






สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน

หวังวาทานผูอานจะยิ้มไดมากขึ้น สบายใจขึ้น หลังจากไมพบผูติดเชื้อโควิดรายใหมภายในประเทศติดตอกัน 

มานาน และสภาวะเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะคอยๆปรับตัวดีขึ้น หลังจากประกาศคลายล็อกดาวน แมวาธุรกิจการทองเที่ยว 

และการโรงแรมโดยเฉพาะที่ภูเก็ตยังคงซบเซา ซึ่งรัฐคงตองออกมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจอยางเรงดวนตอไป

ฉบับนี้ขอเริ่มดวย ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทยประจำเดือนพฤษภาคม โดยหอการคาไทยและศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวย Economic Review เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

เดือนมิถุนายน 2563 ที่ฟนตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 หลังคลายล็อกดาวน โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ตอดวยขาวตลาด OTT Video (Over-The-Top Video) หรือตลาดบริการวิดีโอผานอินเทอรเน็ต ในจีนขยายตัว 

ขึ้นมาก เพราะชาวจีนสนใจความบันเทิงในบานเพิ่มขึ้นในชวงที่ตองกักตัวอยูบาน โดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อ 

การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ตอกันดวยบทความเร่ือง การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดลอม 

ทางธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัล  (ตอนที่ 1) โดยสำนักพัฒนาและสงเสริมการวิจัย สถาบันระหวางประเทศเพื่อ 

การคาและการพัฒนา (ITD) 

ในสวนคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัว เสนอตอน การแกไขความขัดแยง โดย รองศาสตราจารย ดร. 

เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย YEC Update เชนเคย ซึ่งฉบับนี้พบกับผูบริหารรุนใหม คุณอนุชา ศิวิลัยกุล 

หรือ “คุณชา”ประธาน YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย เจน 3 กรรมการบริหาร บริษัท เอกโอชา 2523 จำกัด 

รานอาหารชื่อดังแหงเมืองเชียงราย

ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดในการรูทันปญหา 

สถานการณ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทาน และผูอานสามารถติดตาม Thailand Economic & 

Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  

และ LINE Official: @ThailandEcoReview   

ฝากไวสุดทายกับคำติดปาก “การดอยาตก” เพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิดรอบ 2 นะคะ 

      

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ

บรรณาธิการบริหาร
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42

การแกไขความขัดแยง 
ของครอบครัวตองคํานึงถึง 
เวลา สถานการณ และการ 
ตัดสินใจในขณะนั้น ซึ่งการ 

ตัดสินใจของครอบครัวจะไมเหมือน 
กับการตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจาก 

สถานการณอาจจะนําไปสูเหตุผลในการตัดสินใจ 
อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ ในแตละชวงเวลาดวย หาก 
เกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว หลักการ 
ในการแกไขปญหา คือ การสื่อสาร ความประนีประนอม การ 

เอาใจเขามาใสใจเรา และการรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ 
ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี และไดผล 

ระยะยาว

ในป พ.ศ. 2560 
รัฐไดประกาศมาตรการ 

สงเสริมการลงทุนที่ใหกับ 
พื้นที่ EEC เพื่อสงเสริม 10 

อุตสาหกรรมเปาหมาย และตาม 
มาดวยการประกาศเขตเพื่อสงเสริม 
อุตสาหกรรมเฉพาะ 3 เขต ไดแก 
Eastern Airport City (EEC-A) Eastern 
Economic Corridor of Innovation (EECi) 
และ Digital Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ตลาดสื่อและบันเทิงของจีนเติบโตรอนแรงอยาง
ตอเนื่องตลอดหลายปที่ผานมา จนมีแนวโนมจะ 

กาวขึ้นเปนตลาดสื่อและบันเทิงที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก 
ภายในป 2566 แทนที่สหรัฐฯ ซึ่งเปนผูนําตลาดมา 
อยางยาวนาน ทั้งนี้ ในบรรดาตลาดสื่อและบันเทิง 
สาขาตางๆ ของจีน สาขาหนึ่งที่มีแนวโนมเติบโต 

อยางโดดเดน คือ ตลาด OTT Video (Over 
-The-Top Video) หรือตลาด

บริการวิดีโอผาน
อินเทอรเน็ต

34

38

09
ตอนนี้ประชาชนไมกลาใชจาย จากความกังวลในเรื่องโควิด 
วาจะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึงกังวลภาวะเศรษฐกิจที่ 
ไมดี รายไดลดลง กังวลปญหาหนี้สิน...แตจากการคลายล็อก 
มาตรการในเฟส 5 นาจะทําใหการจับจายใชสอยเริ่มดีขึ้น 
ในเดือนก.ย. รวมทั้งหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการเสริมเขาไป 

สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจนาจะเกิดขึ้นไดในไตรมาส 4 
แตกวาจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟนตัวได 

คงอยูในชวงไตรมาส 1 
หรือไตรมาส 2 

ของปหนา

จับกระแสตลาด OTT Video 
ในจีนโต ...ทามกลาง
สถานการณกักตัวอยูบาน

การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน
และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
เพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

ธุรกิจครอบครัว 
ตอน การแกไขความขัดแยง

ม.หอการคาไทย เผย
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค มิ.ย.
ฟนตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 
หลังคลายล็อกดาวน



ม.หอการค้าไทย เผย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย.
ฟื้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
หลังคลายล็อกดาวน์

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือนมิ.ย. 63 อยูที่ 49.2 จาก 48.2 ใน 

