดับ 36.4 ลดลงจากระดับ 43.8 

ในเดือนก.พ. ปจจัยลบสําคัญ เชน ผล 

กระทบของภาวะภยัแลงทีรุ่นแรง ทําให 

ประชาชนขาดแคลนแหลงนํ้าสําหรับ 

การเกษตร อปุโภคและบรโิภค, การแพร 

ระบาดของไว รัสโควิด-19 ทําให  

ประชาชนจับจ ายซื้อ สินค าลดลง, 

ประชาชนกลับเขามาในจังหวัดมากข้ึน

จากผลของการถูกเลิกจางงาน

●ดชันคีวามเช่ือมัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคเหนือ อยู ที่ระดับ 

37.6 ลดลงจากระดบั 45.1 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ ไดแก ปญหาหมอก 

ควันและฝุนพิษจากเหตุไฟปา สงผล 

กระทบตอสุขภาพของประชาชน, การ 

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให 

ประชาชนจับจายใชสอยลดลง, ภัยแลง 

รุนแรงตอเน่ือง ทําใหขาดแคลนนํ้า 

เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

●ดชันคีวามเชือ่มัน่หอการคาไทย 

เดือนมี.ค.ของภาคใต อยูที่ระดับ 34.8 

ลดลงจากระดับ 42.2 ในเดือนก.พ. 

ปจจัยลบสําคัญ เชน ปญหาการแพร 

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในประเทศ ทําใหประชาชนออกมา 

จับจายสินคานอยลง, การทองเท่ียว 

หดตัวจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 

รวมท้ังการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ีมีผล 

กระทบตอทุกภาคสวน และผลกระทบ 

ของมาตรการตางๆ ที่ควบคุมการแพร 

ระบาดไวรัส เชน การปดดานชายแดน 

การจํากัดคนเข า-ออก ส งผลให  ผู  

ประกอบการบางรายในพืน้ทีไ่มสามารถ 

รับมือไดจนถึงขั้นตองเลิกกิจการ และ 

ปลดพนักงาน

ผลสรุป ภาคใต้ ได้รับ 
ผลกระทบมากที่สุด 
เนื่องจากรายได้ 
ส่วนใหญ่มาจาก
การท่องเที่ยว

"ถาประเมินดูแลว จะเห็นวา ภาค 

ใตไดรับผลกระทบมากสุด โดยดัชนี 

ความเช่ือมั่นอยู  ในระดับต่ําสุดเมื่อ 

เทียบกับภาคอื่น ๆ สวนภาคธุรกิจที่ 

ได รับผลกระทบมากสุด คือ ธุรกิจ 

ทองเที่ยว เพราะจากการระบาดของ 

ไวรัสโควิดไดกระทบตออุตสาหกรรม 

ทองเทีย่ว โรงแรม และการบริการทัว่ไป 

การล็อคดาวนประเทศ ก็ทําให คน 

ตางชาติเขาไทยไมได" 

ทั้งน้ี ภาคเอกชนสวนใหญมองวา 

การประกอบธุรกิจในปจจุบันแยลง ทั้ง 

ครัวเรือน เชน ลดภาระรายจาย และ 

ผอนปรนภาระหนีสิ้นของภาคครวัเรอืน, 

ชดเชยรายไดใหแกแรงงาน ลูกจาง 

ชั่วคราว, ภาครัฐควรพิจารณาจายเงิน 

อุดหนุน 25-50% ของรายจายคาจาง 

/เงินเดือน เพื่อชะลอการปลดคนงาน, 

รักษาอํานาจซ้ือของประชาชนดวยการ 

ควบคุมระดับราคาสินค าที่จําเป น, 

อนุมัติใหมีการจางงานแบบรายชั่วโมง 

เปนการชั่วคราว

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

ไดแก การลดภาระรายจายและผอน 

ปรนภาระหนีส้นิของภาคธรุกจิ  เชน ลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู พักชําระเงินตน/ 

ดอกเบี้ย ลดอัตราการนําสงเงินสมทบ 

เขากองทุนประกันสังคม, สนับสนุน 

สินเชื่อซอฟตโลนแกผู ประกอบการ 

SMEs, ใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกธุรกิจ 

ที่ยังคงจางแรงงานในชวงท่ีถูกทางการ 

สั่งใหหยุดกิจการชั่วคราว, ผอนคลาย 

บางธุรกิจใหทยอยเปดกิจการไดอีกครั้ง

สําหรับระยะที่สอง มุ งเนนการ 

กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ เพื่อทําให 

เศรษฐกิจไทยกลับเข าสู ภาวะปกติ 

โดยเร็ว 

มาตรการภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ เพื่อ 
รองรับการเปล่ียนแปลง 
หลังโควิด

โดยมาตรการสาํหรบัภาคครวัเรอืน 

ไดแก เรงการลงทนุภาครฐัเพือ่แกปญหา 

การวางงาน,  อนมุตัใิหภาคธรุกจิสามารถ 

นาํคาใชจายดานคาจางกรณีจางงานใหม 

(เฉพาะคนที่มีเงินเดือนไมเกิน 15,000 

บาท) มาหักภาษีได 2 เทาในชวง 1 ป 

หลังจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

คลี่คลาย, เรงพัฒนาศักยภาพกําลังคน 

โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนงานใหม

สวนมาตรการสําหรับภาคธุรกิจ 

เชน การสนับสนุนสินเชื่อซอฟตโลน 

แกผูประกอบการทองเที่ยวและธุรกิจ 

ตอเนื่อง, ออกมาตรการกระตุ นการ 

ใชจายและการทองเทีย่วภายในประเทศ 

สงเสรมิใหสวนราชการจดัอบรมสมัมนา 

เฉพาะสถานท่ีภายในประเทศเทาน้ัน, 

สงเสริมใหภาคธุรกิจปรับใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล และเพิ่มชองทางการขายสินคา 

ผานระบบออนไลนมากขึ้น

ในแงของการบริโภคและการลงทุน 

ภายในจังหวัดเอง และท่ีแยลงอยาง 

ชัดเจนคือ เรื่องการจางงาน แตทั้งนี้ผู 

ประกอบการตางพยายามประคองภาวะ 

นี้ไวเพ่ือไมใหมีการปลดคนงาน เพราะ 

ยิ่งจะสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจโดย 

รวมของประเทศมากขึ้น

"ผูประกอบการภาคธุรกิจมองวา 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะชะลอตัว 

ตอเนื่องจากไตรมาสแรก สวนไตรมาส 

3 กจ็ะยงัไมดนีกั โดยมมุมองของเอกชน 

เช่ือวาเศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดเร็วที่สุด

ในไตรมาส 4" 

ประเมินอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ศูนยพยากรณฯ ได 

ประเมนิอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

(GDP) ของไทยในป 2563 ภายใต 

สมมติฐานที่ว า รัฐบาลมีมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจในระยะที่ 3 ออกมา 

ทั้งเรื่องของการมี พ.ร.ก.ใหกระทรวง 

การคลังกูเงิน, พ.ร.ก.ใหธนาคารแหง 

ประเทศไทยออก Soft Loan และ 

พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ซึ่ง 

รวมวงเงิน 1 ลานลานบาท โดยจะทําให 

GDP อยูที่ระดับ -4.9% ถึง -3.4%  จาก 

เดิมที่เคยคาดไวที่โต 1.1% ขณะที่การ 

สงออกของไทยในปนี้คาดวา จะหดตัว 

เหลือ -12% ถึง -8.8% จากเดิมคาด 

-1.1% ขณะทีค่าดวา อตัราเงินเฟอท่ัวไป 

ปนี้จะอยูที่ระดับ -1% ถึง -0.5% จาก 

เดิมคาดเพิ่มขึ้น 0.7%

เศรษฐกิจหดตัวอาจ 
มีผลต่อความเชื่อมั่น 
นักลงทุนต่างชาติ

การปรับลดประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยในป 2563 ปจจัยสําคัญยังมาจาก 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 

ผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกที่หดตัวลง นอกจากนี้ยังมีปจจัย 

เสีย่งจากสถานการณภยัแลงทีม่แีนวโนม 

เพิ่มสูงขึ้นมากในปน้ี รวมถึงความไม 

แนนอนทางการเมืองที่อาจสงผลตอ 

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนตางชาติ 

ภาคครัวเรอืนเพิม่ระดบัความระมดัระวงั 

ในการใชจาย หนี้เสียของสถาบันการ 

เงนิท่ีเพ่ิมขึน้ ทาํใหตองเพิม่ความเขมงวด 

ในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งความไม 

แนนอนของสถานการณความตึงเครียด 

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน

ปัจจัยบวก 
สหรัฐ VS  จีน 
สัญญานดีขึ้น คาด 
ภาคธุรกิจฟื้นตัวเร็วสุด 
ไตรมาส 4

อยางไรก็ดี ในปน้ียังมีปจจัยบวก 

ท่ีชวยหนุนเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

ลงไปมาก เชน สงครามการคาระหวาง 

สหรัฐอเมริกา กับจีนเริ่มมีสัญญาณที่ 

ผอนคลายมากขึ้น, เงินบาทมีแนวโนม 

ออนคาลง, ภาครฐัออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง, การลงทุนของ 

ภาครัฐมีโอกาสเรงตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปกอน, การลงทนุของภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

EEC เริ่มมีสัญญาณที่ดีข้ึน ตลอดจน 

ธนาคารกลางของทั่วโลกต างปรับ 

นโยบายการเงินเปนแบบผอนคลาย 

มากขึ้น

หากสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ในไทย และอาเซียน 

สามารถคลี่คลายลงไดในชวงกลางป ก็ 

คาดวาภาคธุรกิจตาง ๆ จะเริ่มฟนตัวได 

ในชวงไตรมาส 3 ขณะที่มองวา ภาค 

การทองเที่ยวนาจะเริ่มเห็นสัญญาณ 

การฟนตัวไดเร็วสุดในชวงไตรมาส 4

จากป ญหาที่ เ กิดขึ้นซึ่ งส  งผล 

กระทบตอทกุกลุมธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม 

ภาคของการทองเที่ยวและธุรกิจที่ 

เก่ียวเนื่อง มีผลตอรายได และโอกาส 

ที่จะทําใหมีคนวางงานจํานวนมากขึ้น 

โดยจะทําใหคนวางงานกวา 10 ลานคน 

รวมทุกหนวยธุรกิจ

ข้อเสนอแนะจาก 
ศูนย์พยากรณ์ฯ 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

อยางไรก็ดี ศูนยพยากรณฯ มีขอ 

เสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเปนมาตรการ 

สําหรับภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 

แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก มุงเนน 

พยุงการจางงาน และรักษาระดับการ 

บริโภคเพื่อประคองเศรษฐกิจฐานราก 

ไมใหลมลง โดยมาตรการสําหรับภาค 
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ Modern Trade

ประจำเดือนไตรมาสที่ 1 ปี 2563
(Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามผูใหขอมูล

ชวงที่สำรวจขอมูล:  23 มีนาคม 2562 – 17 เมษายน 2563   จำนวนตัวอยาง: 105 ตัวอยาง

ภาคกลาง
16.2%

กรุงเทพและปริมณฑล
13.5%

ภาคตะวันออก
16.2%

ภาคเหนือ
13.5%

ภาคตะวันเฉียงเหนือ
13.5%

ภาคตะวันตก
16.2%

ภาคใต
10.8%

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ ภาคตะวันเฉียงเหนือ กรุงเทพและปริมณฑลDesigned by Freepik
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+ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมต ิ4 ตอ 2 เสียง 
 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 0.75% ตอป
+ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ 
 COVID19 เพื่อชวยเหลือประชาชนทั่วไป และผูประกอบการ 
+ พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ป 2563 ผานการเห็นชอบจาก
 รัฐสภาแลว คาดวาจะทำใหสามารถเบิกจายไดเร็วกวาเดิม ซึ่ง
 จะเขามาชวยกระตุนการอัดฉีดเงินเขาระบบเศรษฐกิจไดเร็วขึ้น
+ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 3.16 แสนลานบาท
+ มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
 และผูปลูกขาวผานโครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยว และ
 ปรับปรุงคุณภาพขาว
+ มาตรการลดคาครองชีพผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
+ เทศกาลตรุษจีนสงผลตอการจับจายใชสอยของประชาชน
+ มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ "ชิมชอปใช" โดยให
 สิทธิ์การรับเงินคืน (Cash Back) ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยใหเปน
 จำนวนเทากับ 15% ของยอดการใชจายไมเกิน 30,000 บาท 
 (ชดเชยไมเกิน 4,500 บาทตอคน) และชดเชยใหเปนจำนวน
 เทากับ 20% ของยอดการใชจายตั้งแต 30,001-50,000 บาท 
 (ชดเชยไมเกิน 4,000 บาทตอคน)
+ ระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลงโดยราคา
 น้ำมันขายปลีกแกสโซฮอลลออกเทน 91 (E10) และ
 แกสโซฮอลล ออกเทน 95 (E10) และราคาน้ำมันดีเซล
 ขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 7.40, 7.40 และ 5.70 บาท
 ตอลิตรจากไตรมาสกอน  

- สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID19
- การประกาศ พรก. ฉุกเฉิน (วันที ่26 มี.ค. – 30 เม.ย. 63) 
 และการส่ังปดกิจการช่ัวคราว (วันท่ี 18 มี.ค. – 30 เม.ย. 63)
- มาตรการยกเลิกวีซา 18 ประเทศ ฟรีวีซา 3 ประเทศ 
 (วันที ่13 มี.ค. - 30 ก.ย. 63)
- การประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของสายการบินในไทย 
 (วันที ่22 มี.ค. - 31 พ.ค. 63)
- สถานการณภัยแลงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปญหาฝุนละออง PM 2.5 ในภาคเหนือ และกรุงเทพและ
 ปริมณฑล
- การสงออกมีสัญญาณการหดตัวตอเนื่องจากเศรษฐกิจโลก
 ชะลอตัว อีกทั้งปญหาสงความการคาระหวางจีนและ
 สหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีขอยุติ
- อัตราแลกเปล่ียนท่ีออนคาลง 1.885 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ
 จากไตรมาสกอน
- ราคาสินคาเกษตรยังคงอยูในระดับไมสูง สงผลตอระดับ
 รายไดของครัวเรือน
- การแขงขันของธุรกิจ e-commerce 
- ภาระหนี้สินของครัวเรือน
- สถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทำใหการบริโภคยังไมมี
 การขยายตัว
- ความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง

Convenience Store
44.2%

Supercenter/Hyper mart
18.6%

Department store
37.2%

ประเภทธุรกิจ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ Modern Trade

ปจจัยบวก ปจจัยลบ
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ไตรมาสที ่1 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาสินคากึ่งคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาขายสินคาไมคงทนเฉลี่ยตอหนวย

การจางงาน (จำนวนคน)

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจ

เดียวกับทาน

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจ

ออนไลน

การลงทุนดานเทคโนโลย ีอุปกรณ และ

นวัตกรรม

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

33.9

26.2

31.3

แยลงรายการ เทาเดิม ดีขึ้น

38.8

51.5

42.9

27.3

22.3

25.8

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

20.1

22.5

13.7

ต่ำกวารายการ ตามเปา สูงกวา

47.4

34.6

35.9

32.5

42.9

50.4

แยลง/
ลดลง

25.7

27.9

37.2

28.6

28.6

33.6

26.4

5.2

11.1

18.9

ไมเปลี่ยน
แปลง

51.4

47.0

39.9

50.0

49.5

38.0

50.0

54.1

32.6

32.7

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

22.9

25.1

22.9

21.4

21.9

28.4

23.6

40.7

56.3

48.4

แยลง/
ลดลง

28.5

30.1

27.1

26.1

24.2

32.1

10.4

10.4

0.0

13.8

ไมเปลี่ยน
แปลง

45.3

42.8

47

49.3

52.0

36.0

80.4

61.0

66.6

75.6

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

26.2

27.1

25.9

24.6

23.8

31.9

9.2

28.6

33.4

10.6

แยลง/
ลดลง

31.5

28.8

32.0

24.5

29.4

36.4

34.2

0.0

0.0

36.5

ไมเปลี่ยน
แปลง

44.7

49.5

45.9

53.9

50.3

37.2

43.7

72.8

46.8

37.0

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

23.8

21.7

22.1

21.6

20.3

26.4

22.1

27.2

53.2

26.5

สถานการณของธุรกิจ Modern Trade 

ทัศนะในดานตนทุนการดำเนินงาน

ทัศนะตอสินคาคงเหลือจากการขาย เทียบกับเปาหมายที่วางไว
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจ

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

15.9

15.9

0.0

ลดลงรายการ เทาเดิม เพิ่มขึ้น

10.8

15.8

10.9

73.3

68.3

89.1

เฉพาะกลุมธุรกิจที่มีการขายออนไลน ทัศนะในดานรายรับจากการขายออนไลน

ไตรมาสที ่1 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

แยลง/
ลดลง

28.5

30.1

27.1

27.5

10.4

26.2

เปลี่ยน
แปลง

47.4

43.7

48.0

45.8

79.4

42.8

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

26.2

27.1

25.9

26.8

9.2

22.3

แยลง/
ลดลง

28.5

30.1

27.1

27.5

10.4

26.2

เปลี่ยน
แปลง

45.3

42.8

47.0

45.7

80.4

51.5

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

26.2

27.1

25.9

26.8

9.2

22.3

แยลง/
ลดลง

31.5

28.8

32.0

30.1

34.2

31.3

เปลี่ยน
แปลง

45.4

53.1

46.4

47.1

43.7

42.9

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

23.1

18.1

21.6

22.8

22.1

25.8

องคประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTSI

ไตรมาสที ่1 ป 2563
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่1 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 62

ไตรมาสที ่2 ป 2563 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 63

ยอดการสั่งซื้อสินคาของธุรกิจทานเพื่อ

การขาย

สินคาคงเหลือเพื่อรอการขาย

ยอดจองหรือยอดคำสั่งซื้อออนไลน

แยลง

38.6

46.4

20.4

เปลี่ยน
แปลง

30.8

35.0

20.0

ดีขึ้น

30.6

18.6

59.6

แยลง

41.5

48.6

25.8

เปลี่ยน
แปลง

20.6

25.0

29.0

ดีขึ้น

37.9

26.4

45.2

แยลง

35.2

30.4

24.8

เปลี่ยน
แปลง

20.0

50.0

21.7

ดีขึ้น

44.8

19.6

53.5
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

48.9

48.5

49.4

49.7

49.4

48.1

49.0

ปจจุบัน อนาคต

45.8

44.7

44.8

46.4

44.0

47.3

45.5

ดัชน ีModern Trade Sentiment Index : MTSI

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

ดัชนี

ดัชน ีModern Trade confidence Index 47.2
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0
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภูมิภาค

ไตรมาสที ่1 ป 2562 ไตรมาสที ่2 ป 2562 ไตรมาสที ่3 ป 2562

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

ปจจุบัน

54.1

53.9

53.2

51.5

51.2

51.4

51.1

อนาคต

51.3

50.9

50.7

50.2

50.5

50.2

50.9

MTSI

52.7

52.4

51.9

50.8

50.8

50.8

51.0

ปจจุบัน

53.6

52.5

53.4

50.5

50.2

50.4

50.1

อนาคต

52.1

50.6

53.8

50.2

50.1

50.8

50.1

MTSI

52.9

51.7

53.6

50.4

50.2

50.6

50.1

ปจจุบัน

52.5

51.9

52.1

50.0

48.8

49.5

49.1

อนาคต

52.8

51.0

54.2

50.5

50.4

51.3

50.5

MTSI

52.7

51.5

53.2

50.3

49.6

50.4

49.8

ไตรมาสที ่4 ป 2562 ไตรมาสที ่1 ป 2563

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

ปจจุบัน

52.9

52.3

52.8

50.2

49.2

49.9

49.3

อนาคต

52.5

50.5

53.8

50.2

50.0

51.0

50.2

MTSI

52.8

51.5

53.4

50.3

49.7

50.5

49.8

ปจจุบัน

49.5

49.1

48.9

47.9

46.9

47.4

46.5

อนาคต

46.8

45.9

47.9

45.5

45.2

46.2

45.1

MTSI

48.2

47.5

48.4

46.7

46.1

46.8

45.8

60
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0
MTSI

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63
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47.2
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ปจจุบันธุรกิจของทานประสบปญหาในดานใด

ขอเสนอแนะที่ทานตองการใหรัฐบาลเรงแกไขปญหา

1. ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ทำใหรัฐบาลมีคำสั่งปดหางสรรพสินคา และธุรกิจบางประเภท 
และใหประชาชนอยูในบาน หลีกเลี่ยงการอยูในที่มีคนพลุกพลาน
2. การบริหารจัดการธุรกิจมีขอจำกัด เนื่องจากการสั่งปดกิจการกระทันหันสงผลตอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับพนักงาน 
สภาพคลองทางการเงิน เชน เงินกู
3. ผูคาออนไลนเถื่อนจำหนายสินคาตัดราคา หรือการลักลอบจำหนายสินคาหนีภาษี
4. ปญหากำลังซื้อของลูกคาหดตัว สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาตอเนื่อง

1. มาตราการเรงดวน คือ การปองกันและแกไข Covid-19 และการฟนเศรษฐกิจหลังจากนั้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. มาตรการเยียวยาระยะสั้นและระยะยาวผูประกอบการดานวงเงินสนับสนุนหรือมาตรการทางภาษีอากร
3. มาตรการกระตุนการบริโภคภายในประเทศอยางเรงดวน 1-3 เดือนตอเนื่อง
4. เรงแกไขปญหาการวางงาน ปญหารายไดลดลงของภาคประชากรและเอกชนที่เปนกลุมหลักของประเทศ
5. การจางแรงงานตางดาว
6. เรงมาตรการผอนคลายการเปดกิจการ เพื่อบรรเทาผลกระทบ  
7. นโยบายกระตุนเศรษฐกิจระดับมหภาคใหเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีเงินได้ฉบับใหม่
ของ สปป.ลาว
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ในชวงทีผ่านมา สปป.ลาว 

ทยอยปรับปรุงกฎหมาย 

หลายฉบับใหสอดรับกับ

บริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่ 

เปล่ียนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่ 

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใน สปป. 

ลาว ทีม่กีารปรับปรงุและเพิง่มผีลบังคบั 

ใชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 (แทน 

กฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใชมาตั้งแต 

เดือนมกราคม 2559)  คอื กฎหมายภาษี 

น
เงินไดฉบับใหม (New Income Tax 

Law No.67/NA) ซึ่งเปนภาษีที่เรียก 

เก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ทัง้ชาวลาวและชาวตางชาตทิีม่รีายไดใน 

สปป.ลาว ผูประกอบการท่ีกําลังจะเขา 

ไปลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว จึงควร 

ทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวซึ่งมี 

การปรับเปลี่ยนทั้งอัตราภาษีและขอ 

กําหนดตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น โดยมี 

รายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษา
ลาว “ ”)

• ภาษีเงินได นิติ บุคคลท่ัวไป       

(ปปปปปปปป) )เปนภาษีที่เรียกเก็บ 

จากบริษัททองถิ่นและบริษัทตางชาติ 

ที่ดําเนินธุรกิจอยูใน สปป.ลาว โดย 

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมมีการ 

เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีเงินได 

นิติบุคคลตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

ทัง้นี ้ กฎหมายภาษเีงนิไดฉบบัใหม 

กําหนดใหบริษัททองถิ่นและบริษัทตาง 

ชาติตองแบงชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประจาํปออกเปน 2 รอบ รอบแรกภายใน 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม และรอบทีส่องภายใน 

วันที่ 20 มกราคมของปถัดไป สําหรับ 

กรณทีีบ่รษัิทประสบภาวะขาดทนุสามารถ 

นําผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากผล 

ประกอบการในปถัดไปได แตไมเกิน 5 

ปตดิตอกัน นอกจากนี ้บริษทัสามารถยืน่ 

ขอรับสิทธ์ิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

จากรฐับาล สปป.ลาว ตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 

หากเป นการดําเนินธุรกิจประเภท 

เกษตรกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เกษตรแปรรูป การศึกษา การกีฬา และ 

โรงพยาบาล โดยสิทธิประโยชนที่ไดรับ 

จะแตกตางกันตามเขตพื้นที่การลงทุน 

ดังนี้ 

• ภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรับธุรกจิ 

ขนาดเล็ก(      แแแแปปปป        ) 

หรือทีเ่รียกวาภาษเีหมาจายในกฎหมาย 

ภาษีฉบับเดิม เปนภาษีที่เรียกเก็บจาก 

ผูประกอบการในธรุกจิขนาดเล็ก (Micro 

Enterprise) ท่ีมีรายไดตอปตั้งแต 50 

ลานกีบขึ้นไป แตไมเกิน 400 ลานกีบ 

(ราว 1.8 แสนบาท แตไมเกิน 1.4 ลาน 

บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 283.5 กีบตอ 

บาท) โดยจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ 

แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ 

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดไมเกิน 

50 ลานกีบ จะไดรับการยกเวนภาษ ี

เงินไดนิติบุคคลดังกลาว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(                         )
เปนภาษีที ่เร ียกเก็บจากบุคคล 

ทั่วไปชาวลาวและชาวตางชาติที่เขามา 

ทำงานใน สปป.ลาว เกิน 183 วันตอป 

โดยกฎหมายภาษีเง ินไดฉบับใหมมี 

การแบงฐานรายไดของผูเสียภาษีเงิน 

ไดใหม ซึ่งกำหนดใหผูมีรายไดนอยกวา 

1,300,000 กีบตอเดือน ไมตองเสียภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ผูมีรายได 

มากกวา 1,300,000 กีบตอเดือน  ตอง 

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา 

กาวหนา 5-25% ซ่ึงกฎหมายภาษีเงินได 

ฉบับใหมกำหนดใหผูมีรายไดตองชำระ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนรายเดือน 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จาก 

เดิมท่ีตองชำระภายในวันท่ี 15 ของเดือน 

ถัดไป ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการปรับ 

ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้ 

สงผลใหผูมีรายไดสวนหนึ่งเสียภาษีลด 

ลง อาทิ ผูที่มีรายไดตั้งแต 40 - 65 ลาน 

กีบ จะเสียภาษีในอัตราใหมที่ 20% ลด 

ลงจากอัตราเดิมที่ 24%

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมโดย

ภาพรวมมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ลด 

ลงทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงิน 

ไดบุคคลธรรมดา ซึ่งจะชวยเอื้อตอภาค 

ธุรกิจและภาคครัวเรือนใน สปป.ลาว มาก 

ขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหมยังมี 

รายละเอียดในทางปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปพอสมควร อาทิ การปรับลดงวดชำระ 

ภาษีเง ินไดนิติบุคคลประจำปเหลือ 

เพียง 2 รอบจากเดิม 4 รอบ ดังนั้น ผู 

ประกอบการที่เขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 

สปป.ลาว จึงควรใหความสำคัญและใช 

เวลาทำความเขาใจ เพื่อจะไดวางแผน 

จัดการดานภาษีอยางถูกตองและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือปองกันขอพิพาท 

ท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

ของกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว [https:// 

                  ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจทั่วไป

ธุรกิจเหมืองแร

ธุรกิจยาสูบ

ธุรกิจดานการศึกษา การวิจัย และการแพทย

ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
สปป.ลาว

อัตราภาษีใหม

20%

35%

22%

5%

7%

13% ในชวง 4 ปแรก นับตั้งแต
วันที่จดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย 

หลังจากนั้นจะเสียภาษีในอัตรา
ปกติที ่20%

อัตราภาษีเดิม

24%

35%

26%

24%

24%

5% ในชวง 4 ปแรก นับตั้งแตวันที่
จดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย

หลังจากนั้นจะเสียภาษีในอัตราปกติ
ที ่24%

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว (https://laoofficialgazette.gov.la/)

laoofficialgazette.gov.la] ท้ังน้ี กฎหมาย 

ภาษีเงินไดฉบับใหมมีการเพ่ิมบทลงโทษ 

สำหรับผูท่ีฝาฝน อาทิ การแจงและชำระ 

ภาษีลาชามีโทษปรับ 500,000 กีบ เพิ่ม 

ขึ้นจากเดิมที่คิดเฉพาะคาธรรมเนียม 

การจายลาชาในอัตรา 0.1% ของมูลคา 

ภาษีที่ตองจายเปนรายวัน 
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ในชวงทีผ่านมา สปป.ลาว 

ทยอยปรับปรุงกฎหมาย 

หลายฉบับใหสอดรับกับ

บริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจท่ี 

เปล่ียนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่ 

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใน สปป. 

ลาว ทีม่กีารปรับปรงุและเพิง่มผีลบังคบั 

ใชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 (แทน 

กฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใชมาตั้งแต 

เดอืนมกราคม 2559)  คอื กฎหมายภาษี 

เงินไดฉบับใหม (New Income Tax 

Law No.67/NA) ซึ่งเปนภาษีที่เรียก 

เก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ท้ังชาวลาวและชาวตางชาติท่ีมรีายไดใน 

สปป.ลาว ผูประกอบการท่ีกําลังจะเขา 

ไปลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว จึงควร 

ทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวซึ่งมี 

การปรับเปลี่ยนท้ังอัตราภาษีและขอ 

กําหนดตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น โดยมี 

รายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษา
ลาว “ ”)

• ภาษีเงินได  นิติ บุคคลทั่วไป       

(ปปปปปปปป) )เปนภาษีที่เรียกเก็บ 

จากบริษัททองถิ่นและบริษัทตางชาติ 

ที่ดําเนินธุรกิจอยู ใน สปป.ลาว โดย 

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมมีการ 

เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีเงินได 

นิติบุคคลตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

ทัง้นี ้ กฎหมายภาษเีงินไดฉบบัใหม 

กําหนดใหบริษัททองถิ่นและบริษัทตาง 

ชาติตองแบงชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประจาํปออกเปน 2 รอบ รอบแรกภายใน 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม และรอบทีส่องภายใน 

วันที่ 20 มกราคมของปถัดไป สําหรับ 

กรณทีีบ่รษัิทประสบภาวะขาดทนุสามารถ 

นําผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากผล 

ประกอบการในปถัดไปได แตไมเกิน 5 

ปตดิตอกัน นอกจากน้ี บริษทัสามารถยืน่ 

ขอรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

จากรฐับาล สปป.ลาว ตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 

หากเป นการดําเนินธุรกิจประเภท 

เกษตรกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เกษตรแปรรูป การศึกษา การกีฬา และ 

โรงพยาบาล โดยสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 

จะแตกตางกันตามเขตพื้นท่ีการลงทุน 

ดังนี้ 

• ภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบัธรุกจิ 

ขนาดเล็ก(      แแแแปปปป        ) 

หรือทีเ่รยีกวาภาษเีหมาจายในกฎหมาย 

ภาษีฉบับเดิม เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจาก 

ผูประกอบการในธรุกจิขนาดเลก็ (Micro 

Enterprise) ที่มีรายไดตอปตั้งแต 50 

ลานกีบขึ้นไป แตไมเกิน 400 ลานกีบ 

(ราว 1.8 แสนบาท แตไมเกิน 1.4 ลาน 

บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 283.5 กีบตอ 

บาท) โดยจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ 

แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ 

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดไมเกิน 

50 ลานกีบ จะไดรับการยกเวนภาษ ี

เงินไดนิติบุคคลดังกลาว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(                         )
เปนภาษีที ่เร ียกเก็บจากบุคคล 

ทั่วไปชาวลาวและชาวตางชาติที่เขามา 

ทำงานใน สปป.ลาว เกิน 183 วันตอป 

โดยกฎหมายภาษีเง ินไดฉบับใหมมี 

การแบงฐานรายไดของผูเสียภาษีเงิน 

ไดใหม ซึ่งกำหนดใหผูมีรายไดนอยกวา 

1,300,000 กีบตอเดือน ไมตองเสียภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ผูมีรายได 

มากกวา 1,300,000 กีบตอเดือน  ตอง 

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา 

กาวหนา 5-25% ซ่ึงกฎหมายภาษีเงินได 

ฉบับใหมกำหนดใหผูมีรายไดตองชำระ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนรายเดือน 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จาก 

เดิมท่ีตองชำระภายในวันท่ี 15 ของเดือน 

ถัดไป ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการปรับ 

ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้ 

สงผลใหผูมีรายไดสวนหนึ่งเสียภาษีลด 

ลง อาทิ ผูที่มีรายไดตั้งแต 40 - 65 ลาน 

กีบ จะเสียภาษีในอัตราใหมที่ 20% ลด 

ลงจากอัตราเดิมที่ 24%

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมโดย

ภาพรวมมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ลด 

ลงทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงิน 

ไดบุคคลธรรมดา ซึ่งจะชวยเอื้อตอภาค 

ธุรกิจและภาคครัวเรือนใน สปป.ลาว มาก 

ขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหมยังมี 

รายละเอียดในทางปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปพอสมควร อาทิ การปรับลดงวดชำระ 

ภาษีเง ินไดนิติบุคคลประจำปเหลือ 

เพียง 2 รอบจากเดิม 4 รอบ ดังนั้น ผู 

ประกอบการที่เขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 

สปป.ลาว จึงควรใหความสำคัญและใช 

เวลาทำความเขาใจ เพื่อจะไดวางแผน 

จัดการดานภาษีอยางถูกตองและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือปองกันขอพิพาท 

ท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

ของกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว [https:// 

                          พื้นที่การลงทุน

เขต 1 : พื้นที่หางไกลและทุรกันดารที่ระบบสาธารณูปโภค

และโครงสรางพื้นฐานไมเอื้อตอการลงทุน

เขต 2 : พื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานบางสวนเอื้อตอการลงทุน

เขต 3 : เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                     ประเภทธุรกิจ

การผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)

การคา

การบริการ

อัตราภาษี

1%

2%

3%

                         สิทธิประโยชน

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรัฐบาลเปนเวลา 

10 ป และขอขยายเวลาเพิ่มไดอีก 5 ป 

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรัฐบาลเปนเวลา 

4 ป และขอขยายเวลาเพิ่มไดอีก 3 ป 

เปนไปตามกฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละแหง

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว (https://laoofficialgazette.gov.la/)

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว (https://laoofficialgazette.gov.la/)

รูหรือไม?
คาํวา “พาส”ี (ภาษ)ี ในภาษาลาว จะ 
ใชเฉพาะภาษีศุลกากรเทานั้น อาทิ 
ภาษีขาเขา และภาษีขาออก ขณะที่ 
ภาษีท่ัวไปอื่นๆ ใชคําวา “อากอน” 
(อากร) อาทิ อากรรายได และอากร 
กําไร ซึ่งตรงกันขามกับภาษาไทยที่ 
ใชคาํวาอากรขาเขาและอากรขาออก 
กับภาษีศุลกากร สวนภาษีทั่วไปสวน 
ใหญใชคําวาภาษี เชน ภาษีรายได 
และภาษีสรรพสามิต เปนตน

รูหรือไม?
ธุรกิจขนาดเล็กใน สปป.ลาว ตองเขา 
เกณฑตามเงื่อนไขใดเง่ือนไขหน่ึง 
ดังตอไปนี้ 
– มีลูกจางไมเกิน 5 คน
– มีมูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 
ลานกีบสําหรับธุรกิจการผลิต ไมเกิน 
150 ลานกบีสาํหรบัธรุกจิการคา และ 
ไมเกิน 200 ลานกีบสําหรับธุรกิจ 
บริการ
– มีรายไดไมเกิน 400 ลานกีบ ตอป

อัตราภาษีเงินไดสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก

laoofficialgazette.gov.la] ท้ังน้ี กฎหมาย 

ภาษีเงินไดฉบับใหมมีการเพ่ิมบทลงโทษ 

สำหรับผูท่ีฝาฝน อาทิ การแจงและชำระ 

ภาษีลาชามีโทษปรับ 500,000 กีบ เพิ่ม 

ขึ้นจากเดิมที่คิดเฉพาะคาธรรมเนียม 

การจายลาชาในอัตรา 0.1% ของมูลคา 

ภาษีที่ตองจายเปนรายวัน 
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ในชวงทีผ่านมา สปป.ลาว 

ทยอยปรับปรุงกฎหมาย 

หลายฉบับใหสอดรับกับ

บริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่ 

เปล่ียนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่ 

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใน สปป. 