เดือนพ.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวขึ้น 

ตอเน่ืองเปนเดือนที่ 2 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการลอ็กดาวน สวนดัชนี 

ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 

41.4 จาก 40.2 ในเดือนพ.ค. 63

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 47.6 จาก 46.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได 

ในอนาคตเทากับ 58.6 จาก 57.7

ปจจยับวก ไดแก รฐับาลมมีาตรการ 

ผอนปรนระยะท่ี 3 และ 4, รัฐบาลมี 

มาตรการ เยี ยวยาผลกระทบจาก 

สถานการณโควิด-19, คณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิ (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้ 

นโยบายที่ 0.50%

ปจจัยลบ ไดแก ความวิตกกังวล 

การแพรระบาดสถานการณไวรสัโควดิ-19, 

กนง.ปรับลดอัตราการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจไทย (GDP) ป 63 เปน -8.1%, 

รฐับาลขยายเวลาการใชพ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินราคาพืชผล

การเกษตร ยังทรงตัวในระดับตํ่า การ 

สงออกเดอืนพ.ค. ติดลบ -22.5%, ความ 

กังวลเกี่ยวกับสงครามการคา ราคา 

นํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

คาเงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย และผู 

บริโภคกังวลปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

ศ

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ปรับตัวดีขึ้น แต่ 
ผู้บริโภคยังไม่กล้าใช้จ่าย

การปรับตัวดีข้ึนของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคหลายรายการในเดอืนนี้ 

สงผลใหดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค

ปรับตัวดีข้ึนตอเนื่องเปนเดือนท่ี 2 แต 

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม 

ยังอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ 

นับตั้งแตทําการสํารวจมาในรอบ 21 ป 

9 เดือน การท่ีดัชนคีวามเชือ่ม่ันผูบริโภค 

โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวตํ่ากวาระดับ 

100 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤต 

โควิด-19 ทั่วโลก อาจจะสงผลกระทบ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคอีกครั้ง โดยปจจัย 

เรือ่งเสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศ 

ไดกลับมาเปนปจจัยอันดับที่ 3 รองจาก 

ปจจัยความกังวลปญหาโควิด และ 

ปญหาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งปจจุบัน 

จะเริ่มเห็นขาวปญหาภายในพรรคการ 

เมืองรวมรัฐบาล และมีกระแสเรียกรอง 

ใหปรับทีมเศรษฐกิจ รวมถึงการยุบสภา 

เปนตน มองวา หากรฐับาลยงัไมสามารถ 

ออกมาตรการท่ีใหเห็นผลอยางเปน 

รูปธรรมเพื่อใหเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท 

ลงสู ระบบเศรษฐกิจไดภายในชวง 3 

เดือนนี้ เศรษฐกิจไทยก็จะลงลึกอยาง 

ตอเนื่อง จํานวนคนตกงานมากขึ้น และ 

ทามกลางความกังวลปญหาการตกงาน 

กําลังซื้อหดหาย จะทําใหประชาชนเริ่ม 

เขาสูวงจรการกอหนีม้ากขึน้ทัง้ในระบบ 

และนอกระบบ สงผลไปถึงความสามารถ 

ในการจัดเก็บรายไดของประเทศใน 

ภาพรวมของปงบประมาณ 64 ดวย 

อยางไรก็ดี เบื้องตนศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

ประเมินวาเศรษฐกจิไทยในปนีจ้ะหดตัว 

มากขึ้นเปน -8 ถึง -10% จากเดิมที่เคย 

คาดการณไว -3.5 ถึง -5% สวนการ 

สงออกไทยปนี้คาดวาจะหดตัวในระดับ 

-8 ถึง -10% เชนกัน ทั้งนี้ ม.หอการคา 

ไทย จะแถลงปรบัประมาณการเศรษฐกิจ 

ไทยป 63 ครั้งใหมเร็วๆนี้ 

ในเชิงลบอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว การสงออก 

ธุรกิจโดยทั่วไป และการจางงานใน 

อนาคต ซ่ึงเปนปจจัยบ่ันทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น คาดวาผูบริโภคยังคงชะลอ 

การใชจายไปอยางนอยอีก 3-6 เดือน 

นับจากน้ี จนกวาสถานการณโควิด-19 

จะคลายตัวลง และมีการเปดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ และธรุกิจอยางกวางขวาง 

พรอมกับการท่ีรัฐบาลออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม 

ชัดเจนในการพลิกฟ นเศรษฐกิจหลัง 

โควิด-19 เพื่อฟนความเช่ือมั่นผูบริโภค 

ใหกลับคืนมา "ตอนนี้ประชาชนไมกลา 

ใชจาย จากความกังวลในเรื่องโควิดวา 

จะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึงกังวล 

ภาวะเศรษฐกิจที่ไม ดี รายไดลดลง 

กังวลปญหาหนี้สิน...แตจากการคลาย 

ล็อกมาตรการในเฟส 5 นาจะทําใหการ 

จับจายใชสอยเริ่มดีข้ึนในเดือนก.ย. 

รวมท้ังหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการ 

เสริมเขาไป สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจ 

นาจะเกิดข้ึนไดในไตรมาส 4 แตกวา 

จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟนตัวไดคงอยูใน 

ชวงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของ 

ปหนา

การวางแผนท่องเที่ยว
น่ามาเต็ม ไตรมาส 1 
ปี 64

นอกจากนี้ ยังมีข อมูลที่พบวา 

ประชาชนสวนใหญยังไมมีการวางแผน

การทองเที่ยวในชวงนี้ แผนการทอง 

เที่ยวสวนใหญจะเริ่มข้ึนในอีก 1 ป 

ข างหนา ซึ่งจะทําให สัญญาณการ 

จับจายใชเงินในเรื่องของการทองเท่ียว

อาจจะหายไปในชวง 3 ไตรมาสของปนี้ 

ดังนั้น หากรัฐบาลตองการจะทําให 

เมด็เงนิจากภาคการทองเทีย่วเขามาเปน 

ตัวชวยคํ้ายันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กจ็ะตองมมีาตรการกระตุนการทองเทีย่ว 

ที่ตอบสนองหรือมีแรงจูงใจมากกวานี้ 

รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นใหประชาชน 

ในเรื่องความปลอดภัยจากมาตรการ 

ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

หากจะเริ่มเปดใหนักทองเที่ยว 

ตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 

ประเทศไทย "ตอนนี้กลุมตัวอยางสวน 

ใหญไมมีการวางแผนการทองเท่ียว แต 

มองยาวไปอกี 1 ปขางหนา เพราะฉะนัน้ 

ทําใหสัญญาณการใชเงินเรื่องทองเที่ยว

จะหายไปถึง 3 ไตรมาส กวาจะเริ่ม 

ทองเที่ยวกันก็เปนชวงไตรมาส 1 ป 64 

มาตรการกระตุ นทองเที่ยวในตอนนี้ 

อาจจะยังไมตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนมากนัก รัฐบาลตองสราง 

แรงจูงใจมากกวานี้

เศรษฐกิจจะดิ่งอีก 
ถ้าอีก 3 เดือนรัฐบาล 
ไม่สามารถผลักเม็ดเงิน 
4 แสนล้านเข้าระบบ

สําหรับความไมแนนอนทางการ 

เมืองในขณะนี้ เริ่มกลับมาเปนปจจัยท่ี 

สรางความกังวล และสงผลตอความ 

ผู้บริโภคยังมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม 
น่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะถดถอยจากวิกฤตโควิด-19 
ทั่วโลก อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อ 
กำลังซื้อภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว การ 
ส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต 
ซึ่งเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้ง 
ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภค 

เดือนมิ.ย. 63 อยูที่ 49.2 จาก 48.2 ใน 

เดือนพ.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวขึ้น 

ตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวน สวนดชันี 

ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 

41.4 จาก 40.2 ในเดือนพ.ค. 63

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 47.6 จาก 46.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได 

ในอนาคตเทากับ 58.6 จาก 57.7

ปจจยับวก ไดแก รฐับาลมมีาตรการ 

ผอนปรนระยะท่ี 3 และ 4, รัฐบาลมี 

มาตรการ เยี ยวยาผลกระทบจาก 

สถานการณโควิด-19, คณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิ (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้ 

นโยบายที่ 0.50%

ปจจัยลบ ไดแก ความวิตกกังวล 

การแพรระบาดสถานการณไวรสัโควดิ-19, 

กนง.ปรับลดอัตราการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจไทย (GDP) ป 63 เปน -8.1%, 

รฐับาลขยายเวลาการใชพ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินราคาพืชผล

การเกษตร ยังทรงตัวในระดับตํ่า การ 

สงออกเดือนพ.ค. ติดลบ -22.5%, ความ 

กังวลเกี่ยวกับสงครามการคา ราคา 

นํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ข้ึน 

คาเงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย และผู 

บริโภคกังวลปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ปรับตัวดีขึ้น แต่ 
ผู้บริโภคยังไม่กล้าใช้จ่าย

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคหลายรายการในเดอืนนี้ 

สงผลใหดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค

ปรับตัวดีข้ึนตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 แต 

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม 

ยังอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ 

นับตั้งแตทําการสํารวจมาในรอบ 21 ป 

9 เดอืน การท่ีดชันคีวามเช่ือม่ันผูบรโิภค 

โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวตํ่ากวาระดับ 

100 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤต 

โควิด-19 ทั่วโลก อาจจะสงผลกระทบ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคอีกครั้ง โดยปจจัย 

เรือ่งเสถยีรภาพทางการเมอืงในประเทศ 

ไดกลับมาเปนปจจัยอันดับที่ 3 รองจาก 

ปจจัยความกังวลปญหาโควิด และ 

ปญหาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งปจจุบัน 

จะเริ่มเห็นขาวปญหาภายในพรรคการ 

เมืองรวมรัฐบาล และมีกระแสเรียกรอง 

ใหปรับทีมเศรษฐกิจ รวมถึงการยุบสภา 

เปนตน มองวา หากรฐับาลยงัไมสามารถ 

ออกมาตรการท่ีใหเห็นผลอยางเปน 

รูปธรรมเพื่อใหเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท 

ลงสู ระบบเศรษฐกิจไดภายในชวง 3 

เดือนน้ี เศรษฐกิจไทยก็จะลงลึกอยาง 

ตอเนื่อง จํานวนคนตกงานมากขึ้น และ 

ทามกลางความกังวลปญหาการตกงาน 

กําลังซื้อหดหาย จะทําใหประชาชนเริ่ม 

เขาสูวงจรการกอหนีม้ากขึน้ทัง้ในระบบ 

และนอกระบบ สงผลไปถึงความสามารถ 

ในการจัดเก็บรายไดของประเทศใน 

ภาพรวมของปงบประมาณ 64 ดวย 

อยางไรก็ดี เบื้องตนศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

ประเมินวาเศรษฐกจิไทยในปนีจ้ะหดตวั 

มากขึ้นเปน -8 ถึง -10% จากเดิมที่เคย 

คาดการณไว -3.5 ถึง -5% สวนการ 

สงออกไทยปนี้คาดวาจะหดตัวในระดับ 

-8 ถึง -10% เชนกัน ทั้งนี้ ม.หอการคา 

ไทย จะแถลงปรบัประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยป 63 ครั้งใหมเร็วๆนี้ 

ในเชิงลบอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว การสงออก 

ธุรกิจโดยทั่วไป และการจางงานใน 

อนาคต ซึ่งเปนปจจัยบั่นทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคท้ังในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น คาดวาผูบริโภคยังคงชะลอ 

การใชจายไปอยางนอยอีก 3-6 เดือน 

นับจากนี้ จนกวาสถานการณโควิด-19 

จะคลายตัวลง และมีการเปดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจอยางกวางขวาง 

พรอมกับการที่รัฐบาลออกมาตรการ 

กระตุ นเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม 

ชัดเจนในการพลิกฟ นเศรษฐกิจหลัง 

โควิด-19 เพ่ือฟนความเช่ือม่ันผูบริโภค 

ใหกลับคืนมา "ตอนนี้ประชาชนไมกลา 

ใชจาย จากความกังวลในเร่ืองโควิดวา 

จะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึงกังวล 

ภาวะเศรษฐกิจที่ไม ดี รายไดลดลง 

กังวลปญหาหนี้สิน...แตจากการคลาย 

ล็อกมาตรการในเฟส 5 นาจะทําใหการ 

จับจายใชสอยเริ่มดีขึ้นในเดือนก.ย. 

รวมทั้งหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการ 

เสริมเขาไป สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจ 

นาจะเกิดข้ึนไดในไตรมาส 4 แตกวา 

จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟนตัวไดคงอยูใน 

ชวงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของ 

ปหนา

การวางแผนท่องเที่ยว
น่ามาเต็ม ไตรมาส 1 
ปี 64

นอกจากนี้ ยังมีข อมูลที่พบวา 

ประชาชนสวนใหญยังไมมีการวางแผน

การทองเที่ยวในชวงน้ี แผนการทอง 

เที่ยวสวนใหญจะเริ่มข้ึนในอีก 1 ป 

ข างหนา ซึ่งจะทําให สัญญาณการ 

จับจายใชเงินในเรื่องของการทองเท่ียว

อาจจะหายไปในชวง 3 ไตรมาสของปนี้ 

ดังนั้น หากรัฐบาลตองการจะทําให 

เมด็เงนิจากภาคการทองเทีย่วเขามาเปน 

ตัวชวยคํ้ายันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กจ็ะตองมมีาตรการกระตุนการทองเทีย่ว 

ที่ตอบสนองหรือมีแรงจูงใจมากกวานี้ 

รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหประชาชน 

ในเรื่องความปลอดภัยจากมาตรการ 

ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

หากจะเริ่มเปดใหนักทองเที่ยว 

ตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 

ประเทศไทย "ตอนนี้กลุมตัวอยางสวน 

ใหญไมมีการวางแผนการทองเท่ียว แต 

มองยาวไปอีก 1 ปขางหนา เพราะฉะนัน้ 

ทําใหสัญญาณการใชเงินเรื่องทองเที่ยว

จะหายไปถึง 3 ไตรมาส กวาจะเริ่ม 

ทองเที่ยวกันก็เปนชวงไตรมาส 1 ป 64 

มาตรการกระตุ นทองเที่ยวในตอนนี้ 

อาจจะยังไมตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนมากนัก รัฐบาลตองสราง 

แรงจูงใจมากกวานี้

เศรษฐกิจจะดิ่งอีก 
ถ้าอีก 3 เดือนรัฐบาล 
ไม่สามารถผลักเม็ดเงิน 
4 แสนล้านเข้าระบบ

สําหรับความไมแนนอนทางการ 

เมืองในขณะน้ี เริ่มกลับมาเปนปจจัยที่ 

สรางความกังวล และสงผลตอความ 

ภาพโดย TheDigitalWay จาก Pixabay
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือนมิ.ย. 63 อยูที่ 49.2 จาก 48.2 ใน 

เดือนพ.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวขึ้น 

ตอเน่ืองเปนเดือนที่ 2 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการลอ็กดาวน สวนดัชนี 

ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 

41.4 จาก 40.2 ในเดือนพ.ค. 63

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 47.6 จาก 46.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได 

ในอนาคตเทากับ 58.6 จาก 57.7

ปจจยับวก ไดแก รฐับาลมมีาตรการ 

ผอนปรนระยะท่ี 3 และ 4, รัฐบาลมี 

มาตรการ เยี ยวยาผลกระทบจาก 

สถานการณโควิด-19, คณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิ (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้ 

นโยบายที่ 0.50%

ปจจัยลบ ไดแก ความวิตกกังวล 

การแพรระบาดสถานการณไวรสัโควดิ-19, 

กนง.ปรับลดอัตราการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจไทย (GDP) ป 63 เปน -8.1%, 

รฐับาลขยายเวลาการใชพ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินราคาพืชผล

การเกษตร ยังทรงตัวในระดับตํ่า การ 

สงออกเดอืนพ.ค. ติดลบ -22.5%, ความ 

กังวลเกี่ยวกับสงครามการคา ราคา 

นํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

คาเงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย และผู 

บริโภคกังวลปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ปรับตัวดีขึ้น แต่ 
ผู้บริโภคยังไม่กล้าใช้จ่าย