ลาว ทีม่กีารปรับปรงุและเพิง่มผีลบังคบั 

ใชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 (แทน 

กฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใชมาตั้งแต 

เดือนมกราคม 2559)  คอื กฎหมายภาษี 

เงินไดฉบับใหม (New Income Tax 

Law No.67/NA) ซึ่งเปนภาษีที่เรียก 

เก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ทัง้ชาวลาวและชาวตางชาติท่ีมรีายไดใน 

สปป.ลาว ผูประกอบการท่ีกําลังจะเขา 

ไปลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว จึงควร 

ทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวซึ่งมี 

การปรับเปลี่ยนท้ังอัตราภาษีและขอ 

กําหนดตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น โดยมี 

รายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษา
ลาว “ ”)

• ภาษีเงินได นิติบุคคลท่ัวไป       

(ปปปปปปปป) )เปนภาษีที่เรียกเก็บ 

จากบริษัททองถิ่นและบริษัทตางชาติ 

ที่ดําเนินธุรกิจอยู ใน สปป.ลาว โดย 

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมมีการ 

เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีเงินได 

นิติบุคคลตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

ทัง้น้ี กฎหมายภาษเีงนิไดฉบบัใหม 

กําหนดใหบริษัททองถิ่นและบริษัทตาง 

ชาติตองแบงชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประจาํปออกเปน 2 รอบ รอบแรกภายใน 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม และรอบทีส่องภายใน 

วันที่ 20 มกราคมของปถัดไป สําหรับ 

กรณทีีบ่รษัิทประสบภาวะขาดทนุสามารถ 

นําผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากผล 

ประกอบการในปถัดไปได แตไมเกิน 5 

ปตดิตอกัน นอกจากนี ้บริษทัสามารถยืน่ 

ขอรับสิทธ์ิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

จากรฐับาล สปป.ลาว ตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 

หากเป นการดําเนินธุรกิจประเภท 

เกษตรกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เกษตรแปรรูป การศึกษา การกีฬา และ 

โรงพยาบาล โดยสิทธิประโยชนที่ไดรับ 

จะแตกตางกันตามเขตพื้นที่การลงทุน 

ดังนี้ 

• ภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรับธุรกจิ 

ขนาดเล็ก(      แแแแปปปป        ) 

หรือทีเ่รียกวาภาษเีหมาจายในกฎหมาย 

ภาษีฉบับเดิม เปนภาษีที่เรียกเก็บจาก 

ผูประกอบการในธรุกิจขนาดเล็ก (Micro 

Enterprise) ท่ีมีรายไดตอปตั้งแต 50 

ลานกีบขึ้นไป แตไมเกิน 400 ลานกีบ 

(ราว 1.8 แสนบาท แตไมเกิน 1.4 ลาน 

บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 283.5 กีบตอ 

บาท) โดยจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ 

แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ 

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดไมเกิน 

50 ลานกีบ จะไดรับการยกเวนภาษ ี

เงินไดนิติบุคคลดังกลาว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(                         )
เปนภาษีที ่เร ียกเก็บจากบุคคล 

ทั่วไปชาวลาวและชาวตางชาติที่เขามา 

ทำงานใน สปป.ลาว เกิน 183 วันตอป 

โดยกฎหมายภาษีเง ินไดฉบับใหมมี 

การแบงฐานรายไดของผูเสียภาษีเงิน 

ไดใหม ซึ่งกำหนดใหผูมีรายไดนอยกวา 

1,300,000 กีบตอเดือน ไมตองเสียภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ผูมีรายได 

มากกวา 1,300,000 กีบตอเดือน  ตอง 

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา 

กาวหนา 5-25% ซ่ึงกฎหมายภาษีเงินได 

ฉบับใหมกำหนดใหผูมีรายไดตองชำระ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนรายเดือน 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จาก 

เดิมท่ีตองชำระภายในวันท่ี 15 ของเดือน 

ถัดไป ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการปรับ 

ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้ 

สงผลใหผูมีรายไดสวนหนึ่งเสียภาษีลด 

ลง อาทิ ผูที่มีรายไดตั้งแต 40 - 65 ลาน 

กีบ จะเสียภาษีในอัตราใหมที่ 20% ลด 

ลงจากอัตราเดิมที่ 24%

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมโดย

ภาพรวมมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ลด 

ลงทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงิน 

ไดบุคคลธรรมดา ซึ่งจะชวยเอื้อตอภาค 

ธุรกิจและภาคครัวเรือนใน สปป.ลาว มาก 

ขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหมยังมี 

รายละเอียดในทางปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปพอสมควร อาทิ การปรับลดงวดชำระ 

ภาษีเง ินไดนิติบุคคลประจำปเหลือ 

เพียง 2 รอบจากเดิม 4 รอบ ดังนั้น ผู 

ประกอบการที่เขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 

สปป.ลาว จึงควรใหความสำคัญและใช 

เวลาทำความเขาใจ เพื่อจะไดวางแผน 

จัดการดานภาษีอยางถูกตองและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือปองกันขอพิพาท 

ท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

ของกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว [https:// 

laoofficialgazette.gov.la] ท้ังน้ี กฎหมาย 

ภาษีเงินไดฉบับใหมมีการเพ่ิมบทลงโทษ 

สำหรับผูท่ีฝาฝน อาทิ การแจงและชำระ 

ภาษีลาชามีโทษปรับ 500,000 กีบ เพิ่ม 

ขึ้นจากเดิมที่คิดเฉพาะคาธรรมเนียม 

การจายลาชาในอัตรา 0.1% ของมูลคา 

ภาษีที่ตองจายเปนรายวัน 

ภาพโดย Steve Buissinne จาก Pixabay 
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทาน้ัน โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

ในชวงทีผ่านมา สปป.ลาว 

ทยอยปรับปรุงกฎหมาย 

หลายฉบับใหสอดรับกับ

บริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจท่ี 

เปล่ียนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่ 

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจใน สปป. 

ลาว ทีม่กีารปรับปรงุและเพิง่มผีลบังคบั 

ใชเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 (แทน 

กฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใชมาตั้งแต 

เดอืนมกราคม 2559)  คอื กฎหมายภาษี 

เงินไดฉบับใหม (New Income Tax 

Law No.67/NA) ซึ่งเปนภาษีที่เรียก 

เก็บจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ท้ังชาวลาวและชาวตางชาติท่ีมรีายไดใน 

สปป.ลาว ผูประกอบการท่ีกําลังจะเขา 

ไปลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว จึงควร 

ทําความเขาใจกฎหมายดังกลาวซึ่งมี 

การปรับเปลี่ยนท้ังอัตราภาษีและขอ 

กําหนดตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น โดยมี 

รายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษา
ลาว “ ”)

• ภาษีเงินได  นิติ บุคคลทั่วไป       

(ปปปปปปปป) )เปนภาษีที่เรียกเก็บ 

จากบริษัททองถิ่นและบริษัทตางชาติ 

ที่ดําเนินธุรกิจอยู ใน สปป.ลาว โดย 

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมมีการ 

เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีเงินได 

นิติบุคคลตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

ทัง้นี ้ กฎหมายภาษเีงินไดฉบบัใหม 

กําหนดใหบริษัททองถิ่นและบริษัทตาง 

ชาติตองแบงชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประจาํปออกเปน 2 รอบ รอบแรกภายใน 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม และรอบทีส่องภายใน 

วันที่ 20 มกราคมของปถัดไป สําหรับ 

กรณทีีบ่รษัิทประสบภาวะขาดทนุสามารถ 

นําผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากผล 

ประกอบการในปถัดไปได แตไมเกิน 5 

ปตดิตอกัน นอกจากน้ี บริษทัสามารถยืน่ 

ขอรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

จากรฐับาล สปป.ลาว ตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 

หากเป นการดําเนินธุรกิจประเภท 

เกษตรกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เกษตรแปรรูป การศึกษา การกีฬา และ 

โรงพยาบาล โดยสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 

จะแตกตางกันตามเขตพื้นท่ีการลงทุน 

ดังนี้ 

• ภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบัธรุกจิ 

ขนาดเล็ก(      แแแแปปปป        ) 

หรือทีเ่รยีกวาภาษเีหมาจายในกฎหมาย 

ภาษีฉบับเดิม เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจาก 

ผูประกอบการในธรุกจิขนาดเลก็ (Micro 

Enterprise) ที่มีรายไดตอปตั้งแต 50 

ลานกีบขึ้นไป แตไมเกิน 400 ลานกีบ 

(ราว 1.8 แสนบาท แตไมเกิน 1.4 ลาน 

บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 283.5 กีบตอ 

บาท) โดยจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ 

แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ 

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดไมเกิน 

50 ลานกีบ จะไดรับการยกเวนภาษ ี

เงินไดนิติบุคคลดังกลาว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(                         )
เปนภาษีที ่เร ียกเก็บจากบุคคล 

ทั่วไปชาวลาวและชาวตางชาติที่เขามา 

ทำงานใน สปป.ลาว เกิน 183 วันตอป 

โดยกฎหมายภาษีเง ินไดฉบับใหมมี 

การแบงฐานรายไดของผูเสียภาษีเงิน 

ไดใหม ซึ่งกำหนดใหผูมีรายไดนอยกวา 

1,300,000 กีบตอเดือน ไมตองเสียภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ผูมีรายได 

มากกวา 1,300,000 กีบตอเดือน  ตอง 

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรา 

กาวหนา 5-25% ซ่ึงกฎหมายภาษีเงินได 

ฉบับใหมกำหนดใหผูมีรายไดตองชำระ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนรายเดือน 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จาก 

เดิมท่ีตองชำระภายในวันท่ี 15 ของเดือน 

ถัดไป ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการปรับ 

ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้ 

สงผลใหผูมีรายไดสวนหนึ่งเสียภาษีลด 

ลง อาทิ ผูที่มีรายไดตั้งแต 40 - 65 ลาน 

กีบ จะเสียภาษีในอัตราใหมที่ 20% ลด 

ลงจากอัตราเดิมที่ 24%

กฎหมายภาษีเงินไดฉบับใหมโดย

ภาพรวมมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ลด 

ลงทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงิน 

ไดบุคคลธรรมดา ซึ่งจะชวยเอื้อตอภาค 

ธุรกิจและภาคครัวเรือนใน สปป.ลาว มาก 

ขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหมยังมี 

รายละเอียดในทางปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปพอสมควร อาทิ การปรับลดงวดชำระ 

ภาษีเง ินไดนิติบุคคลประจำปเหลือ 

เพียง 2 รอบจากเดิม 4 รอบ ดังนั้น ผู 

ประกอบการที่เขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 

สปป.ลาว จึงควรใหความสำคัญและใช 

เวลาทำความเขาใจ เพื่อจะไดวางแผน 

จัดการดานภาษีอยางถูกตองและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือปองกันขอพิพาท 

ท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

ของกระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว [https:// 

    ฐานรายได (กีบ/เดือน)

ไมเกิน 1,300,000

1,300,001 – 5,000,000

5,000,001 – 15,000,000

15,000,001 – 25,000,000

25,000,001 – 65,000,000

65,000,001 ขึ้นไป

อัตราภาษี

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว (https://laoofficialgazette.gov.la/)

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหม

    ฐานรายได (กีบ/เดือน)

ไมเกิน 1,000,000

1,000,001 – 3,000,000

3,000,001 – 6,000,000

6,000,001 – 12,000,000

12,000,001 – 24,000,000

24,000,001 – 40,000,000

40,000,001 ขึ้นไป

อัตราภาษี

0%

5%

10%

12%

15%

20%

24%

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเดิม

laoofficialgazette.gov.la] ท้ังน้ี กฎหมาย 

ภาษีเงินไดฉบับใหมมีการเพ่ิมบทลงโทษ 

สำหรับผูท่ีฝาฝน อาทิ การแจงและชำระ 

ภาษีลาชามีโทษปรับ 500,000 กีบ เพิ่ม 

ขึ้นจากเดิมที่คิดเฉพาะคาธรรมเนียม 

การจายลาชาในอัตรา 0.1% ของมูลคา 

ภาษีที่ตองจายเปนรายวัน 
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กับอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน
(ตอนที่ 1)

1. ท่ีมาและความ 
สำคัญ

การก าวเข าสู ยุค 
“ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” หรือที่ 
เรียกวา “Fourth Industrial Revolu-
tion (4IR)” ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี 
ดานดิจิทัลและนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
อินเทอร เน็ตความเร็วสูงมาใช ชีวิต 
ประจําวนั และทกุกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
อาทิ การนําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) มาวิเคราะหเพื่อประโยชนใน 
ทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีปญญา 
ประดษิฐ (Artificial Intelligence) และ 
หุนยนต (Robotics) และการระดม 
เงนิทุนแบบสาธารณะ (Crowdfunding) 
ลวนตองอาศัยระบบคอมพิวเตอรเปน 
กลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรม 

การกาวเขาสูยุค 4IR สงผลตอการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเชิงเศรษฐกิจ มี 
การใชอนิเทอรเนต็และระบบคอมพิวเตอร 
ในการสรางมลูคาเพิม่ในระบบเศรษฐกจิ 
ทีเ่รยีกวา “ระบบเศรษฐกิจดจิทัิล” การ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถือเปนหัวใจ 
สําคัญในการสรางความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต

อยางไรก็ดี การนําเทคโลยีดิจิทัล 
มาใชกันอยางแพรหลาย นอกเหนือไป 
จากประโยชนทางเศรษฐกิจและความ
สะดวกสบายท่ีไดรับจากการใชบริการ 
เทคโนโลยีแลว ในอีกดานหนึ่ง ความ 
เสี่ยงและผลกระทบในเชิงลบที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลยอมเพิ่มข้ึนเปน
เงาตามตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยราย 
รูปแบบใหมท่ีเรียกวาภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร (Cyber threats) เกดิจากการท่ี 
ผูประสงครายใชความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โจมตีระบบคอมพิวเตอร 
ระบบอนิเทอรเนต็ หรอืเจาะเขาสูขอมลู 
สวนบุคคลของผูใชบริการ อีกท้ังความ 
ทันสมัยและรวดเร็วของอุปกรณดิจิทัล
ยงัเปดชองใหผูประสงครายใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อได
งายกวาเดิมมาก 

ดังนั้น การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) 
เปนหน่ึงในประเด็นเรงดวนที่อาเซียน 
ใหความสนใจ ดังที่ปรากฏในพิมพเขียว 
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของ 
อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Political 
-Security Community Blueprint 

2025) กําหนดให ประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวมกันปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร (Cyber-
crime) เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรใหกับภูมิภาคอาเซียน ใน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT 
Master Plan 2020: AIM 2020) ได 
กําหนดกลยุทธดานความปลอดภัยและ
หลักประกันดานขอมูลขาวสาร ซึ่งประ- 
กอบดวยการพัฒนาหลักการดานความ
ปลอดภัยของขอมูลระดับภูมิภาค และ 
สงเสรมิความเขมแขง็และประสทิธภิาพ 
ของความรวมมือเพื่อตอบสนองตอ 
สถานการณฉุกเฉินดานไซเบอรอยาง 
ทนัทวงท ีโดยมเีปาหมายเพือ่เสรมิสราง 
ความเชื่อมั่นใหกับเศรษฐกิจดิจิทัลของ
อาเซียนและปรับปรุงความรวมมือใน 
การรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดาน 
ไซเบอรของภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

เมื่อกลาวถึงประเด็นในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่อาเซียน 
ใหความสนใจนั้น สวนใหญจะมุงเนน 
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber 

threat) ที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ 
การโจมตีทางไซเบอรตอโครงสรางพื้น
ฐานของรฐั (cyberattack on national 
critical infrastructure) หรือการสราง 
ขาวปลอม (fake news) เพือ่สรางความ 
ตืน่ตระหนกใหกับประชาชน หรือทาํลาย 
ความเชือ่มัน่ของประชาชนตอการทาํงาน 

ของรัฐบาล อยางไรก็ดี หากพิจารณา 
ความเกี่ยวของระหวางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรกับบริบทการคา 
ระหวางประเทศ จะพบวา ประเดน็เร่ือง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรนั้น 
สามารถเปนเคร่ืองมือของรัฐในการ 
สรางอปุสรรคทางการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ มสินคาและบริการ 

ดิจิทัล เชน การที่รัฐกําหนดใหผู ให 
บรกิารเวบ็ไซตหรือแอปพลเิคชนัจะตอง 
มีการเซิรฟเวอรตั้งอยูภายในประเทศ 
จึงจะสามารถใหบริการเปนการทั่วไป 
ภายในประเทศได (data localization) 
หรอืการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั 
เปนพิเศษแกสินคา ICT เพื่อคุมครองผู 
บริโภคหรือเพือ่ทําใหกฎหมายการปองกัน 

ท

และปราบปรามอาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอรสามารถบังคับใชไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ

  
2. มาตรการทาง 
กฎหมายกับอุปสรรค
ทางการค้าของอาเซียน

มาตรการและกฎหมายเพ่ือสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรถือ 
เปนอุปสรรคทางเทคนิค (Technical 
barrier) ที่สําคัญของการคาดิจิทัล 
ระหวางประเทศ โดยองคการการคาโลก 
(WTO) ไดแสดงความกังวลวา แมวา 
มาตรการเพ่ือสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 
รัฐในการสร างความมั่นคงของรัฐ 
(national security exception) และ 
สรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคในการ 
ซื้อสินคาและบริการดิจิทัล แตหาก 
มาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกันทาง 
การคาแอบแฝงเพือ่สนับสนุนผูประกอบ 
การภายในประเทศเปนการเฉพาะ ยอม 
ขัดตอความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง 
เทคนคิตอการคาขององคการการคาโลก 
(Agreement on Technical Barriers 
to Trade: TBT) ซึ่งกําหนดวาประเทศ 
สมาชิกจะตองใชมาตรฐานระหวาง 
ประเทศในการกําหนดขอกําหนดทาง 
เทคนคิ เวนเสยีแตวา มาตรฐานระหวาง 
ประเทศดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพ 
หรือไมเหมาะสม (ineffective or 
inappropriate) เพราะเหตุความ 
แตกตางจากภูมิอากาศ ภูมิศาสตร    
หรือป ญหาด านเทคโนโลยีพื้นฐาน 
(fundamental technical problems)

ปญหาสําคัญ คือ ปจจุบันยังไมมี 
ความตกลงระหว างประเทศระดับ 
พหุภาคีที่กําหนดมาตรฐานกลางของ 
มาตรการหรือกฎหมายความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร ยกเวน ความ 
ตกลงว าด วยอาชญากรรมไซเบอร  
(Budapest Convention on Cyber-
crime) ที่ริเริ่มจากสภายุโรป (Council 
of Europe) และเปดโอกาสใหประเทศ 
ที่ไมไดเปนสมาชิกสภายุโรปเขาเปน 
สมาชิกได ท้ังนี้ ความตกลงฯ มีวัตถุ- 
ประสงคเพื่อที่จะสรางความรวมมือ 
ระหวางประเทศในการปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร โดย 
การบูรณาการกฎหมายภายในประเทศ 
ของแตละประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับ 
อาชญากรรมไซเบอร และอบรมใหความรู 
แกเจาหนาที่ในการตรวจสอบอาชญา- 
กรรมไซเบอร อยางไรก็ดี ความตกลงฯ 
ไมไดระบุอยางชัดเจนถึงมาตรการใน 
การปองกันอาชญากรรมไซเบอร เพียง 
แต กําหนดว าอะไรคือความผิดใน 
อาชญากรรมไซเบอร และไมมีการระบุ 
วามาตรการทางเทคนิคเพื่อปองกัน 
อาชญากรรมไซเบอรควรเปนอยางไร 
ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จึง 
ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ี 
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะ 
สามารถยดึถือเปนขอกาํหนดทางเทคนิค 
ระหวางประเทศกลางตาม TBT ได

ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประชาคมอาเซียนและสรางความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรไปในขณะ 
เดียวกัน จําเปนตองศึกษาวามาตรการ 
หรือกฎหมายเพื่อสงเสริมความมั่นคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรควรจะมีลักษณะ 
อยางไร เพื่อท่ีจะสามารถปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอรโดยไม 
กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาดิจิทัล 
(Digital Trade) ในอาเซียน ดังน้ัน 
บทความนี้จึงศึกษาวามาตรฐานหรือ 
กฎหมายเพ่ือสงเสรมิความมัน่คงปลอดภัย 
ทางไซเบอรที่ เหมาะสมสําหรับการ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ไซเบอรและไมเปนอุปสรรคทางการคา 
ตอการคาดิจิทัลอาเซียนควรมีลักษณะ 
อยางไร และศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ประชาคมอาเซยีนทีส่รางสมดลุระหวาง 
ความมั่นคงกับการคา

จากการศึกษาพบวา อุปสรรคทาง 
คาของการบรกิารดจิิทัลระหวางประเทศ 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน กรณศีกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ. 2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอีก 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
วามีความชอบธรรมในทางกฎหมาย 
เพยีงพอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 
ความตกลงวาดวยการคาบริการของ 
องคการการคาโลก (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ซึ่ง 
องคการระงับขอพิพาทของ WTO ได 
วางแนวทางในการพิจารณาไวดังแผน 
ภาพดานลางนี้

ผลการศึกษาพบวา สามารถจัด 
กลุ มมาตรการเพื่อสรางความมั่นคง 
ปลอดภยัทางไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) Security by design (2) การ 
สั่งลบขอมูล (deletion of content) 
(3) Data localization (4) การยืนยัน 

วาขอมูลท่ีสงขามพรมแดนไปยังอีก 
ประเทศหนึง่จะไดรบัการคุมครองในระดบั 
ที่เพียงพอ (adequate protection) 