การปรับตัวดีข้ึนของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคหลายรายการในเดอืนนี้ 

สงผลใหดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค

ปรับตัวดีข้ึนตอเนื่องเปนเดือนท่ี 2 แต 

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม 

ยังอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ 

นับตั้งแตทําการสํารวจมาในรอบ 21 ป 

9 เดือน การท่ีดัชนคีวามเชือ่ม่ันผูบริโภค 

โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวตํ่ากวาระดับ 

100 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤต 

โควิด-19 ทั่วโลก อาจจะสงผลกระทบ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคอีกครั้ง โดยปจจัย 

เรือ่งเสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศ 

ไดกลับมาเปนปจจัยอันดับที่ 3 รองจาก 

ปจจัยความกังวลปญหาโควิด และ 

ปญหาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งปจจุบัน 

จะเริ่มเห็นขาวปญหาภายในพรรคการ 

เมืองรวมรัฐบาล และมีกระแสเรียกรอง 

ใหปรับทีมเศรษฐกิจ รวมถึงการยุบสภา 

เปนตน มองวา หากรฐับาลยงัไมสามารถ 

ออกมาตรการท่ีใหเห็นผลอยางเปน 

รูปธรรมเพื่อใหเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท 

ลงสู ระบบเศรษฐกิจไดภายในชวง 3 

เดือนนี้ เศรษฐกิจไทยก็จะลงลึกอยาง 

ตอเนื่อง จํานวนคนตกงานมากขึ้น และ 

ทามกลางความกังวลปญหาการตกงาน 

กําลังซื้อหดหาย จะทําใหประชาชนเริ่ม 

เขาสูวงจรการกอหนีม้ากขึน้ทัง้ในระบบ 

และนอกระบบ สงผลไปถึงความสามารถ 

ในการจัดเก็บรายไดของประเทศใน 

ภาพรวมของปงบประมาณ 64 ดวย 

อยางไรก็ดี เบื้องตนศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

ประเมินวาเศรษฐกจิไทยในปนีจ้ะหดตัว 

มากขึ้นเปน -8 ถึง -10% จากเดิมที่เคย 

คาดการณไว -3.5 ถึง -5% สวนการ 

สงออกไทยปนี้คาดวาจะหดตัวในระดับ 

-8 ถึง -10% เชนกัน ทั้งนี้ ม.หอการคา 

ไทย จะแถลงปรบัประมาณการเศรษฐกิจ 

ไทยป 63 ครั้งใหมเร็วๆนี้ 

ในเชิงลบอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว การสงออก 

ธุรกิจโดยทั่วไป และการจางงานใน 

อนาคต ซ่ึงเปนปจจัยบ่ันทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น คาดวาผูบริโภคยังคงชะลอ 

การใชจายไปอยางนอยอีก 3-6 เดือน 

นับจากน้ี จนกวาสถานการณโควิด-19 

จะคลายตัวลง และมีการเปดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ และธรุกิจอยางกวางขวาง 

พรอมกับการท่ีรัฐบาลออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม 

ชัดเจนในการพลิกฟ นเศรษฐกิจหลัง 

โควิด-19 เพื่อฟนความเช่ือมั่นผูบริโภค 

ใหกลับคืนมา "ตอนนี้ประชาชนไมกลา 

ใชจาย จากความกังวลในเรื่องโควิดวา 

จะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึงกังวล 

ภาวะเศรษฐกิจที่ไม ดี รายไดลดลง 

กังวลปญหาหนี้สิน...แตจากการคลาย 

ล็อกมาตรการในเฟส 5 นาจะทําใหการ 

จับจายใชสอยเริ่มดีข้ึนในเดือนก.ย. 

รวมท้ังหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการ 

เสริมเขาไป สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจ 

นาจะเกิดข้ึนไดในไตรมาส 4 แตกวา 

จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟนตัวไดคงอยูใน 

ชวงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของ 

ปหนา

การวางแผนท่องเที่ยว
น่ามาเต็ม ไตรมาส 1 
ปี 64

นอกจากนี้ ยังมีข อมูลที่พบวา 

ประชาชนสวนใหญยังไมมีการวางแผน

การทองเที่ยวในชวงนี้ แผนการทอง 

เที่ยวสวนใหญจะเริ่มข้ึนในอีก 1 ป 

ข างหนา ซึ่งจะทําให สัญญาณการ 

จับจายใชเงินในเรื่องของการทองเท่ียว

อาจจะหายไปในชวง 3 ไตรมาสของปนี้ 

ดังนั้น หากรัฐบาลตองการจะทําให 

เมด็เงนิจากภาคการทองเทีย่วเขามาเปน 

ตัวชวยคํ้ายันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กจ็ะตองมมีาตรการกระตุนการทองเทีย่ว 

ที่ตอบสนองหรือมีแรงจูงใจมากกวานี้ 

รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นใหประชาชน 

ในเรื่องความปลอดภัยจากมาตรการ 

ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

หากจะเริ่มเปดใหนักทองเที่ยว 

ตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 

ประเทศไทย "ตอนนี้กลุมตัวอยางสวน 

ใหญไมมีการวางแผนการทองเท่ียว แต 

มองยาวไปอกี 1 ปขางหนา เพราะฉะนัน้ 

ทําใหสัญญาณการใชเงินเรื่องทองเที่ยว

จะหายไปถึง 3 ไตรมาส กวาจะเริ่ม 

ทองเที่ยวกันก็เปนชวงไตรมาส 1 ป 64 

มาตรการกระตุ นทองเที่ยวในตอนนี้ 

อาจจะยังไมตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนมากนัก รัฐบาลตองสราง 

แรงจูงใจมากกวานี้

เศรษฐกิจจะดิ่งอีก 
ถ้าอีก 3 เดือนรัฐบาล 
ไม่สามารถผลักเม็ดเงิน 
4 แสนล้านเข้าระบบ

สําหรับความไมแนนอนทางการ 

เมืองในขณะนี้ เริ่มกลับมาเปนปจจัยท่ี 

สรางความกังวล และสงผลตอความ 

ตอนนี้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่าย จากความกังวลใน 
เรื่องโควิดว่าจะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึง 
กังวลภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี รายได้ลดลง กังวล 
ปัญหาหนี้สิน...แต่จากการคลายล็อกมาตรการใน 
เฟส 5 น่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเริ่มดีขึ้นใน 
เดือนก.ย. รวมทั้งหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการเสริม 
เข้าไป สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจน่าจะเกิดขึ้นได้ 
ในไตรมาส 4 แต่กว่าจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ 
คงอยู่ในช่วงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของปีหน้า
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภค 

เดือนมิ.ย. 63 อยูที่ 49.2 จาก 48.2 ใน 

เดือนพ.ค.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวขึ้น 

ตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวน สวนดชันี 

ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 

41.4 จาก 40.2 ในเดือนพ.ค. 63

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 47.6 จาก 46.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได 

ในอนาคตเทากับ 58.6 จาก 57.7

ปจจยับวก ไดแก รฐับาลมมีาตรการ 

ผอนปรนระยะท่ี 3 และ 4, รัฐบาลมี 

มาตรการ เยี ยวยาผลกระทบจาก 

สถานการณโควิด-19, คณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิ (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้ 

นโยบายที่ 0.50%

ปจจัยลบ ไดแก ความวิตกกังวล 

การแพรระบาดสถานการณไวรสัโควดิ-19, 

กนง.ปรับลดอัตราการขยายตัวของ 

เศรษฐกิจไทย (GDP) ป 63 เปน -8.1%, 

รฐับาลขยายเวลาการใชพ.ร.ก.การบรหิาร 

ราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินราคาพืชผล

การเกษตร ยังทรงตัวในระดับตํ่า การ 

สงออกเดือนพ.ค. ติดลบ -22.5%, ความ 

กังวลเกี่ยวกับสงครามการคา ราคา 

นํา้มนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ข้ึน 

คาเงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย และผู 

บริโภคกังวลปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ปรับตัวดีขึ้น แต่ 
ผู้บริโภคยังไม่กล้าใช้จ่าย

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคหลายรายการในเดอืนนี้ 

สงผลใหดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค

ปรับตัวดีข้ึนตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 2 แต 

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม 

ยังอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ 

นับตั้งแตทําการสํารวจมาในรอบ 21 ป 

9 เดอืน การท่ีดชันคีวามเช่ือม่ันผูบรโิภค 

โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวตํ่ากวาระดับ 

100 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤต 

โควิด-19 ทั่วโลก อาจจะสงผลกระทบ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคอีกครั้ง โดยปจจัย 

เรือ่งเสถยีรภาพทางการเมอืงในประเทศ 

ไดกลับมาเปนปจจัยอันดับที่ 3 รองจาก 

ปจจัยความกังวลปญหาโควิด และ 

ปญหาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งปจจุบัน 

จะเริ่มเห็นขาวปญหาภายในพรรคการ 

เมืองรวมรัฐบาล และมีกระแสเรียกรอง 

ใหปรับทีมเศรษฐกิจ รวมถึงการยุบสภา 

เปนตน มองวา หากรฐับาลยงัไมสามารถ 

ออกมาตรการท่ีใหเห็นผลอยางเปน 

รูปธรรมเพื่อใหเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท 

ลงสู ระบบเศรษฐกิจไดภายในชวง 3 

เดือนน้ี เศรษฐกิจไทยก็จะลงลึกอยาง 

ตอเนื่อง จํานวนคนตกงานมากขึ้น และ 

ทามกลางความกังวลปญหาการตกงาน 

กําลังซื้อหดหาย จะทําใหประชาชนเริ่ม 

เขาสูวงจรการกอหนีม้ากขึน้ทัง้ในระบบ 

และนอกระบบ สงผลไปถึงความสามารถ 

ในการจัดเก็บรายไดของประเทศใน 

ภาพรวมของปงบประมาณ 64 ดวย 

อยางไรก็ดี เบื้องตนศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย 

ประเมินวาเศรษฐกจิไทยในปนีจ้ะหดตวั 

มากขึ้นเปน -8 ถึง -10% จากเดิมที่เคย 

คาดการณไว -3.5 ถึง -5% สวนการ 

สงออกไทยปนี้คาดวาจะหดตัวในระดับ 

-8 ถึง -10% เชนกัน ทั้งนี้ ม.หอการคา 

ไทย จะแถลงปรบัประมาณการเศรษฐกจิ 

ไทยป 63 ครั้งใหมเร็วๆนี้ 

ในเชิงลบอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว การสงออก 

ธุรกิจโดยทั่วไป และการจางงานใน 

อนาคต ซึ่งเปนปจจัยบั่นทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น คาดวาผูบริโภคยังคงชะลอ 