ในบทความตอนตอไปจะนําเสนอ
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการ 
ทางกฎหมายในการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรโดยการศึกษา 
เปรียบเทียบระหวางสหภาพยุโรป ไทย 
และกลุมประเทศในอาเซียน
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1. ท่ีมาและความ 
สำคัญ

การก าวเข าสู ยุค 
“ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” หรือที่ 
เรียกวา “Fourth Industrial Revolu-
tion (4IR)” ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี 
ดานดิจิทัลและนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
อินเทอร เน็ตความเร็วสูงมาใช ชีวิต 
ประจําวนั และทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
อาทิ การนําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) มาวิเคราะหเพื่อประโยชนใน 
ทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีปญญา 
ประดษิฐ (Artificial Intelligence) และ 
หุนยนต (Robotics) และการระดม 
เงนิทุนแบบสาธารณะ (Crowdfunding) 
ลวนตองอาศัยระบบคอมพิวเตอรเปน 
กลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรม 

การกาวเขาสูยุค 4IR สงผลตอการ 
เปล่ียนแปลงโครงสรางเชิงเศรษฐกิจ มี 
การใชอนิเทอรเนต็และระบบคอมพิวเตอร 
ในการสรางมลูคาเพิม่ในระบบเศรษฐกจิ 
ทีเ่รยีกวา “ระบบเศรษฐกิจดจิทัิล” การ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถือเปนหัวใจ 
สําคัญในการสรางความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต

อยางไรก็ดี การนําเทคโลยีดิจิทัล 
มาใชกันอยางแพรหลาย นอกเหนือไป 
จากประโยชนทางเศรษฐกิจและความ
สะดวกสบายท่ีไดรับจากการใชบริการ 
เทคโนโลยีแลว ในอีกดานหน่ึง ความ 
เสี่ยงและผลกระทบในเชิงลบที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลยอมเพิ่มขึ้นเปน
เงาตามตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยราย 
รูปแบบใหมท่ีเรียกวาภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร (Cyber threats) เกดิจากการที่ 
ผูประสงครายใชความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โจมตีระบบคอมพิวเตอร 
ระบบอนิเทอรเนต็ หรอืเจาะเขาสูขอมลู 
สวนบุคคลของผูใชบริการ อีกทั้งความ 
ทันสมัยและรวดเร็วของอุปกรณดิจิทัล
ยงัเปดชองใหผูประสงครายใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อได
งายกวาเดิมมาก 

ดังนั้น การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) 
เปนหนึ่งในประเด็นเรงดวนที่อาเซียน 
ใหความสนใจ ดังที่ปรากฏในพิมพเขียว 
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของ 
อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Political 
-Security Community Blueprint 

2025) กําหนดให ประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวมกันปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร (Cyber-
crime) เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรใหกับภูมิภาคอาเซียน ใน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT 
Master Plan 2020: AIM 2020) ได 
กําหนดกลยุทธดานความปลอดภัยและ
หลักประกันดานขอมูลขาวสาร ซึ่งประ- 
กอบดวยการพัฒนาหลักการดานความ
ปลอดภัยของขอมูลระดับภูมิภาค และ 
สงเสรมิความเขมแขง็และประสิทธภิาพ 
ของความรวมมือเพ่ือตอบสนองตอ 
สถานการณฉุกเฉินดานไซเบอรอยาง 
ทนัทวงท ีโดยมเีปาหมายเพือ่เสรมิสราง 
ความเชื่อมั่นใหกับเศรษฐกิจดิจิทัลของ
อาเซียนและปรับปรุงความรวมมือใน 
การรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดาน 
ไซเบอรของภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

เมื่อกลาวถึงประเด็นในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่อาเซียน 
ใหความสนใจน้ัน สวนใหญจะมุงเนน 
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber 

threat) ที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ 
การโจมตีทางไซเบอรตอโครงสรางพื้น
ฐานของรัฐ (cyberattack on national 
critical infrastructure) หรือการสราง 
ขาวปลอม (fake news) เพือ่สรางความ 
ตืน่ตระหนกใหกับประชาชน หรือทาํลาย 
ความเชือ่มัน่ของประชาชนตอการทาํงาน 

ของรัฐบาล อยางไรก็ดี หากพิจารณา 
ความเกี่ยวของระหวางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรกับบริบทการคา 
ระหวางประเทศ จะพบวา ประเดน็เรือ่ง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรนั้น 
สามารถเปนเครื่องมือของรัฐในการ 
สรางอปุสรรคทางการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ มสินคาและบริการ 

ดิจิทัล เชน การที่รัฐกําหนดใหผู ให 
บรกิารเวบ็ไซตหรือแอปพลเิคชนัจะตอง 
มีการเซิรฟเวอรตั้งอยูภายในประเทศ 
จึงจะสามารถใหบริการเปนการท่ัวไป 
ภายในประเทศได (data localization) 
หรอืการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั 
เปนพิเศษแกสินคา ICT เพื่อคุมครองผู 
บริโภคหรือเพือ่ทําใหกฎหมายการปองกนั 

และปราบปรามอาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอรสามารถบังคับใชไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ

  
2. มาตรการทาง 
กฎหมายกับอุปสรรค
ทางการค้าของอาเซียน

มาตรการและกฎหมายเพื่อสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรถือ 
เปนอุปสรรคทางเทคนิค (Technical 
barrier) ท่ีสําคัญของการคาดิจิทัล 
ระหวางประเทศ โดยองคการการคาโลก 
(WTO) ไดแสดงความกังวลวา แมวา 
มาตรการเพือ่สรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 
รัฐในการสร างความมั่นคงของรัฐ 
(national security exception) และ 
สรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคในการ 
ซื้อสินคาและบริการดิจิทัล แตหาก 
มาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกันทาง 
การคาแอบแฝงเพือ่สนับสนนุผูประกอบ 
การภายในประเทศเปนการเฉพาะ ยอม 
ขัดตอความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง 
เทคนคิตอการคาขององคการการคาโลก 
(Agreement on Technical Barriers 
to Trade: TBT) ซึ่งกําหนดวาประเทศ 
สมาชิกจะตองใชมาตรฐานระหวาง 
ประเทศในการกําหนดขอกําหนดทาง 
เทคนคิ เวนเสยีแตวา มาตรฐานระหวาง 
ประเทศดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพ 
หรือไมเหมาะสม (ineffective or 
inappropriate) เพราะเหตุความ 
แตกตางจากภูมิอากาศ ภูมิศาสตร    
หรือป ญหาด านเทคโนโลยีพื้นฐาน 
(fundamental technical problems)

ปญหาสําคัญ คือ ปจจุบันยังไมมี 
ความตกลงระหว างประเทศระดับ 
พหุภาคีที่กําหนดมาตรฐานกลางของ 
มาตรการหรือกฎหมายความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร ยกเวน ความ 
ตกลงว าด วยอาชญากรรมไซเบอร  
(Budapest Convention on Cyber-
crime) ที่ริเริ่มจากสภายุโรป (Council 
of Europe) และเปดโอกาสใหประเทศ 
ที่ไมไดเปนสมาชิกสภายุโรปเขาเปน 
สมาชิกได ท้ังนี้ ความตกลงฯ มีวัตถุ- 
ประสงคเพื่อที่จะสรางความรวมมือ 
ระหวางประเทศในการปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร โดย 
การบูรณาการกฎหมายภายในประเทศ 
ของแตละประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับ 
อาชญากรรมไซเบอร และอบรมใหความรู 
แกเจาหนาที่ในการตรวจสอบอาชญา- 
กรรมไซเบอร อยางไรก็ดี ความตกลงฯ 
ไมไดระบุอยางชัดเจนถึงมาตรการใน 
การปองกันอาชญากรรมไซเบอร เพียง 
แต กําหนดว าอะไรคือความผิดใน 
อาชญากรรมไซเบอร และไมมีการระบุ 
วามาตรการทางเทคนิคเพื่อปองกัน 
อาชญากรรมไซเบอรควรเปนอยางไร 
ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จึง 
ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศที่ 
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะ 
สามารถยดึถือเปนขอกาํหนดทางเทคนิค 
ระหวางประเทศกลางตาม TBT ได

ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประชาคมอาเซียนและสรางความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรไปในขณะ 
เดียวกัน จําเปนตองศึกษาวามาตรการ 
หรือกฎหมายเพื่อสงเสริมความมั่นคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรควรจะมีลักษณะ 
อยางไร เพ่ือที่จะสามารถปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอรโดยไม 
กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาดิจิทัล 
(Digital Trade) ในอาเซียน ดังน้ัน 
บทความนี้จึงศึกษาวามาตรฐานหรือ 
กฎหมายเพ่ือสงเสรมิความมัน่คงปลอดภัย 
ทางไซเบอรที่ เหมาะสมสําหรับการ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ไซเบอรและไมเปนอุปสรรคทางการคา 
ตอการคาดิจิทัลอาเซียนควรมีลักษณะ 
อยางไร และศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ประชาคมอาเซยีนทีส่รางสมดลุระหวาง 
ความมั่นคงกับการคา

จากการศึกษาพบวา อุปสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทลัระหวางประเทศ 
ของประเทศสมาชกิอาเซียน กรณศีกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซ่ึงจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ. 2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอีก 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
วามีความชอบธรรมในทางกฎหมาย 
เพยีงพอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 
ความตกลงวาดวยการคาบริการของ 
องคการการคาโลก (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ซึ่ง 
องคการระงับขอพิพาทของ WTO ได 
วางแนวทางในการพิจารณาไวดังแผน 
ภาพดานลางนี้

ผลการศึกษาพบวา สามารถจัด 
กลุ มมาตรการเพื่อสรางความมั่นคง 
ปลอดภยัทางไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) Security by design (2) การ 
สั่งลบขอมูล (deletion of content) 
(3) Data localization (4) การยืนยัน 

วาขอมูลท่ีสงขามพรมแดนไปยังอีก 
ประเทศหนึง่จะไดรบัการคุมครองในระดบั 
ที่เพียงพอ (adequate protection) 

ในบทความตอนตอไปจะนําเสนอ
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการ 
ทางกฎหมายในการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรโดยการศึกษา 
เปรียบเทียบระหวางสหภาพยุโรป ไทย 
และกลุมประเทศในอาเซียน
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1. ท่ีมาและความ 
สำคัญ

การก าวเข าสู ยุค 
“ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” หรือที่ 
เรียกวา “Fourth Industrial Revolu-
tion (4IR)” ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี 
ดานดิจิทัลและนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
อินเทอร เน็ตความเร็วสูงมาใช ชีวิต 
ประจําวนั และทกุกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
อาทิ การนําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) มาวิเคราะหเพื่อประโยชนใน 
ทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีปญญา 
ประดษิฐ (Artificial Intelligence) และ 
หุนยนต (Robotics) และการระดม 
เงนิทุนแบบสาธารณะ (Crowdfunding) 
ลวนตองอาศัยระบบคอมพิวเตอรเปน 
กลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรม 

การกาวเขาสูยุค 4IR สงผลตอการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเชิงเศรษฐกิจ มี 
การใชอนิเทอรเนต็และระบบคอมพิวเตอร 
ในการสรางมลูคาเพิม่ในระบบเศรษฐกจิ 
ทีเ่รยีกวา “ระบบเศรษฐกิจดจิทัิล” การ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถือเปนหัวใจ 
สําคัญในการสรางความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต

อยางไรก็ดี การนําเทคโลยีดิจิทัล 
มาใชกันอยางแพรหลาย นอกเหนือไป 
จากประโยชนทางเศรษฐกิจและความ
สะดวกสบายท่ีไดรับจากการใชบริการ 
เทคโนโลยีแลว ในอีกดานหนึ่ง ความ 
เสี่ยงและผลกระทบในเชิงลบที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลยอมเพิ่มข้ึนเปน
เงาตามตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยราย 
รูปแบบใหมท่ีเรียกวาภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร (Cyber threats) เกดิจากการท่ี 
ผูประสงครายใชความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โจมตีระบบคอมพิวเตอร 
ระบบอนิเทอรเนต็ หรอืเจาะเขาสูขอมลู 
สวนบุคคลของผูใชบริการ อีกท้ังความ 
ทันสมัยและรวดเร็วของอุปกรณดิจิทัล
ยงัเปดชองใหผูประสงครายใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อได
งายกวาเดิมมาก 

ดังนั้น การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) 
เปนหน่ึงในประเด็นเรงดวนที่อาเซียน 
ใหความสนใจ ดังที่ปรากฏในพิมพเขียว 
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของ 
อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Political 
-Security Community Blueprint 

2025) กําหนดให ประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวมกันปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร (Cyber-
crime) เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรใหกับภูมิภาคอาเซียน ใน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT 
Master Plan 2020: AIM 2020) ได 
กําหนดกลยุทธดานความปลอดภัยและ
หลักประกันดานขอมูลขาวสาร ซึ่งประ- 
กอบดวยการพัฒนาหลักการดานความ
ปลอดภัยของขอมูลระดับภูมิภาค และ 
สงเสรมิความเขมแขง็และประสทิธภิาพ 
ของความรวมมือเพื่อตอบสนองตอ 
สถานการณฉุกเฉินดานไซเบอรอยาง 
ทนัทวงท ีโดยมเีปาหมายเพือ่เสรมิสราง 
ความเชื่อมั่นใหกับเศรษฐกิจดิจิทัลของ
อาเซียนและปรับปรุงความรวมมือใน 
การรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดาน 
ไซเบอรของภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

เมื่อกลาวถึงประเด็นในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่อาเซียน 
ใหความสนใจนั้น สวนใหญจะมุงเนน 
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber 

threat) ที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ 
การโจมตีทางไซเบอรตอโครงสรางพื้น
ฐานของรฐั (cyberattack on national 
critical infrastructure) หรือการสราง 
ขาวปลอม (fake news) เพือ่สรางความ 
ตืน่ตระหนกใหกับประชาชน หรือทาํลาย 
ความเชือ่มัน่ของประชาชนตอการทาํงาน 

ของรัฐบาล อยางไรก็ดี หากพิจารณา 
ความเกี่ยวของระหวางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรกับบริบทการคา 
ระหวางประเทศ จะพบวา ประเดน็เรือ่ง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรนั้น 
สามารถเปนเคร่ืองมือของรัฐในการ 
สรางอปุสรรคทางการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ มสินคาและบริการ 

ดิจิทัล เชน การที่รัฐกําหนดใหผู ให 
บรกิารเวบ็ไซตหรือแอปพลเิคชนัจะตอง 
มีการเซิรฟเวอรตั้งอยูภายในประเทศ 
จึงจะสามารถใหบริการเปนการทั่วไป 
ภายในประเทศได (data localization) 
หรอืการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั 
เปนพิเศษแกสินคา ICT เพื่อคุมครองผู 
บริโภคหรือเพือ่ทําใหกฎหมายการปองกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอรสามารถบังคับใชไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ

  
2. มาตรการทาง 
กฎหมายกับอุปสรรค
ทางการค้าของอาเซียน

มาตรการและกฎหมายเพ่ือสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรถือ 
เปนอุปสรรคทางเทคนิค (Technical 
barrier) ที่สําคัญของการคาดิจิทัล 
ระหวางประเทศ โดยองคการการคาโลก 
(WTO) ไดแสดงความกังวลวา แมวา 
มาตรการเพ่ือสรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 
รัฐในการสร างความมั่นคงของรัฐ 
(national security exception) และ 
สรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคในการ 
ซื้อสินคาและบริการดิจิทัล แตหาก 
มาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกันทาง 
การคาแอบแฝงเพือ่สนับสนุนผูประกอบ 
การภายในประเทศเปนการเฉพาะ ยอม 
ขัดตอความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง 
เทคนคิตอการคาขององคการการคาโลก 
(Agreement on Technical Barriers 
to Trade: TBT) ซึ่งกําหนดวาประเทศ 
สมาชิกจะตองใชมาตรฐานระหวาง 
ประเทศในการกําหนดขอกําหนดทาง 
เทคนคิ เวนเสยีแตวา มาตรฐานระหวาง 
ประเทศดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพ 
หรือไมเหมาะสม (ineffective or 
inappropriate) เพราะเหตุความ 
แตกตางจากภูมิอากาศ ภูมิศาสตร    
หรือป ญหาด านเทคโนโลยีพื้นฐาน 
(fundamental technical problems)

ปญหาสําคัญ คือ ปจจุบันยังไมมี 
ความตกลงระหว างประเทศระดับ 
พหุภาคีที่กําหนดมาตรฐานกลางของ 
มาตรการหรือกฎหมายความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร ยกเวน ความ 
ตกลงว าด วยอาชญากรรมไซเบอร  
(Budapest Convention on Cyber-
crime) ที่ริเริ่มจากสภายุโรป (Council 
of Europe) และเปดโอกาสใหประเทศ 
ที่ไมไดเปนสมาชิกสภายุโรปเขาเปน 
สมาชิกได ท้ังนี้ ความตกลงฯ มีวัตถุ- 
ประสงคเพื่อที่จะสรางความรวมมือ 
ระหวางประเทศในการปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร โดย 
การบูรณาการกฎหมายภายในประเทศ 
ของแตละประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับ 
อาชญากรรมไซเบอร และอบรมใหความรู 
แกเจาหนาที่ในการตรวจสอบอาชญา- 
กรรมไซเบอร อยางไรก็ดี ความตกลงฯ 
ไมไดระบุอยางชัดเจนถึงมาตรการใน 
การปองกันอาชญากรรมไซเบอร เพียง 
แต กําหนดว าอะไรคือความผิดใน 
อาชญากรรมไซเบอร และไมมีการระบุ 
วามาตรการทางเทคนิคเพื่อปองกัน 
อาชญากรรมไซเบอรควรเปนอยางไร 
ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จึง 
ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ี 
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะ 
สามารถยดึถือเปนขอกาํหนดทางเทคนิค 
ระหวางประเทศกลางตาม TBT ได

ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประชาคมอาเซียนและสรางความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรไปในขณะ 
เดียวกัน จําเปนตองศึกษาวามาตรการ 
หรือกฎหมายเพื่อสงเสริมความมั่นคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรควรจะมีลักษณะ 
อยางไร เพื่อท่ีจะสามารถปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอรโดยไม 
กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาดิจิทัล 
(Digital Trade) ในอาเซียน ดังน้ัน 
บทความนี้จึงศึกษาวามาตรฐานหรือ 
กฎหมายเพ่ือสงเสรมิความมัน่คงปลอดภัย 
ทางไซเบอรที่ เหมาะสมสําหรับการ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ไซเบอรและไมเปนอุปสรรคทางการคา 
ตอการคาดิจิทัลอาเซียนควรมีลักษณะ 
อยางไร และศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ประชาคมอาเซยีนทีส่รางสมดลุระหวาง 
ความมั่นคงกับการคา

จากการศึกษาพบวา อุปสรรคทาง 
คาของการบรกิารดจิิทัลระหวางประเทศ 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน กรณศีกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซึ่งจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ. 2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอีก 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
วามีความชอบธรรมในทางกฎหมาย 
เพยีงพอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 
ความตกลงวาดวยการคาบริการของ 
องคการการคาโลก (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ซึ่ง 
องคการระงับขอพิพาทของ WTO ได 
วางแนวทางในการพิจารณาไวดังแผน 
ภาพดานลางนี้

ผลการศึกษาพบวา สามารถจัด 
กลุ มมาตรการเพื่อสรางความมั่นคง 
ปลอดภยัทางไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) Security by design (2) การ 
สั่งลบขอมูล (deletion of content) 
(3) Data localization (4) การยืนยัน 

วาขอมูลท่ีสงขามพรมแดนไปยังอีก 
ประเทศหนึง่จะไดรบัการคุมครองในระดบั 
ที่เพียงพอ (adequate protection) 

ในบทความตอนตอไปจะนําเสนอ
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการ 
ทางกฎหมายในการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรโดยการศึกษา 
เปรียบเทียบระหวางสหภาพยุโรป ไทย 
และกลุมประเทศในอาเซียน
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1. ท่ีมาและความ 
สำคัญ

การก าวเข าสู ยุค 
“ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” หรือที่ 
เรียกวา “Fourth Industrial Revolu-
tion (4IR)” ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี 
ดานดิจิทัลและนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
อินเทอร เน็ตความเร็วสูงมาใช ชีวิต 
ประจําวนั และทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
อาทิ การนําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) มาวิเคราะหเพื่อประโยชนใน 
ทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีปญญา 
ประดษิฐ (Artificial Intelligence) และ 
หุนยนต (Robotics) และการระดม 
เงนิทุนแบบสาธารณะ (Crowdfunding) 
ลวนตองอาศัยระบบคอมพิวเตอรเปน 
กลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรม 

การกาวเขาสูยุค 4IR สงผลตอการ 
เปล่ียนแปลงโครงสรางเชิงเศรษฐกิจ มี 
การใชอนิเทอรเนต็และระบบคอมพิวเตอร 
ในการสรางมลูคาเพิม่ในระบบเศรษฐกจิ 
ทีเ่รยีกวา “ระบบเศรษฐกิจดจิทัิล” การ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถือเปนหัวใจ 
สําคัญในการสรางความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต

อยางไรก็ดี การนําเทคโลยีดิจิทัล 
มาใชกันอยางแพรหลาย นอกเหนือไป 
จากประโยชนทางเศรษฐกิจและความ
สะดวกสบายท่ีไดรับจากการใชบริการ 
เทคโนโลยีแลว ในอีกดานหน่ึง ความ 
เสี่ยงและผลกระทบในเชิงลบที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลยอมเพิ่มขึ้นเปน
เงาตามตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยราย 
รูปแบบใหมท่ีเรียกวาภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร (Cyber threats) เกดิจากการที่ 
ผูประสงครายใชความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โจมตีระบบคอมพิวเตอร 
ระบบอนิเทอรเนต็ หรอืเจาะเขาสูขอมลู 
สวนบุคคลของผูใชบริการ อีกทั้งความ 
ทันสมัยและรวดเร็วของอุปกรณดิจิทัล
ยงัเปดชองใหผูประสงครายใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อได
งายกวาเดิมมาก 

ดังนั้น การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) 
เปนหนึ่งในประเด็นเรงดวนที่อาเซียน 
ใหความสนใจ ดังที่ปรากฏในพิมพเขียว 
ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของ 
อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Political 
-Security Community Blueprint 

2025) กําหนดให ประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวมกันปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร (Cyber-
crime) เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอรใหกับภูมิภาคอาเซียน ใน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT 
Master Plan 2020: AIM 2020) ได 
กําหนดกลยุทธดานความปลอดภัยและ
หลักประกันดานขอมูลขาวสาร ซึ่งประ- 
กอบดวยการพัฒนาหลักการดานความ
ปลอดภัยของขอมูลระดับภูมิภาค และ 
สงเสรมิความเขมแขง็และประสิทธภิาพ 
ของความรวมมือเพ่ือตอบสนองตอ 
สถานการณฉุกเฉินดานไซเบอรอยาง 
ทนัทวงท ีโดยมเีปาหมายเพือ่เสรมิสราง 
ความเชื่อมั่นใหกับเศรษฐกิจดิจิทัลของ
อาเซียนและปรับปรุงความรวมมือใน 
การรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดาน 
ไซเบอรของภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

เมื่อกลาวถึงประเด็นในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่อาเซียน 
ใหความสนใจน้ัน สวนใหญจะมุงเนน 
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber 

threat) ที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ 
การโจมตีทางไซเบอรตอโครงสรางพื้น
ฐานของรัฐ (cyberattack on national 
critical infrastructure) หรือการสราง 
ขาวปลอม (fake news) เพือ่สรางความ 
ตืน่ตระหนกใหกับประชาชน หรือทาํลาย 
ความเชือ่มัน่ของประชาชนตอการทาํงาน 

ของรัฐบาล อยางไรก็ดี หากพิจารณา 
ความเกี่ยวของระหวางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอรกับบริบทการคา 
ระหวางประเทศ จะพบวา ประเดน็เรือ่ง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรนั้น 
สามารถเปนเครื่องมือของรัฐในการ 
สรางอปุสรรคทางการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ มสินคาและบริการ 

ดิจิทัล เชน การที่รัฐกําหนดใหผู ให 
บรกิารเวบ็ไซตหรือแอปพลเิคชนัจะตอง 
มีการเซิรฟเวอรตั้งอยูภายในประเทศ 
จึงจะสามารถใหบริการเปนการท่ัวไป 
ภายในประเทศได (data localization) 
หรอืการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั 
เปนพิเศษแกสินคา ICT เพื่อคุมครองผู 
บริโภคหรือเพือ่ทําใหกฎหมายการปองกนั 

และปราบปรามอาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอรสามารถบังคับใชไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ

  
2. มาตรการทาง 
กฎหมายกับอุปสรรค
ทางการค้าของอาเซียน

มาตรการและกฎหมายเพื่อสราง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรถือ 
เปนอุปสรรคทางเทคนิค (Technical 
barrier) ท่ีสําคัญของการคาดิจิทัล 
ระหวางประเทศ โดยองคการการคาโลก 
(WTO) ไดแสดงความกังวลวา แมวา 
มาตรการเพือ่สรางความมัน่คงปลอดภยั 
ทางไซเบอรถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 
รัฐในการสร างความมั่นคงของรัฐ 
(national security exception) และ 
สรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคในการ 
ซื้อสินคาและบริการดิจิทัล แตหาก 
มาตรการดังกลาวมีลักษณะกีดกันทาง 
การคาแอบแฝงเพือ่สนับสนนุผูประกอบ 
การภายในประเทศเปนการเฉพาะ ยอม 
ขัดตอความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง 
เทคนคิตอการคาขององคการการคาโลก 
(Agreement on Technical Barriers 
to Trade: TBT) ซึ่งกําหนดวาประเทศ 
สมาชิกจะตองใชมาตรฐานระหวาง 
ประเทศในการกําหนดขอกําหนดทาง 
เทคนคิ เวนเสยีแตวา มาตรฐานระหวาง 
ประเทศดังกลาวจะไมมีประสิทธิภาพ 
หรือไมเหมาะสม (ineffective or 
inappropriate) เพราะเหตุความ 
แตกตางจากภูมิอากาศ ภูมิศาสตร    
หรือป ญหาด านเทคโนโลยีพื้นฐาน 
(fundamental technical problems)

ปญหาสําคัญ คือ ปจจุบันยังไมมี 
ความตกลงระหว างประเทศระดับ 
พหุภาคีที่กําหนดมาตรฐานกลางของ 
มาตรการหรือกฎหมายความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร ยกเวน ความ 
ตกลงว าด วยอาชญากรรมไซเบอร  
(Budapest Convention on Cyber-
crime) ที่ริเริ่มจากสภายุโรป (Council 
of Europe) และเปดโอกาสใหประเทศ 
ที่ไมไดเปนสมาชิกสภายุโรปเขาเปน 
สมาชิกได ท้ังนี้ ความตกลงฯ มีวัตถุ- 
ประสงคเพื่อที่จะสรางความรวมมือ 
ระหวางประเทศในการปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร โดย 
การบูรณาการกฎหมายภายในประเทศ 
ของแตละประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับ 
อาชญากรรมไซเบอร และอบรมใหความรู 
แกเจาหนาที่ในการตรวจสอบอาชญา- 
กรรมไซเบอร อยางไรก็ดี ความตกลงฯ 
ไมไดระบุอยางชัดเจนถึงมาตรการใน 
การปองกันอาชญากรรมไซเบอร เพียง 
แต กําหนดว าอะไรคือความผิดใน 
อาชญากรรมไซเบอร และไมมีการระบุ 
วามาตรการทางเทคนิคเพื่อปองกัน 
อาชญากรรมไซเบอรควรเปนอยางไร 
ดังนั้น บทบัญญัติของความตกลงฯ จึง 
ไมถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศที่ 
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะ 
สามารถยดึถือเปนขอกาํหนดทางเทคนิค 
ระหวางประเทศกลางตาม TBT ได

ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประชาคมอาเซียนและสรางความ 
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรไปในขณะ 
เดียวกัน จําเปนตองศึกษาวามาตรการ 
หรือกฎหมายเพื่อสงเสริมความมั่นคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรควรจะมีลักษณะ 
อยางไร เพ่ือที่จะสามารถปองกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอรโดยไม 
กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาดิจิทัล 
(Digital Trade) ในอาเซียน ดังน้ัน 
บทความนี้จึงศึกษาวามาตรฐานหรือ 
กฎหมายเพ่ือสงเสรมิความมัน่คงปลอดภัย 
ทางไซเบอรที่ เหมาะสมสําหรับการ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ไซเบอรและไมเปนอุปสรรคทางการคา 
ตอการคาดิจิทัลอาเซียนควรมีลักษณะ 
อยางไร และศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ประชาคมอาเซยีนทีส่รางสมดลุระหวาง 
ความมั่นคงกับการคา

จากการศึกษาพบวา อุปสรรคทาง 
คาของการบริการดิจิทลัระหวางประเทศ 
ของประเทศสมาชกิอาเซียน กรณศีกึษา 
3 ประเทศ ไดแก เวียดนาม ไทย และ 
สิงคโปร ตามดัชนีวัดระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร (Global Cyber- 
security Index: GCI) ซ่ึงจัดทําโดย 
International Telecommunication 
Union (ITU) ในป พ.ศ. 2560 และศกึษา 
สหภาพยโุรปอีก 1 กลุมประเทศ เพือ่หา 
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) และ 
ประเมนิหลกัความจาํเปนของมาตรการ 
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
วามีความชอบธรรมในทางกฎหมาย 
เพยีงพอหรอืไม ตามหลกัการของขอ 14 
ความตกลงวาดวยการคาบริการของ 
องคการการคาโลก (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ซึ่ง 
องคการระงับขอพิพาทของ WTO ได 
วางแนวทางในการพิจารณาไวดังแผน 
ภาพดานลางนี้

ผลการศึกษาพบวา สามารถจัด 
กลุ มมาตรการเพื่อสรางความมั่นคง 
ปลอดภยัทางไซเบอร ไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก (1) Security by design (2) การ 
สั่งลบขอมูล (deletion of content) 
(3) Data localization (4) การยืนยัน 

วาขอมูลท่ีสงขามพรมแดนไปยังอีก 
ประเทศหนึง่จะไดรบัการคุมครองในระดบั 
ที่เพียงพอ (adequate protection) 

ในบทความตอนตอไปจะนําเสนอ
การวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการ 
ทางกฎหมายในการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยทางไซเบอรโดยการศึกษา 
เปรียบเทียบระหวางสหภาพยุโรป ไทย 
และกลุมประเทศในอาเซียน

การพิจารณาความจําเปนของมาตรการ
ที่ขัดแยงกับหลักการลดขอจํากัดในการคาบริการ

การพิจารณาคุณคาเบื้องหลัง
ของมาตรการ

การประเมินความสมดุลระหวาง
มาตรการกับหลักการคาเสรี 3 ขั้นตอน

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค
ของมาตรการฯ ในเรื่อง 
(1) การรักษาความสงบเรียบรอยและ
     ศีลธรรมอันดี 
(2) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(3) ความปลอดภัย

ประเมินผลกระทบของมาตรการฯ 
ที่กระทบตอการคาบริการ

ระหวางประเทศ

มีมาตรการอื่นหรือไมที่สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค โดยกระทบ 

กับการคาระหวางประเทศนอยที่สุด
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2. ธุรกิจที่เนนผูถือหุนเปนหลัก

จะมุงเนนการปนผลมากกวาการวางแผนเตบิโตระยะยาว 

และใหครอบครัวเปนผูลงทุน

3. ธุรกิจที่เนนครอบครัวเปนหลัก

ไมวาจะอยูในตาํแหนงใด จะคดัจากคนในครอบครวักอน 

ผลประโยชนของบริษัทจะยายไปสูสมาชิกในครอบครัว ทําให 

การทําธุรกิจลักษณะนี้ จะมีการเงินที่ไมเปนระบบ และมักมี 

ความลับเกิดขึ้นในองคกร

ทฤษฏีระบบ (The systems theory) ไดอธิบายถึง 

ความสัมพันธของทั้ง 3 มิติ ไดแก ครอบครัว (Family) ธุรกิจ 

(Business) และความเปนเจาของ (Ownership) โดยแตละ 

มิติเปนระบบยอยเม่ือนํามารวมกันจะเปดเปนระบบใหญ คือ 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) นั่นเอง

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว                      
ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยท่ัวไป จะ 

เกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบของ 

ความเปนเจาของ  รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 

จดัการ (ผูถอืหุน) ทีม่คีวามชดัเจนในการเพือ่กอใหเกดิประโยชน 

สูงสุดทางธุรกิจ ซึ่งแนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัวทั้ง 3 

รูปแบบ ไดแก

1. ธุรกิจที่เนนการบริหารเปนหลัก

ประเภทที่ตองการใหคนในครอบครัวทํางานในบริษัท 

ตนเอง โดยผานการฝกฝนตนเองใหมีประสบการณกอน 

การแบงผลตอบแทนจะแบงกันอยางยุติธรรมใหกับทุกคนใน 

องคกร สวนการสืบทอดธุรกิจจะขึ้นอยูกับผลงาน

ร

ธุรกิจครอบครัว ตอน
รูปแบบของธุรกิจครอบครัว

â´Â
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ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยท่ัวไป 
จะเกิดจากการผสมผสานระหว่าง 
รูปแบบของความเป็นเจ้าของ รูปแบบ 
ครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 
จัดการ (ผู้ถือหุ้น) ที่มีความชัดเจนใน 
การเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง
ธุรกิจ 

จากภาพ แสดงความสัมพันธของ 3 มิติ แตละมิติมี 

บทบาทและหนาท่ีในตัวของมันเอง ผสมผสานกันทําใหเกิด 

ลกัษณะเฉพาะของธรุกจิครอบครวั โดยแตละมติมิคีวามหมาย 

ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานครอบครัว ประกอบดวย ความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครัว ซึง่มบีทบาทอยูในสถานะเปนสมาชิกของ 

ครอบครัว ผูถือหุนของบริษัทหรือเจาของธุรกิจครอบครัว 

ผูบริหารบริษัทในธุรกิจครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

อาจจะอยูในสถานะของผูถอืหุน หรือผูบริหารบรษิทั หรอืเปน 

ทั้งสามสถานะได นอกจากนี้ ในครอบครัว ยังประกอบดวย 

ความเชื่อของผูกอตั้งรุ นแรก คานิยมและวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว และองคความรูความชํานาญพิเศษเฉพาะใน 

ครอบครัว 

มิติที่ 2 ดานธุรกิจ จะมีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

ธรุกจิ ซึง่ประกอบดวย เปาหมาย วสิยัทศัน กลยทุธ โครงสราง 

องคกร คานิยม/วัฒนธรรม ผูประกอบการ การลงทุน การทํา 

กําไร เปนตน บทบาทของมิติดานครอบครัวที่เก่ียวของกับ 

มติิธรุกจินี ้คอื บทบาทในฐานะผูบริหารหรือคณะกรรมการของ 

บริษัท รวมถึงผูสืบทอดธุรกิจ และ/หรือบทบาทผูถือหุนเปน 

เจาของบริษัท อยางไรก็ตาม ในมิตินี้ไมไดมีเฉพาะสมาชิกใน 

ครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แตจําเปนตองมีบุคคลภายนอก 

ครอบครัวเขามาทํางานรวมในบริษัทของครอบครัว ซึ่งบุคคล 

ภายนอกดังกลาวอาจมีหุนในบริษัทดวยหรือไมมีก็ได 

มิติที่ 3 ดานความเปนเจาของ หรือเจาของเงินทุน 

หรอืผูถือหุนนัน่ หมายถึง การมอีาํนาจในการกาํหนดนโยบาย 

ของบรษิทั รวมทัง้สามารถแตงตัง้ผูบรหิารของธรุกจิครอบครวั 

ได มิติความเปนเจาของมีสิ่งที่ตองพิจารณา ไดแก โครงสราง 

การถือหุน การปนผล การแตงตั้งผูบริหาร และการกําหนด 

นโยบาย ในมิตินี้จะเนนการแบงปนผลระหวางผูถือหุน ซึ่ง 

ผูถอืหุนสวนใหญเปนสมาชิกในครอบครัว อาจเปนลูกพ่ีลูกนอง 

หรือเครือญาตินั่นเอง ทําใหครอบครัวสามารถใชอํานาจจาก 

การมีหุนในบริษัทเพื่อควบคุมบริหารจัดการบริษัทใหตอบ 

สนองตอความตองการของครอบครัวได อยางไรก็ตาม มิติ 

ความเปนเจาของนี้อาจมีบุคคลภายนอกอาจเขามาถือหุน 

จํานวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการถือหุนวาไดมีการระดม 

ทุนจากภายนอกหรือไม เชน การนําธุรกิจครอบครัวจด 

ทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย การควบรวมกิจการ เปนตน 

จากแผนภาพแบบจาํลองทฤษฎรีะบบของธุรกจิครอบครัว 

ยังสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของสมาชิกในระบบธุรกิจ 

ครอบครัว ไดตามตัวเลขในแตละชองดังนี้

1. สมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูถือหุนและไมได 

บริหารกิจการ

2. บคุคลนอกครอบครัวทีบ่ริหารกจิการ แตไมไดถอืหุน 

(มืออาชีพ)

3. ผูถือหุน(เจาของเงินลงทุน) แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว และไมไดมีสวนรวมบริหารธุรกิจ

4. สมาชกิในครอบครัวถือหุนอยางเดยีว หวงัเงินปนผล 

จากการถือหุนแตไมไดบริหาร

5. ผูถือหุ นที่บริหารกิจการ แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว(อาจเปนมืออาชีพที่ไดรับสิทธิในการถือหุน)