การใชจายไปอยางนอยอีก 3-6 เดือน 

นับจากนี้ จนกวาสถานการณโควิด-19 

จะคลายตัวลง และมีการเปดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจอยางกวางขวาง 

พรอมกับการที่รัฐบาลออกมาตรการ 

กระตุ นเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม 

ชัดเจนในการพลิกฟ นเศรษฐกิจหลัง 

โควิด-19 เพ่ือฟนความเช่ือมั่นผูบริโภค 

ใหกลับคืนมา "ตอนนี้ประชาชนไมกลา 

ใชจาย จากความกังวลในเร่ืองโควิดวา 

จะกลับมาระบาดรอบสอง รวมถึงกังวล 

ภาวะเศรษฐกิจที่ไม ดี รายไดลดลง 

กังวลปญหาหนี้สิน...แตจากการคลาย 

ล็อกมาตรการในเฟส 5 นาจะทําใหการ 

จับจายใชสอยเริ่มดีขึ้นในเดือนก.ย. 

รวมทั้งหากรัฐบาลอัดฉีดมาตรการ 

เสริมเขาไป สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจ 

นาจะเกิดข้ึนไดในไตรมาส 4 แตกวา 

จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจฟนตัวไดคงอยูใน 

ชวงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของ 

ปหนา

การวางแผนท่องเที่ยว
น่ามาเต็ม ไตรมาส 1 
ปี 64

นอกจากนี้ ยังมีข อมูลที่พบวา 

ประชาชนสวนใหญยังไมมีการวางแผน

การทองเที่ยวในชวงน้ี แผนการทอง 

เที่ยวสวนใหญจะเริ่มข้ึนในอีก 1 ป 

ข างหนา ซึ่งจะทําให สัญญาณการ 

จับจายใชเงินในเรื่องของการทองเท่ียว

อาจจะหายไปในชวง 3 ไตรมาสของปนี้ 

ดังนั้น หากรัฐบาลตองการจะทําให 

เมด็เงนิจากภาคการทองเทีย่วเขามาเปน 

ตัวชวยคํ้ายันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

กจ็ะตองมมีาตรการกระตุนการทองเทีย่ว 

ที่ตอบสนองหรือมีแรงจูงใจมากกวานี้ 

รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหประชาชน 

ในเรื่องความปลอดภัยจากมาตรการ 

ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

หากจะเริ่มเปดใหนักทองเที่ยว 

ตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 

ประเทศไทย "ตอนนี้กลุมตัวอยางสวน 

ใหญไมมีการวางแผนการทองเท่ียว แต 

มองยาวไปอีก 1 ปขางหนา เพราะฉะนัน้ 

ทําใหสัญญาณการใชเงินเรื่องทองเที่ยว

จะหายไปถึง 3 ไตรมาส กวาจะเริ่ม 

ทองเที่ยวกันก็เปนชวงไตรมาส 1 ป 64 

มาตรการกระตุ นทองเที่ยวในตอนนี้ 

อาจจะยังไมตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนมากนัก รัฐบาลตองสราง 

แรงจูงใจมากกวานี้

เศรษฐกิจจะดิ่งอีก 
ถ้าอีก 3 เดือนรัฐบาล 
ไม่สามารถผลักเม็ดเงิน 
4 แสนล้านเข้าระบบ

สําหรับความไมแนนอนทางการ 

เมืองในขณะน้ี เริ่มกลับมาเปนปจจัยที่ 

สรางความกังวล และสงผลตอความ 

ตอนนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการ
ท่องเที่ยว แต่มองยาวไปอีก 1 ปีข้างหน้า 
เพราะฉะน้ันทำให้สัญญาณการใช้เงินเร่ืองท่องเท่ียว 
จะหายไปถึง 3 ไตรมาส กว่าจะเริ่มท่องเที่ยวกันก็ 
เป็นช่วงไตรมาส 1 ปี 64 มาตรการกระตุ้น 
ท่องเที่ยวในตอนนี้ อาจจะยังไม่ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนมากนัก รัฐบาลต้องสร้าง 
แรงจูงใจมากกว่านี้
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ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

(TCC CONFIDENCE INDEX)

+ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
+ มาตรการเปดเมืองของรัฐบาลระยะที ่1 และ 2 เพื่อ
ใหกิจการหางรานตางๆ กลับมาดำเนินธุรกิจภายใตวิถ ี
New Normal
+ การสงออกของไทยเดือน เม.ย. 63 เพิ่มขึ้นรอยละ 
2.12 มูลคาอยูที ่18,948.22 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ขณะที่การนำเขาลดลงรอยละ 17.13 มีมูลคาอยูที ่
16.485.89 ลานดอลลารสหรัฐฯ สงผลใหเกินดุล
การคา มูลคา 2,462.33 ลานดอลลารสหรัฐฯ
+ คา SET Index เดือน พ.ค. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
41.19 จุด จาก 1,301.66 ณ สิ้นเดือน เม.ย. 63 เปน 
1,342.85 ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63
+ คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมต ิ4 ตอ 3 เสียง 
ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จาก
รอยละ 0.75 เปนรอยละ 0.50 ตอป