6. สมาชิกในครอบครัวที่บริหารกิจการ แตไมไดถือหุน

7. สมาชิกในครอบครัวที่เปนทั้งผูบริหารกิจการและ 

ผูถือหุน

จะเห็นวาวงกลมท้ังสามมีความเกี่ยวของและสงเสริมซ่ึง

กันและกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองบริหารจัดการให 

บุคคลที่เก่ียวของทั้ง 7 กลุมใหมีความเขาใจในบทบาทและ 

ยอมรับในเรื่องผลประโยชนของตน จึงจะทําใหธุรกิจของ 

ครอบครัวดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

สรปุความสมัพนัธทีท่บัซอนกันของ 3 มติดัิงกลาวขางตน 

แสดงถงึความสมัพนัธทีค่าบเกีย่วกนัเริม่จาก “ครอบครวั” ซึง่ 

เปนจุดกําเนิดของ “ธุรกิจ” ตั้งแตเปนผูใหปจจัยหรือลงทุนใน 

การทําธุรกิจ รวมทั้งการสรางสายสัมพันธในการทําธุรกิจ 

(network) จะเห็นวา การกระทําดังกลาวของครอบครัวนี้ 

กอใหเกิดสทิธ์ิ “ความเปนเจาของ” ในธุรกิจครอบครวั เจาของ 

ธุรกิจจึงมีสิทธิ์กําหนดนโยบายการดําเนินงาน รวมถึงเขามา 

บริหารบริษัทดวยตนเอง และเมื่อธุรกิจไดรับผลกําไรก็จะมี 

การปนผลกําไรใหแกครอบครัว ซึ่งเปนตนกําเนิดของปจจัย 

ที่ใชในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจ 

สิ่งเหลานี้สรุปไดวา มิติครอบครัวมีความสําคัญและ 

มอีทิธิพลสูงสุดตอลักษณะของธุรกจิ (การบรหิารจดัการ) และ 

ความเปนเจาของ (ผูถือหุน) กลาวคือ อิทธิพลดานครอบครัว 

อันประกอบดวย ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ความตองการของครอบครัว และความเชื่อของผูกอต้ังรุน 

แรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมในครอบครัว ที่สงผลกระทบตอ 

พฤตกิรรมของสมาชิกครอบครัว อาจจะสงผลตอไปยงัแนวทาง 

ของธุรกิจครอบครัวดวย ถึงแมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

อาจจะไมไดเปนสวนหนึง่ของธรุกิจครอบครวั แตจะมสีวนชวย 

สงเสริมสนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งไดเชนกัน  
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2. ธุรกิจที่เนนผูถือหุนเปนหลัก

จะมุงเนนการปนผลมากกวาการวางแผนเตบิโตระยะยาว 

และใหครอบครัวเปนผูลงทุน

3. ธุรกิจที่เนนครอบครัวเปนหลัก

ไมวาจะอยูในตําแหนงใด จะคดัจากคนในครอบครัวกอน 

ผลประโยชนของบริษัทจะยายไปสูสมาชิกในครอบครัว ทําให 

การทําธุรกิจลักษณะนี้ จะมีการเงินที่ไมเปนระบบ และมักมี 

ความลับเกิดขึ้นในองคกร

ทฤษฏีระบบ (The systems theory) ไดอธิบายถึง 

ความสัมพันธของทั้ง 3 มิติ ไดแก ครอบครัว (Family) ธุรกิจ 

(Business) และความเปนเจาของ (Ownership) โดยแตละ 

มิติเปนระบบยอยเม่ือนํามารวมกันจะเปดเปนระบบใหญ คือ 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) นั่นเอง

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว                      
ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยท่ัวไป จะ 

เกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบของ 

ความเปนเจาของ  รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 

จดัการ (ผูถอืหุน) ทีม่คีวามชดัเจนในการเพือ่กอใหเกดิประโยชน 

สูงสุดทางธุรกิจ ซึ่งแนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัวทั้ง 3 

รูปแบบ ไดแก

1. ธุรกิจที่เนนการบริหารเปนหลัก

ประเภทที่ตองการใหคนในครอบครัวทํางานในบริษัท 

ตนเอง โดยผานการฝกฝนตนเองใหมีประสบการณกอน 

การแบงผลตอบแทนจะแบงกันอยางยุติธรรมใหกับทุกคนใน 

องคกร สวนการสืบทอดธุรกิจจะขึ้นอยูกับผลงาน

จากภาพ แสดงความสัมพันธของ 3 มิติ แตละมิติมี 

บทบาทและหนาที่ในตัวของมันเอง ผสมผสานกันทําใหเกิด 

ลกัษณะเฉพาะของธรุกจิครอบครวั โดยแตละมติิมคีวามหมาย 

ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานครอบครัว ประกอบดวย ความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครวั ซึง่มบีทบาทอยูในสถานะเปนสมาชิกของ 

ครอบครัว ผูถือหุนของบริษัทหรือเจาของธุรกิจครอบครัว 

ผูบริหารบริษัทในธุรกิจครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

อาจจะอยูในสถานะของผูถอืหุน หรือผูบริหารบรษัิท หรอืเปน 

ทั้งสามสถานะได นอกจากนี้ ในครอบครัว ยังประกอบดวย 

ความเชื่อของผู กอตั้งรุ นแรก คานิยมและวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว และองคความรู ความชํานาญพิเศษเฉพาะใน 

ครอบครัว 

มิติที่ 2 ดานธุรกิจ จะมีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

ธรุกจิ ซึง่ประกอบดวย เปาหมาย วสิยัทศัน กลยทุธ โครงสราง 

องคกร คานิยม/วัฒนธรรม ผูประกอบการ การลงทุน การทํา 

กําไร เปนตน บทบาทของมิติดานครอบครัวที่เกี่ยวของกับ 

มติธุิรกจินี ้คอื บทบาทในฐานะผูบรหิารหรอืคณะกรรมการของ 

บริษัท รวมถึงผูสืบทอดธุรกิจ และ/หรือบทบาทผูถือหุนเปน 

เจาของบริษัท อยางไรก็ตาม ในมิตินี้ไมไดมีเฉพาะสมาชิกใน 

ครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แตจําเปนตองมีบุคคลภายนอก 

ครอบครัวเขามาทํางานรวมในบริษัทของครอบครัว ซึ่งบุคคล 

ภายนอกดังกลาวอาจมีหุนในบริษัทดวยหรือไมมีก็ได 

มิติที่ 3 ดานความเปนเจาของ หรือเจาของเงินทุน 

หรอืผูถอืหุนน่ัน หมายถึง การมอีาํนาจในการกาํหนดนโยบาย 

ของบรษัิท รวมทัง้สามารถแตงต้ังผูบรหิารของธุรกิจครอบครวั 

ได มิติความเปนเจาของมีสิ่งที่ตองพิจารณา ไดแก โครงสราง 

การถือหุน การปนผล การแตงตั้งผูบริหาร และการกําหนด 

นโยบาย ในมิติน้ีจะเนนการแบงปนผลระหวางผูถือหุน ซึ่ง 

ผูถอืหุนสวนใหญเปนสมาชิกในครอบครวั อาจเปนลกูพีล่กูนอง 

หรือเครือญาตินั่นเอง ทําใหครอบครัวสามารถใชอํานาจจาก 

การมีหุนในบริษัทเพื่อควบคุมบริหารจัดการบริษัทใหตอบ 

สนองตอความตองการของครอบครัวได อยางไรก็ตาม มิติ 

ความเปนเจาของนี้อาจมีบุคคลภายนอกอาจเขามาถือหุน 

จํานวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการถือหุนวาไดมีการระดม 

ทุนจากภายนอกหรือไม เชน การนําธุรกิจครอบครัวจด 

ทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย การควบรวมกิจการ เปนตน 

จากแผนภาพแบบจาํลองทฤษฎรีะบบของธรุกจิครอบครวั 

ยังสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของสมาชิกในระบบธุรกิจ 

ครอบครัว ไดตามตัวเลขในแตละชองดังนี้

1. สมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูถือหุนและไมได 

บริหารกิจการ

2. บคุคลนอกครอบครัวทีบ่ริหารกจิการ แตไมไดถอืหุน 

(มืออาชีพ)

3. ผูถือหุน(เจาของเงินลงทุน) แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว และไมไดมีสวนรวมบริหารธุรกิจ

4. สมาชกิในครอบครัวถือหุนอยางเดยีว หวงัเงินปนผล 

จากการถือหุนแตไมไดบริหาร

5. ผู ถือหุ นที่บริหารกิจการ แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว(อาจเปนมืออาชีพที่ไดรับสิทธิในการถือหุน)

6. สมาชิกในครอบครัวที่บริหารกิจการ แตไมไดถือหุน

7. สมาชิกในครอบครัวที่เปนทั้งผูบริหารกิจการและ 

ผูถือหุน

จะเห็นวาวงกลมทั้งสามมีความเกี่ยวของและสงเสริมซึ่ง

กันและกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองบริหารจัดการให 

บุคคลที่เก่ียวของทั้ง 7 กลุมใหมีความเขาใจในบทบาทและ 

ยอมรับในเรื่องผลประโยชนของตน จึงจะทําใหธุรกิจของ 

ครอบครัวดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

สรุปความสัมพนัธทีท่บัซอนกันของ 3 มติิดังกลาวขางตน 

แสดงถงึความสมัพนัธทีค่าบเกีย่วกนัเริม่จาก “ครอบครวั” ซ่ึง 

เปนจุดกําเนิดของ “ธุรกิจ” ตั้งแตเปนผูใหปจจัยหรือลงทุนใน 

การทําธุรกิจ รวมทั้งการสรางสายสัมพันธในการทําธุรกิจ 

(network) จะเห็นวา การกระทําดังกลาวของครอบครัวนี้ 

กอใหเกิดสทิธิ ์“ความเปนเจาของ” ในธุรกจิครอบครวั เจาของ 

ธุรกิจจึงมีสิทธิ์กําหนดนโยบายการดําเนินงาน รวมถึงเขามา 

บริหารบริษัทดวยตนเอง และเมื่อธุรกิจไดรับผลกําไรก็จะมี 

การปนผลกําไรใหแกครอบครัว ซ่ึงเปนตนกําเนิดของปจจัย 

ที่ใชในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจ 

สิ่งเหลานี้สรุปไดวา มิติครอบครัวมีความสําคัญและ 

มอีทิธพิลสงูสดุตอลกัษณะของธุรกจิ (การบรหิารจดัการ) และ 

ความเปนเจาของ (ผูถือหุน) กลาวคือ อิทธิพลดานครอบครัว 

อันประกอบดวย ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ความตองการของครอบครัว และความเชื่อของผูกอต้ังรุน 

แรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมในครอบครัว ที่สงผลกระทบตอ 

พฤตกิรรมของสมาชกิครอบครวั อาจจะสงผลตอไปยงัแนวทาง 

ของธุรกิจครอบครัวดวย ถึงแมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

อาจจะไมไดเปนสวนหนึง่ของธรุกจิครอบครวั แตจะมสีวนชวย 

สงเสริมสนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งไดเชนกัน  

 

แหลงที่มา: แบบจําลองทฤษฏีธุรกิจครอบครัว ของ Gersick, Lansberg, Davis and McCollum, 1997; Poza,2007:9

ทฤษฏีระบบ (The systems theory) 
ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 3 
มิติ ได้แก่ ครอบครัว (Family) ธุรกิจ 
(Business) และความเป็นเจ้าของ 
(Ownership) โดยแต่ละมิติเป็น 
ระบบย่อยเมื่อนำมารวมกันจะเปิด 
เป็นระบบใหญ่ คือ ธุรกิจครอบครัว 
(Family Business) นั่นเอง
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ครอบครัว ธุรกิจ

ความเปนเจาของ
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2. ธุรกิจที่เนนผูถือหุนเปนหลัก

จะมุงเนนการปนผลมากกวาการวางแผนเตบิโตระยะยาว 

และใหครอบครัวเปนผูลงทุน

3. ธุรกิจที่เนนครอบครัวเปนหลัก

ไมวาจะอยูในตาํแหนงใด จะคดัจากคนในครอบครวักอน 

ผลประโยชนของบริษัทจะยายไปสูสมาชิกในครอบครัว ทําให 

การทําธุรกิจลักษณะนี้ จะมีการเงินที่ไมเปนระบบ และมักมี 

ความลับเกิดขึ้นในองคกร

ทฤษฏีระบบ (The systems theory) ไดอธิบายถึง 

ความสัมพันธของทั้ง 3 มิติ ไดแก ครอบครัว (Family) ธุรกิจ 

(Business) และความเปนเจาของ (Ownership) โดยแตละ 

มิติเปนระบบยอยเม่ือนํามารวมกันจะเปดเปนระบบใหญ คือ 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) นั่นเอง

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว                      
ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยท่ัวไป จะ 

เกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบของ 

ความเปนเจาของ  รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 

จดัการ (ผูถอืหุน) ทีม่คีวามชดัเจนในการเพือ่กอใหเกดิประโยชน 

สูงสุดทางธุรกิจ ซึ่งแนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัวทั้ง 3 

รูปแบบ ไดแก

1. ธุรกิจที่เนนการบริหารเปนหลัก

ประเภทที่ตองการใหคนในครอบครัวทํางานในบริษัท 

ตนเอง โดยผานการฝกฝนตนเองใหมีประสบการณกอน 

การแบงผลตอบแทนจะแบงกันอยางยุติธรรมใหกับทุกคนใน 

องคกร สวนการสืบทอดธุรกิจจะขึ้นอยูกับผลงาน

จากภาพ แสดงความสัมพันธของ 3 มิติ แตละมิติมี 

บทบาทและหนาท่ีในตัวของมันเอง ผสมผสานกันทําใหเกิด 

ลกัษณะเฉพาะของธรุกจิครอบครวั โดยแตละมติมิคีวามหมาย 

ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานครอบครัว ประกอบดวย ความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครัว ซึง่มบีทบาทอยูในสถานะเปนสมาชิกของ 

ครอบครัว ผูถือหุนของบริษัทหรือเจาของธุรกิจครอบครัว 

ผูบริหารบริษัทในธุรกิจครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

อาจจะอยูในสถานะของผูถอืหุน หรือผูบริหารบรษิทั หรอืเปน 

ทั้งสามสถานะได นอกจากนี้ ในครอบครัว ยังประกอบดวย 

ความเชื่อของผูกอตั้งรุ นแรก คานิยมและวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว และองคความรูความชํานาญพิเศษเฉพาะใน 

ครอบครัว 

มิติที่ 2 ดานธุรกิจ จะมีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

ธรุกจิ ซึง่ประกอบดวย เปาหมาย วสิยัทศัน กลยทุธ โครงสราง 

องคกร คานิยม/วัฒนธรรม ผูประกอบการ การลงทุน การทํา 

กําไร เปนตน บทบาทของมิติดานครอบครัวที่เก่ียวของกับ 

มติธิรุกจินี ้คอื บทบาทในฐานะผูบริหารหรือคณะกรรมการของ 

บริษัท รวมถึงผูสืบทอดธุรกิจ และ/หรือบทบาทผูถือหุนเปน 

เจาของบริษัท อยางไรก็ตาม ในมิตินี้ไมไดมีเฉพาะสมาชิกใน 

ครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แตจําเปนตองมีบุคคลภายนอก 

ครอบครัวเขามาทํางานรวมในบริษัทของครอบครัว ซึ่งบุคคล 

ภายนอกดังกลาวอาจมีหุนในบริษัทดวยหรือไมมีก็ได 

มิติที่ 3 ดานความเปนเจาของ หรือเจาของเงินทุน 

หรอืผูถอืหุนน่ัน หมายถึง การมอีาํนาจในการกาํหนดนโยบาย 

ของบรษิทั รวมทัง้สามารถแตงตัง้ผูบรหิารของธรุกจิครอบครวั 

ได มิติความเปนเจาของมีสิ่งที่ตองพิจารณา ไดแก โครงสราง 

การถือหุน การปนผล การแตงตั้งผูบริหาร และการกําหนด 

นโยบาย ในมิตินี้จะเนนการแบงปนผลระหวางผูถือหุน ซึ่ง 

ผูถอืหุนสวนใหญเปนสมาชิกในครอบครัว อาจเปนลูกพ่ีลูกนอง 

หรือเครือญาตินั่นเอง ทําใหครอบครัวสามารถใชอํานาจจาก 

การมีหุนในบริษัทเพื่อควบคุมบริหารจัดการบริษัทใหตอบ 

สนองตอความตองการของครอบครัวได อยางไรก็ตาม มิติ 

ความเปนเจาของนี้อาจมีบุคคลภายนอกอาจเขามาถือหุน 

จํานวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการถือหุนวาไดมีการระดม 

ทุนจากภายนอกหรือไม เชน การนําธุรกิจครอบครัวจด 

ทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย การควบรวมกิจการ เปนตน 

จากแผนภาพแบบจาํลองทฤษฎรีะบบของธุรกจิครอบครัว 

ยังสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของสมาชิกในระบบธุรกิจ 

ครอบครัว ไดตามตัวเลขในแตละชองดังนี้

1. สมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูถือหุนและไมได 

บริหารกิจการ

2. บคุคลนอกครอบครัวทีบ่ริหารกจิการ แตไมไดถอืหุน 

(มืออาชีพ)

3. ผูถือหุน(เจาของเงินลงทุน) แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว และไมไดมีสวนรวมบริหารธุรกิจ

4. สมาชกิในครอบครัวถือหุนอยางเดยีว หวงัเงินปนผล 

จากการถือหุนแตไมไดบริหาร

5. ผูถือหุ นที่บริหารกิจการ แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว(อาจเปนมืออาชีพที่ไดรับสิทธิในการถือหุน)

6. สมาชิกในครอบครัวที่บริหารกิจการ แตไมไดถือหุน

7. สมาชิกในครอบครัวที่เปนทั้งผูบริหารกิจการและ 

ผูถือหุน

จะเห็นวาวงกลมท้ังสามมีความเกี่ยวของและสงเสริมซ่ึง

กันและกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองบริหารจัดการให 

บุคคลที่เก่ียวของทั้ง 7 กลุมใหมีความเขาใจในบทบาทและ 

ยอมรับในเรื่องผลประโยชนของตน จึงจะทําใหธุรกิจของ 

ครอบครัวดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

สรปุความสมัพนัธทีท่บัซอนกันของ 3 มติดัิงกลาวขางตน 

แสดงถงึความสมัพนัธทีค่าบเกีย่วกนัเริม่จาก “ครอบครวั” ซ่ึง 

เปนจุดกําเนิดของ “ธุรกิจ” ตั้งแตเปนผูใหปจจัยหรือลงทุนใน 

การทําธุรกิจ รวมทั้งการสรางสายสัมพันธในการทําธุรกิจ 

(network) จะเห็นวา การกระทําดังกลาวของครอบครัวนี้ 

กอใหเกิดสทิธ์ิ “ความเปนเจาของ” ในธุรกิจครอบครวั เจาของ 

ธุรกิจจึงมีสิทธิ์กําหนดนโยบายการดําเนินงาน รวมถึงเขามา 

บริหารบริษัทดวยตนเอง และเมื่อธุรกิจไดรับผลกําไรก็จะมี 

การปนผลกําไรใหแกครอบครัว ซ่ึงเปนตนกําเนิดของปจจัย 

ที่ใชในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจ 

สิ่งเหลานี้สรุปไดวา มิติครอบครัวมีความสําคัญและ 

มอีทิธิพลสูงสุดตอลักษณะของธุรกจิ (การบรหิารจดัการ) และ 

ความเปนเจาของ (ผูถือหุน) กลาวคือ อิทธิพลดานครอบครัว 

อันประกอบดวย ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ความตองการของครอบครัว และความเชื่อของผูกอต้ังรุน 

แรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมในครอบครัว ที่สงผลกระทบตอ 

พฤตกิรรมของสมาชิกครอบครัว อาจจะสงผลตอไปยงัแนวทาง 

ของธุรกิจครอบครัวดวย ถึงแมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

อาจจะไมไดเปนสวนหนึง่ของธรุกิจครอบครวั แตจะมสีวนชวย 

สงเสริมสนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งไดเชนกัน  

 

Louis Vuitton Malletier – บรษัิทผูผลติและ 
จําหนายสินคาแฟชั่นสุดหรูที่ชื่อ “หลุยส วิตตอง” 
หรือที่เรียกกันสั้นๆวา แอลวี(LV) หลุยส วิตตองเปน 
แบรนดที่กําเนิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1854 
ยอนกลับไปประมาณ 158 ปที่แลว หลุยสวิตตอง ชาง 
ทําหีบฝมือเยี่ยมไดกอตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้น ได 
ออกแบบและผลติหบีสมัภาระดวยเหน็ถึงความสาํคญั 
ของการเดนิทางในโลกสมยัใหมจึง และไดสงตอทักษะ 
ใหกบัทายาทแตละรุนโดยทายาทเหลานีไ้ดแสดงความ 
สามารถที่โดดเดนดวยการสรางอาณาจักรหลุยส 
วิตตองใหเติบโตเปนที่รูจักและชนะใจลูกคาระดับสูง 
ทั่วโลก ตํานานของหลุยส วิตตอง ถูกสงตอมา 5 รุน 
6 คน โดยในรุนที่ 4 คือ อองรี หลุยส วิตตอง เขาได 
แบงแยกความเปนเจาของกบัการบรหิารงานออกจาก 
กนั และไดเชญิผูเชีย่วชาญจากภายนอกเขามาบรหิาร 
งานแทน ปจจุบัน Louis Vuitton ไดรวมกลุมกับ  
Hennessy กลายเปน LVMH โดยมี แบรนารด อารโนลด 
เปนผูนํา ในสวนของ Louis Vuitton Malletier 

บริหารงานโดย อีฟ คารเซลล และมีพาทริก หลุยส 
วิตตอง ทายาทรุนที่ 6 ดูแลในสวนของการผลิต โดย 
กอนเขารับตําแหนงนั้นเขาตองสามารถผลิตกระเปา 
ทุกรุนของหลุยส วิตตตองไดดวยตนเอง จึงสามารถ 
ใหเขามาดูแลในสวนของการผลิตได ซึ่งทําใหเขาตอง 
ฝกงานอยูนานถึง 2 ป 

สินคาหรูในแบรนด LV ไมไดมีแคผลิตภัณฑ 
กระเปาและ accessories ที่เกี่ยวกับกระเปาเทานั้น 
แตยังขยายไลนไปทํารองเทาหนัง เสื้อผาสําเร็จรูป 
นาฬกา และเครื่องประดับจิวเวลรี่ อีกดวย แตสินคา 
ทกุไลนกย็งัคงความพรเีมยีม ทัง้นี ้คงไมใชเพยีงเพราะ 
ความประณีตสวยงามและคุณภาพอยางเดียว แต 
อีกสวนสําคัญคือ ระบบควบคุมอิมเมจที่เขมแข็ง ดังที่ 
กลุ ม LVMH บอกไวในหนาเปดเว็บไซตบริษัทวา 
“ช่ือเสยีงทุกวนันีเ้ริม่จากสนิคาท่ีมคีณุภาพดท่ีีสดุ สวน 
Brand Power ก็มาจาก Heritage และ Tradition 
ของแบรนดทีส่ะสมมานานจนเปนสนิทรัพยทีป่ระเมนิ 
คาไมได 

Photo: https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/homepage
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2. ธุรกิจที่เนนผูถือหุนเปนหลัก

จะมุงเนนการปนผลมากกวาการวางแผนเตบิโตระยะยาว 

และใหครอบครัวเปนผูลงทุน

3. ธุรกิจที่เนนครอบครัวเปนหลัก

ไมวาจะอยูในตําแหนงใด จะคดัจากคนในครอบครัวกอน 

ผลประโยชนของบริษัทจะยายไปสูสมาชิกในครอบครัว ทําให 

การทําธุรกิจลักษณะนี้ จะมีการเงินที่ไมเปนระบบ และมักมี 

ความลับเกิดขึ้นในองคกร

ทฤษฏีระบบ (The systems theory) ไดอธิบายถึง 

ความสัมพันธของทั้ง 3 มิติ ไดแก ครอบครัว (Family) ธุรกิจ 

(Business) และความเปนเจาของ (Ownership) โดยแตละ 

มิติเปนระบบยอยเม่ือนํามารวมกันจะเปดเปนระบบใหญ คือ 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) นั่นเอง

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว                      
ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยท่ัวไป จะ 

เกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบของ 

ความเปนเจาของ  รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 

จดัการ (ผูถอืหุน) ทีม่คีวามชดัเจนในการเพือ่กอใหเกดิประโยชน 

สูงสุดทางธุรกิจ ซึ่งแนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัวทั้ง 3 

รูปแบบ ไดแก

1. ธุรกิจที่เนนการบริหารเปนหลัก

ประเภทที่ตองการใหคนในครอบครัวทํางานในบริษัท 

ตนเอง โดยผานการฝกฝนตนเองใหมีประสบการณกอน 

การแบงผลตอบแทนจะแบงกันอยางยุติธรรมใหกับทุกคนใน 

องคกร สวนการสืบทอดธุรกิจจะขึ้นอยูกับผลงาน

จากภาพ แสดงความสัมพันธของ 3 มิติ แตละมิติมี 

บทบาทและหนาที่ในตัวของมันเอง ผสมผสานกันทําใหเกิด 

ลกัษณะเฉพาะของธรุกจิครอบครวั โดยแตละมติิมคีวามหมาย 

ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานครอบครัว ประกอบดวย ความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครวั ซึง่มบีทบาทอยูในสถานะเปนสมาชิกของ 

ครอบครัว ผูถือหุนของบริษัทหรือเจาของธุรกิจครอบครัว 

ผูบริหารบริษัทในธุรกิจครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

อาจจะอยูในสถานะของผูถอืหุน หรือผูบริหารบรษัิท หรอืเปน 

ทั้งสามสถานะได นอกจากนี้ ในครอบครัว ยังประกอบดวย 

ความเชื่อของผู กอตั้งรุ นแรก คานิยมและวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว และองคความรู ความชํานาญพิเศษเฉพาะใน 

ครอบครัว 

มิติที่ 2 ดานธุรกิจ จะมีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

ธรุกจิ ซึง่ประกอบดวย เปาหมาย วสิยัทศัน กลยทุธ โครงสราง 

องคกร คานิยม/วัฒนธรรม ผูประกอบการ การลงทุน การทํา 

กําไร เปนตน บทบาทของมิติดานครอบครัวที่เกี่ยวของกับ 

มติธุิรกจินี ้คอื บทบาทในฐานะผูบรหิารหรอืคณะกรรมการของ 

บริษัท รวมถึงผูสืบทอดธุรกิจ และ/หรือบทบาทผูถือหุนเปน 

เจาของบริษัท อยางไรก็ตาม ในมิตินี้ไมไดมีเฉพาะสมาชิกใน 

ครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แตจําเปนตองมีบุคคลภายนอก 

ครอบครัวเขามาทํางานรวมในบริษัทของครอบครัว ซึ่งบุคคล 

ภายนอกดังกลาวอาจมีหุนในบริษัทดวยหรือไมมีก็ได 

มิติที่ 3 ดานความเปนเจาของ หรือเจาของเงินทุน 

หรอืผูถอืหุนน่ัน หมายถึง การมอีาํนาจในการกาํหนดนโยบาย 

ของบรษัิท รวมทัง้สามารถแตงต้ังผูบรหิารของธุรกิจครอบครวั 

ได มิติความเปนเจาของมีสิ่งที่ตองพิจารณา ไดแก โครงสราง 

การถือหุน การปนผล การแตงตั้งผูบริหาร และการกําหนด 

นโยบาย ในมิติน้ีจะเนนการแบงปนผลระหวางผูถือหุน ซึ่ง 

ผูถอืหุนสวนใหญเปนสมาชิกในครอบครวั อาจเปนลกูพีล่กูนอง 

หรือเครือญาตินั่นเอง ทําใหครอบครัวสามารถใชอํานาจจาก 

การมีหุนในบริษัทเพื่อควบคุมบริหารจัดการบริษัทใหตอบ 

สนองตอความตองการของครอบครัวได อยางไรก็ตาม มิติ 

ความเปนเจาของนี้อาจมีบุคคลภายนอกอาจเขามาถือหุน 

จํานวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการถือหุนวาไดมีการระดม 

ทุนจากภายนอกหรือไม เชน การนําธุรกิจครอบครัวจด 

ทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย การควบรวมกิจการ เปนตน 

จากแผนภาพแบบจาํลองทฤษฎรีะบบของธรุกจิครอบครวั 

ยังสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของสมาชิกในระบบธุรกิจ 

ครอบครัว ไดตามตัวเลขในแตละชองดังนี้

1. สมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูถือหุนและไมได 

บริหารกิจการ

2. บคุคลนอกครอบครัวทีบ่ริหารกจิการ แตไมไดถอืหุน 

(มืออาชีพ)

3. ผูถือหุน(เจาของเงินลงทุน) แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว และไมไดมีสวนรวมบริหารธุรกิจ

4. สมาชกิในครอบครัวถือหุนอยางเดยีว หวงัเงินปนผล 

จากการถือหุนแตไมไดบริหาร

5. ผู ถือหุ นที่บริหารกิจการ แตไมไดเปนสมาชิกใน 

ครอบครัว(อาจเปนมืออาชีพที่ไดรับสิทธิในการถือหุน)

6. สมาชิกในครอบครัวที่บริหารกิจการ แตไมไดถือหุน

7. สมาชิกในครอบครัวที่เปนทั้งผูบริหารกิจการและ 

ผูถือหุน

จะเห็นวาวงกลมทั้งสามมีความเกี่ยวของและสงเสริมซึ่ง

กันและกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองบริหารจัดการให 

บุคคลที่เก่ียวของทั้ง 7 กลุมใหมีความเขาใจในบทบาทและ 

ยอมรับในเรื่องผลประโยชนของตน จึงจะทําใหธุรกิจของ 

ครอบครัวดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

สรุปความสัมพนัธทีท่บัซอนกันของ 3 มติิดังกลาวขางตน 

แสดงถงึความสัมพนัธทีค่าบเกีย่วกนัเริม่จาก “ครอบครวั” ซ่ึง 

เปนจุดกําเนิดของ “ธุรกิจ” ตั้งแตเปนผูใหปจจัยหรือลงทุนใน 

การทําธุรกิจ รวมทั้งการสรางสายสัมพันธในการทําธุรกิจ 

(network) จะเห็นวา การกระทําดังกลาวของครอบครัวนี้ 

กอใหเกิดสทิธิ ์“ความเปนเจาของ” ในธุรกจิครอบครวั เจาของ 

ธุรกิจจึงมีสิทธิ์กําหนดนโยบายการดําเนินงาน รวมถึงเขามา 

บริหารบริษัทดวยตนเอง และเมื่อธุรกิจไดรับผลกําไรก็จะมี 

การปนผลกําไรใหแกครอบครัว ซ่ึงเปนตนกําเนิดของปจจัย 

ที่ใชในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจ 

สิ่งเหลานี้สรุปไดวา มิติครอบครัวมีความสําคัญและ 

มอีทิธพิลสงูสดุตอลกัษณะของธุรกจิ (การบรหิารจดัการ) และ 

ความเปนเจาของ (ผูถือหุน) กลาวคือ อิทธิพลดานครอบครัว 

อันประกอบดวย ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ความตองการของครอบครัว และความเชื่อของผูกอต้ังรุน 

แรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมในครอบครัว ที่สงผลกระทบตอ 

พฤตกิรรมของสมาชกิครอบครวั อาจจะสงผลตอไปยงัแนวทาง 

ของธุรกิจครอบครัวดวย ถึงแมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

อาจจะไมไดเปนสวนหนึง่ของธรุกจิครอบครวั แตจะมสีวนชวย 

สงเสริมสนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งไดเชนกัน  

 

อิทธิพลด้านครอบครัว อันประกอบ 
ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน 
ครอบครัว ความต้องการของ 
ครอบครัว และความเชื่อของผู้ก่อตั้ง 
รุ่นแรกๆ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมใน 
ครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อ 
พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัว 
อาจจะส่งผลต่อไปยังแนวทางของ 
ธุรกิจครอบครัวด้วย 
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เกดิขึน้จรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลาน้ีถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการที่เกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศึกษา 

ปดที่ทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานที่ราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกับ 

ธรุกจิของคุณปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาท่ีสุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คุณพอคุณแมรับราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คุณแม) รานอาหารไทยตนตาํรับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเตีย๋วสุโขทยั ผัดไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหน่ึงที่ บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหน่ึง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปลี่ยนไป เราเร่ิมมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากขึ้น ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกนั ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทําธรุกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีคุ่ณปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรบัชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปลีย่นเมนอูาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดท่ีมี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เส้ือลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาขึ้น แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอ่ืนที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปลี่ยน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนน้ีเปลี่ยน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ที่ร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารที่ 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทาํใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอีก 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเชี่ยวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถิชีีวิตเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บรหิารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ตัง้แตยคุกอตัง้ YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพือ่สงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสุด คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจงัหวัดใหเปนทีรู่จกัยิง่ขึน้ทัง้ในจังหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนักธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตัวอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตินีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเชื่อวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากทีสุ่ด สาํหรบัการลกุขึน้ 

ครั้งใหม

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กาํลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพื่อนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงท่ี 

ดีงามเพื่อจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ

32

YEC UPDATE



เกิดข้ึนจรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลานี้ถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการท่ีเกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศกึษา 

ปดท่ีทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานท่ีราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกบั 

ธรุกจิของคณุปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

สุกัญจ์สินี บุญผ่องศรี
ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดสุโขทัย เจน 3
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แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาที่สุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คณุพอคณุแมรบัราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คณุแม) รานอาหารไทยตนตํารับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเต๋ียวสโุขทัย ผดัไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีช่ือเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหนึ่งท่ี บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหนึ่ง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปล่ียนไป เราเริ่มมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากข้ึน ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกัน ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทาํธุรกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีค่ณุปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรับชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปล่ียนเมนูอาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดทีม่ี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เสื้อลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาข้ึน แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอื่นที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปล่ียน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนนี้เปลี่ยน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ท่ีร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารท่ี 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทําใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอีก 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเช่ียวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถีิชีวติเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บริหารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ต้ังแตยคุกอต้ัง YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

สุกัญจ์สินี บุญผ่องศรี ประธาน YEC หอการค้า 
จังหวัดสุโขทัย เจน 3 ชื่อเล่นคือ “ปอ” เป็นคน 
จังหวัดสุโขทัย และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 
บ้านครูอิ๋ว 2 สาขาที่สุโขทัย และพิษณุโลก

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพ่ือสงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสดุ คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจังหวดัใหเปนท่ีรูจกัยิง่ข้ึนทัง้ในจงัหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนกัธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตวัอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตนิีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเช่ือวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากท่ีสดุ สาํหรบัการลกุข้ึน 

ครั้งใหม

ส่ิงที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กําลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพ่ือนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงที่ 

ดีงามเพ่ือจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ
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เกดิขึน้จรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลาน้ีถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการที่เกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศึกษา 

ปดที่ทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานที่ราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกับ 

ธรุกจิของคุณปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาท่ีสุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คุณพอคุณแมรับราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คุณแม) รานอาหารไทยตนตาํรับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเตีย๋วสุโขทยั ผัดไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหน่ึงที่ บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธุรกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหน่ึง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปลี่ยนไป เราเริ่มมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากขึ้น ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกนั ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทําธรุกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่ส้ินสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีคุ่ณปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรบัชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปลีย่นเมนอูาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดท่ีมี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เส้ือลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาขึ้น แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอ่ืนที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปลี่ยน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนน้ีเปล่ียน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ที่ร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารที่ 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทาํใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอีก 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเชี่ยวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถิชีีวิตเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บรหิารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ตัง้แตยคุกอตัง้ YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

สิ่งแรกที่ทำตอนกลับมา คือ สร้างโลโก้ร้าน สร้าง 
แบรนด์ เพื่อสร้างภาพจำให้กับผู้บริโภค จึงเริ่ม 
ออกแบบโลโก้ใหม่ให้มีเอกลักษณ์สไตล์ร้าน และ 
ดูเป็นสากลมากขึ้น

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพือ่สงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสุด คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจงัหวัดใหเปนทีรู่จกัยิง่ขึน้ทัง้ในจังหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนักธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตัวอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตินีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเชื่อวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากทีสุ่ด สาํหรบัการลกุขึน้ 

ครั้งใหม

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กาํลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพื่อนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงท่ี 

ดีงามเพื่อจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ
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เกิดข้ึนจรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลานี้ถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการท่ีเกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศกึษา 

ปดท่ีทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานท่ีราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกบั 

ธรุกจิของคณุปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาที่สุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คณุพอคณุแมรบัราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คณุแม) รานอาหารไทยตนตํารับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเต๋ียวสโุขทัย ผดัไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีช่ือเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหนึ่งท่ี บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหนึ่ง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปล่ียนไป เราเร่ิมมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากข้ึน ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกัน ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทาํธุรกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีค่ณุปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรับชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปล่ียนเมนูอาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดทีม่ี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เสื้อลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เร่ืองการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาข้ึน แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอื่นที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปล่ียน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนน้ีเปล่ียน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ท่ีร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารท่ี 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทําใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอกี 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเช่ียวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถีิชีวิตเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บริหารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ต้ังแตยคุกอต้ัง YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

คุณปอกล่าวว่า ได้รับแนวทางการบริหารยุคใหม่ 
จากหอการค้าไทย ทำให้วันนี้ธุรกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 
โดยมองที่ฐานลูกค้าของร้านเป็นหลัก เมื่อไหร่ที่คิด 
จะเพิ่มเมนูอาหารใหม่ จะยึดกลุ่มลูกค้าของร้าน 
ทำให้สามารถเลือกกลุ่มประเภทอาหารได้ตรงความ
ต้องการของลูกค้า

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพ่ือสงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสดุ คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจังหวดัใหเปนท่ีรูจกัยิง่ข้ึนทัง้ในจงัหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนกัธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตวัอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตนิีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเช่ือวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากท่ีสดุ สาํหรบัการลกุข้ึน 

ครั้งใหม

ส่ิงที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กําลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพ่ือนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงที่ 

ดีงามเพ่ือจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ
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เกดิขึน้จรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลาน้ีถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการที่เกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศึกษา 

ปดที่ทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานที่ราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกับ 

ธรุกจิของคุณปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาท่ีสุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คุณพอคุณแมรับราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คุณแม) รานอาหารไทยตนตาํรับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเตีย๋วสุโขทยั ผัดไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหน่ึงที่ บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหน่ึง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปลี่ยนไป เราเร่ิมมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากขึ้น ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกนั ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทําธรุกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีคุ่ณปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรบัชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปลีย่นเมนอูาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดท่ีมี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เส้ือลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาขึ้น แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอ่ืนที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปลี่ยน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนน้ีเปลี่ยน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ที่ร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารที่ 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทาํใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอกี 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเชี่ยวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวิถชีีวิตเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บรหิารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ตัง้แตยคุกอตัง้ YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพือ่สงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสุด คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจงัหวัดใหเปนทีรู่จกัยิง่ขึน้ทัง้ในจังหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนักธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตัวอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตินีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเชื่อวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากทีสุ่ด สาํหรบัการลกุขึน้ 

ครั้งใหม

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กาํลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพื่อนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงท่ี 

ดีงามเพื่อจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ
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เกิดข้ึนจรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลานี้ถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการท่ีเกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศกึษา 

ปดท่ีทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานท่ีราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกบั 

ธรุกจิของคณุปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาที่สุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คณุพอคณุแมรบัราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คณุแม) รานอาหารไทยตนตํารับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเต๋ียวสโุขทัย ผดัไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีช่ือเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหนึ่งท่ี บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหนึ่ง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปล่ียนไป เราเร่ิมมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากข้ึน ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกัน ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทาํธุรกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีค่ณุปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรับชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปล่ียนเมนูอาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดทีม่ี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เสื้อลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาข้ึน แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอื่นที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปล่ียน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนนี้เปลี่ยน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ท่ีร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารท่ี 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทําใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอีก 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเช่ียวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถีิชีวติเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บริหารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ต้ังแตยคุกอต้ัง YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพ่ือสงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสดุ คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจังหวดัใหเปนท่ีรูจกัยิง่ข้ึนทัง้ในจงัหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ผลงานไฮไลท์ล่าสุด คือ การเข้าพบท่านจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ รมต.กระทรวงพาณิชย์ และได้รับ 
โอกาสให้นำเสนอโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพใน 
จังหวัดให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นทั้งในจังหวัด และกลุ่ม 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยผสานความร่วมมือ 
ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหอการค้าภาคเหนือ 
โดยใช้ชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร์” 

ทุนเพื่อจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนกัธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตวัอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตนิีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเช่ือวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากท่ีสดุ สาํหรบัการลกุข้ึน 

ครั้งใหม

ส่ิงที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กําลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพ่ือนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงที่ 

ดีงามเพ่ือจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ
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เกดิขึน้จรงิ แตประสบปญหาวกิฤตการณ 

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นี้กอน 

คาดวาโครงการคงตองระงบัไปกอน และ 

นาจะเริ่มไดในปหนา สิ่งเหลาน้ีถาภาค 

สวนตางๆ เห็นความสําคัญ ก็จะมีกลุม 

สตารทอัพออกมาอีกมาก

ความท้าทายกับบทบาท 
ประธาน YEC ในยุค 
วิกฤตเศรษฐกิจจาก 
ไวรัสโควิด 19

จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทั่ว 

โลก รวมถึงประเทศไทยกําลังประสบ 

อยูขณะนี้ มีหลายมาตรการที่เกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนการประกาศปดสถานศึกษา 

ปดที่ทํางาน ปดหางสรรพสินคา และ 

รานอาหารซ่ึงใหงดทานที่ราน ซื้อกลับ 

บานอยางเดยีว สงผลกระทบโดยตรงกับ 

ธรุกจิของคุณปอ ทาํใหยอดขายของราน 

ปจจุบันเหลือเพียง 10-15% จากชวง 

ปกติ จังหวัดสุโขทัยก็ไดรับผลกระทบ 

เนือ่งจากมจํีานวนผูตดิเชือ้ 3 ราย สมาชกิ 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัยจึงพรอม 

ใจผนึกกําลังใหความชวยเหลือระดม 

แนะนำประวัติประธาน
โดยสังเขป

สุกัญจสินี บุญผองศรี ประธาน 

YEC หอการคาจังหวัดสุโขทัย เจน 3 

ชื่อเลนคือ “ปอ” เปนคนจังหวัดสุโขทัย 

และเปนเจาของธุรกิจรานอาหารบาน 

ครูอิ๋ว 2 สาขาท่ีสุโขทัย และพิษณุโลก 

มพีีน่อง 2 คน คณุปอเปนนองสาวคนเลก็ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 

วิทยาลัยรามคําแหง 

คุณพอคุณแมรับราชการทัง้คู และ 

เปนผูกอตัง้รานอาหาร “บานครอูิว๋” (ชือ่ 

คุณแม) รานอาหารไทยตนตาํรับพ้ืนเมอืง 

สุโขทัย มีจุดเดนที่รสชาติ สูตรเฉพาะ 

ความสะอาด รวดเร็ว เมนูเด็ด อาทิ 

กวยเตีย๋วสุโขทยั ผัดไทยสุโขทัย แหนมเนือง 

เปนตน สวนใหญเปนอาหารจานเดียว 

เปนรานอาหารที่เรียกไดวา “ใครมา 

สุโขทัย ไมไดมาทานถือวามาไมถึง” 

เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเปนหอง 

รับรองแขกบานแขกเมือง เคยตอนรับ 

บุคคลชั้นนําของประเทศมาแลว ไมวา 

จะเปนบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี และ 

เจานายหลายพระองคอีกดวย

“รานนี้เปดมาแลว 19 ป กอน 

จะเปดอีกสาขาหน่ึงที่ บานคลอง จ. 

พิษณุโลก ไดนําออนไลนเขามาชวย      

โปรโมทธรุกจิ อาท ิFacebook Fanpage 

ของรานที่สุโขทัย และ พิษณุโลก สาขา 

ทีพ่ษิณุโลกเปดมาไดครบ 1 ป เมือ่เดอืน 

มกราคมที่ผานมา จดุเดน และวสิยัทศัน 

คือ การเลือกสรรอยางพิถีพิถัน สุขภาพ 

ของลูกคาสําคัญกวากําไร ตามสโลแกน 

อาหารอรอย สะอาด ราคาไมแพง

“ปอบอกเลยวา สาเหตุที่มีความ 

คดิขยายธรุกจิแบรนด “รานบานครอูิว๋” 

สวนหน่ึง คือ มุมมองในการทําธุรกิจ 

เปลี่ยนไป เราเร่ิมมีความคิดจะตอยอด 

รานอยางไรใหเปนที่รูจักมากขึ้น ขยาย 

ตลาดไดแบบไหน จึงเริ่มเก็บขอมูล เริ่ม 

ศึกษาวิธีการทําครัวกลางเพื่อคงรสชาติ 

อาหารใหไดเหมอืนกนั ตอนเขาหอการคา 

จังหวัด ตอนนั้นเริ่มเจอเพื่อนนักธุรกิจที่ 

ทําธรุกจิหลากหลาย บางคนเปนทายาท 

เจาของธุรกิจ บางคนเปดกิจการตัวเอง 

และมีหลายสาขา ไดมกีารแชร และแลก 

เปลี่ยนความรูระหวางกัน รวมถึงไดรวม 

ฟงบรรยายหลายครั้งเกี่ยวกับอาหารซึ่ง 

หอการคาไทยจัดขึ้น ทําใหมีความกลา 

ความมั่นใจที่จะตอยอดธุรกิจนี้ไปใหได 

เพราะเชื่อวา ประสบการณการเรียนรู 

ยอมไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นเราตองสราง 

แรงบันดาลใจใหกับตัวเอง เพื่อเปนแรง 

ผลักดันใหธุรกิจเราเติบโตไปไดอยาง 

มั่นคง”

จุดเปลี่ยนของชีวิต จาก 
วงการบันเทิง สู่การ 
บริหารธุรกิจ

ดวยความท่ีคุณพอคุณแมมีอาชีพ

รับราชการ ทําใหรานไมคอยเนนเรื่อง 

ผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก แตจะให 

ความสําคัญกับรสชาติอาหารที่ เป น 

เอกลักษณ และตองอรอยถูกใจลูกคา 

ขณะทีคุ่ณปอ เปนเด็กนเิทศศาสตร สมยั 

เรียนชอบทํากิจกรรม อยูชมรมละคร 

นิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทําพวก 

แตงหนา ออกแบบเสื้อผ า รับงาน 

ฟรีแลนดไปดวยทํางานไปดวย ใฝฝน 

อยากทํางานในวงการบันเทิง ไมไดคิด 

เรื่องการบริหารธุรกิจรานอาหาร แต 

คุณพอกับคุณแมเปนหวงไมอยากให 

ลําบากจึงเรียกตัวกลับมา “ถือเปนจุด 

เปลีย่นสาํหรบัชวีติ” คณุปอจงึไดเขามามี 

บทบาทกับรานตั้งแตนั้นมา

สิ่งแรกที่ทําตอนกลับมา คือ สราง 

โลโกราน สรางแบรนด เพือ่สรางภาพจาํ 

ใหกบัผูบรโิภค จงึเริม่ออกแบบโลโกใหม 

ใหมีเอกลักษณสไตลราน และดูเปน 

สากลมากขึ้น สินคาที่จําหนายภายใน 

รานทุกชนิดจะตองผลิตเองเทานั้น และ 

ปรบัเปลีย่นเมนอูาหารใหทนัสมยัมากขึน้ 

โดยเนนภาพอาหาร และรายละเอยีดท่ีมี 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะ 

เช่ือวา ภาพอาหารมสีวนกระตุนใหลกูคา 

เกิดความตองการอยากสั่ง โดยอาหาร 

ทุกจานที่เสิร ฟตองมีหนาตาเหมือน 

ภาพในเมนู อีกเรื่องที่ไดปรับเปลี่ยนคือ 

ชุดพนักงานใหเปนแบบเดียวกัน จาก 

เส้ือลายดอกปรับเปนชุดไทยลานนา 

มีผ ากันเป  อน และผ าคลุมผมเพื่อ 

สุขลักษณะอนามัยสําหรับลูกคา

“เรื่องการสรางเอกลักษณความ 

เปนตัวเองของรานที่แตกตางจากคูแขง 

ที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน ความคิด 

นี้ไดมาจากการเขาอบรมของหอการคา 

ไทยหลาย ๆ คอรส โดยผลตอบรับหลัง 

การเปลี่ยนแปลงดีเลย แตแรกๆที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนแพคเกจ ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ก็ตองปรับราคาขึ้น แนนอนพอแมไม 

เหน็ดวย ลกูคาบน ขอไมเอากลองไดไหม 

ลดราคาไดไหม แตปอคิดวา เราตอง 

ยืนหยัดไมงั้นรานเราจะสูรานอ่ืนที่มี 

มาตรฐานไมได สักพักคนเริ่มเปลี่ยน 

ความคิด เริ่มยอมรับ จนตอนน้ีเปลี่ยน 

แพคเกจ เปนแบบที่ 3 แลว และสินคา 

ที่ร านกลายเปนของฝากสุโขทัยโดย 

ปริยาย”

สู่ความสำเร็จด้วย
แรงบันดาลใจ
จากหอการค้าฯ

จากจดุเริม่ตนมาสูความสาํเรจ็ทาง 

ธุรกิจที่คุณปอไดบริหารรานอาหารที่ 

สุโขทัยมาตลอดเวลา 10 ป นอกจากมี 

คุณพอคุณแมเปนผู สนับสนุน ใหคํา 

ปรกึษาแลว คณุปอกลาววา ไดรบัแนวทาง 

การบริหารยุคใหมจากหอการคาไทย 

ทําให วันนี้ ธุ รกิจมีระบบชัดเจนขึ้น 

โดยมองที่ฐานลูกคาของรานเปนหลัก 

เมื่อไหรที่คิดจะเพิ่มเมนูอาหารใหม จะ 

ยึดกลุมลูกคาของราน ทําใหสามารถ 

เลือกกลุมประเภทอาหารไดตรงความ 

ตองการของลกูคา เชน ลกูคากลุมราชการ 

ธนาคาร จึงมีบริการหองจัดเลี้ยงรับรอง 

แขก ดังนั้นตองเสิรฟอาหารดวยความ 

รวดเร็ว เพราะเปนรานกวยเตีย๋วรานแรก 

ที่มีบริการหองแอร แตราคาไมสูง ตั้งแต 

ยุคกวยเตี๋ยวชามละ 30 บาท หลังจาก 

นั้นรานอื่น ๆ ก็เริ่มมีหองแอรตามมา 

ทาํใหตองคดิตอวา “เรามจุีดแขง็อะไรอีก 

ที่จะทําใหรานอื่นตามไมทัน” 

กระแสโซเชี่ยวมีเดียก็มีผลกับราน

ในชวงหลงัๆ เพราะวถิชีีวิตเปลีย่นไป คณุ 

ปอยอมรบัวา รานทีส่าขาสโุขทัยกระแส 

ดีมาจากการออกรายการทีวีหลาย 

รายการ ดังนั้นสาขาใหมที่พิษณุโลก จึง 

คงเอกลักษณจากรานแรก ไมวาจะเปน 

ชุดพนักงาน รูปแบบราน แตมีการนํา 

เทคโนโลยี ระบบ POS คือระบบการ 

บรหิารจดัการรานอาหาร ทีส่ามารถชวย 

ดูแลและควบคุมเรื่องยอดขาย จํานวน 

วัตถุดิบ ตนทุนอาหาร และดูรายงาน 

พฤติกรรมการบริโภค เพื่อจะนําขอมูล 

มาวิเคราะหวางแผนทางการตลาด การ 

ออกแบบเมน ูและโปรโมชัน่ใหเหมาะสม 

ไดตอไป การเพิ่มเมนูอาหารใหหลาก 

หลายขึ้น ตามกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

“รานนี้มีความเปนตัวปอสูงมาก 

นอกจากรสชาติท่ีเราตองควบคุมให 

เหมือนกับสาขาแรกแลว ปอเนนเร่ือง 

หนาตาของอาหารดวย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับปจจุบันที่คนนิยมถายรูปอาหาร มา 

ทานแลวเหมือนทานที่บาน”

แรงบันดาลใจในการ
เข้าเป็นสมาชิก YEC 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

คุณปอเริ่มเขาเปนสมาชิก YEC 

ตัง้แตยคุกอตัง้ YEC สโุขทัยปแรก เพราะ 

เพือ่นชกัชวนเห็นวา เปนเด็กนเิทศ ถนดั 

งานกิจกรรม ทั้งที่ไมรูวา YEC คืออะไร 

รูอยางเดียววา เรารวมกลุมกนัเพือ่ทาํให 

จังหวัดสุโขทัยมีอะไรใหมๆ เพื่อพัฒนา 

ดานการทองเที่ยว จนปจจุบันเธอไดรับ 

เลือกใหเปนประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัย รุ นที่ 3 โดยมีจํานวน 

สมาชิก 25 คน ซ่ึงอาจจะนอยกวาปอืน่ๆ 

แตเธออธิบายวา ขอไมเนนจํานวน แต 

ตองการวางรากฐานให YEC หอการคา 

จังหวัดสุโขทัยเขมแข็ง แมมีทีมบริหาร 

ไมมาก แตทุกคนเขาใจระบบ และรูวา 

จะขับเคลือ่นตออยางไร เพือ่สงงานใหรุน 

ตอไปสานตอได การสรางรากฐาน คือ 

สรางความเขาใจวา การเขามาอยูหอ 

การคา นั้นมีความสําคัญกับจังหวัด เรา 

สามารถเปนสวนชวยในการสรางสรรค 

ไอเดียใหมๆ ใหกับผูใหญได

ผลงานไฮไลทลาสุด คอื การเขาพบ 

ทานจรุนิทร ลกัษณวศิษิฎ รมต.กระทรวง 

พาณิชย และไดรับโอกาสใหนําเสนอ 

โครงการที่จะสามารถสรางรายไดทาง 

เศรษฐกิจ และสงเสริมกลุมสตารทอัพ 

ในจงัหวัดใหเปนทีรู่จกัยิง่ขึน้ทัง้ในจังหวัด 

และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดย 

ผสานความรวมมือของภาครัฐและ 

เอกชน รวมทั้งหอการคาภาคเหนือ โดย 

ใชชื่อโครงการ “สุโขทัย แฟร” ซึ่งทาน 

รมต.รับเรื่อง และตองการผลักดันให 

ทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย ใหแก 

โรงพยาบาล เพราะสุโขทัยยังขาด 

อุปกรณทางการแพทยจํานวนมาก

“ความทาทายของประธาน YEC 

ในยุคนี้คือ การปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน 

ฐานะทีเ่ราเปนนักธรุกจิ เราจะพลกิวกิฤติ 

นีใ้หเปนโอกาสอยางไร สวนตัวอยางแรก 

เราตองไมถอดใจ ใชหลักสําคัญที่วา เรา 

จะตองผานพนวิกฤตินี้ไปใหได โดยตอง 

คดิกลยทุธปรบัแผนทางธรุกจิใหเหมาะสม 

และสอดคลองกบัธรุกจิของตน ยดึหลกัการ 

บริหารแบบไมเนนผลกําไร แตสามารถ 

อยูรอด พนักงานมีอาชีพ ประคองชีวิต 

ไดโดยไมเดือดรอน เพ่ือใหทุกคนผาน 

พนวกิฤตนิีไ้ปดวยกนั แตในความเลวราย 

เราอาจจะเจอชองทางใหมๆ ระหวางท่ี 

เราเผชิญกับสถานการณแบบนี้ก็ได”

ความหวัง และ 
ความพร้อมสู่
การปรับตัวหลังโควิด 

หลังสถานการณนี้ผานพนไปแลว 

คุณปอเชื่อวา เศรษฐกิจจะชะลอตัวไม 

ตางจากชวงฟองสบูแตก กวาจะฟนฟู 

ใหมคงตองใชเวลาปรบัตวัอกีเปนป เพราะ 

ผลกระทบเกิดขึ้นเปนวงกวาง กระทบ 

ทัง้ผูประกอบการ ลกูจาง ไมวาจะอาชีพ 

ไหน ทุกคนตางคาดหวังใหหนวยงาน 

ภาครัฐเขามาชวยพยุง โดยเฉพาะกลุม 

SMEs ที่กําลังจะเติบโตก็ตองหยุดชะงัก 

ไป หลังจากนี้ คิดวา วิถีทางธุรกิจยุค 

ใหมคือ ทุกคนคงตองประคองชีวิต และ 

เซฟตวัเองใหมากทีสุ่ด สาํหรบัการลกุขึน้ 

ครั้งใหม

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรมีใหกัน คือ 

“กําลังใจ” ทีมบรรณาธิการขอเปน 

กาํลงัใจใหประธาน YEC หอการคาจังหวดั 

สุโขทัย และสมาชิกทุกทานสามารถ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองใหสามารถ 

กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หรือยิ่งกวา 

เดิม เพื่อนําพลังน้ันมาสรางสรรคส่ิงท่ี 

ดีงามเพื่อจังหวัดสุโขทัย และประเทศ 

ไทยตามที่มุงหวังไวตอไปนะคะ

ความท้าทายของประธาน YEC ในยุคนี้คือ การ 
ปรับเปลี่ยนมุมมอง ในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจ เรา 
จะพลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสอย่างไร ส่วนตัว 
อย่างแรก เราต้องไม่ถอดใจ ใช้หลักสำคัญที่ว่า เรา 
จะต้องผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ โดยต้องคิดกลยุทธ์ 
ปรับแผนทางธุรกิจให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ธุรกิจของตน ยึดหลักการบริหารแบบไม่เน้นผล 
กำไร แต่สามารถอยู่รอด พนักงานมีอาชีพ 
ประคองชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน เพื่อให้ทุกคน 
ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน แต่ในความเลวร้าย เรา 
อาจจะเจอช่องทางใหม่ๆ ระหว่างที่เราเผชิญกับ 
สถานการณ์แบบนี้ก็ได้
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