ปจจัยดานบวกปจจัยดานลบ
- สศช. เปดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที ่1 ป 2563 ติดลบ 1.8% สงผล
กระทบตอการบริโภคภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ และการลงทุน
ภาคเอกชน และคาดการณเศรษฐกิจทั้งปติดลบ (-6.0%) ถึง (-5.0%) 
โดยมีคากลางที่ติดลบ (-5.5%) จากเดิมคาดขยายตัว 1.5-2.5% 
- ความวิตกกังวลตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลกระทบ
ทำใหการดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
- รัฐบาลขยายเวลาการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และยังคงสั่งปดกิจการใน
บางประเภทที่ยังมีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดไวรัส COVID-19
- สถานการณภัยธรรมชาต ิที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ
- จำนวนคนวางงานจากสถานการณ COVID
- ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ สงผลทำใหรายได
ของเกษตรกรยังทรงตัวอยูในระดับต่ำเชนกัน 
- คาเงินบาทปรับตัวแข็งคาเล็กนอยจากระดับ 32.634 ฿/$ ณ สิ้นเดือน 
เม.ย. 63 เปน 32.039 ฿/$ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ยังคงมีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขาจากประเทศไทย
- สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องจากสถานการณ 
COVID

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจที่เดนของจังหวัด

ชวงที่สำรวจขอมูล: 25-29 พฤษภาคม 2563   จำนวนตัวอยาง: 364 ตัวอยาง

ภาคเหนือ 22%

กทม และ
ปริมณฑล 6%

ภาคกลาง 17%

ภาคตะวันออก 11%

ภาคใต 18%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 26% ภาคเกษตรกรรม

72%

ภาคอุตสาหกรรม
12.6%

ภาคการคา
8.5%

ภาคบริการ
6.9%
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ประเด็น
ปจจุบัน

เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
การบริโภคภายในจังหวัด
การลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัด
การทองเที่ยวภายในจังหวัด
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ภาคการคาของจังหวัด
ภาคการคาชายแดนของจังหวัด
ภาคบริการของจังหวัดปจจุบัน
การจางงานในจังหวัดปจจุบัน

64.8
52.8
64.5
80.6
52.9
51.0
62.7
46.4
60.9
69.2

23.1
37.9
24.6
12.5
39.0
36.6
21.7
43.4
25.1
23.0

12.1
9.3
10.9
6.9
8.1
12.4
15.6
10.2
14.0
7.8

คาดการณ 6 เดือนขางหนา

42.0
40.8
48.9
45.9
48.8
46.9
42.4
37.6
44.0
25.0

42.9
40.3
32.7
34.3
34.8
38.9
36.1
48.3
31.6
64.7

15.1
18.9
18.4
19.8
16.4
14.2
21.5
14.1
24.4
10.3

สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (Thai Chamber of Commerce Confidence Index)

ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

ก.พ.-63
มี.ค.-63
เม.ย..-63
พ.ค.-63
ผลตาง mom

44.0
37.2
31.0
30.1
-0.9

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

พ.ค.-62
มิ.ย.-62
ก.ค.-62
ส.ค.-62
ก.ย.-62
ต.ค.-62
พ.ย.-62

45.8
45.5
45.2
44.6
44.3
44.2
44.1

ปจจุบัน

47.4
47.1
46.7
46.5
46.2
46.0
45.9

TCC-CI

49.1
48.7
48.2
48.3
48.1
47.7
47.8

อนาคต

ธ.ค.-62
ม.ค.-63
ก.พ.-63
มี.ค.-63
เม.ย.-63
พ.ค.-63

43.8
43.4
42.8
33.1
25.9
25.1

ปจจุบัน

45.7
45.4
44.9
37.5
32.1
31.3

TCC-CI

47.6
47.3
47.0
41.9
38.4
37.5

อนาคต

45.1
39.1
34.3
33.7
-0.6

การบริโภค

42.9
34.3
29.6
29.0
-0.6

การลงทุน

47.9
33.4
26.1
25.1
-1.1

การ
ทองเที่ยว

39.4
36.1
31.6
30.7
-0.9

ภาคเกษตร

45.7
39.3
32.9
32.2
-0.7

ภาค
อุตสาหกรรม

45.7
37.9
33.5
33.0
-0.5

ภาค
การคา

46.0
40.8
35.9
35.1
-0.8

ภาคการคา
ชายแดน

48.8
40.4
34.3
33.4
-0.9

ภาคบริการ

43.5
36.1
31.9
31.0
-0.9

การจางงาน

ปจจุบัน อนาคต
โดยรวม

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน
ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63
การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน

การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน

แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น

60.0

40.0

20.0

0.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Month Month
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สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบันและคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1. รัฐบาลประกาศผอนคลายมาตรการระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหกิจการ
บางประเภทกลับมาดำเนินธุรกิจได
2. จำนวนผูติดเชื้อภายในประเทศลดนอยลงติดตอกันอยางตอเนื่อง

ปจจัยบวกที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

ปจจัยลบที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

1. ความกังวลการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศที่มีอยูอยาง
ตอเนื่องทำใหประชาชนสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตมากขึ้น
2. ธุรกิจบางประเภทขาดรายไดจากการสั่งปดชั่วคราวจนทำใหบางรายตอง
ปดกิจการลง และปลดพนักงานออกสาเหตุจากปญหาโควิด-19
3. การประกาศขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินตอ

1. เรงออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายใน
ประเทศใหกลับมาดีขึ้นกวาเดิมใหเร็วที่สุด
2. ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 
ในประเทศไมใหมีการระบาดหนักเกิดขึ้นใน
รอบที ่2

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กรุงเทพและปริมณฑล

ปจจุบัน

อนาคต

32.5

44.1

Mar-63

25.2

40.2

Apr-63

24.0

39.7

May-63

46.2

51.5

May-62

45.5

50.5

June-62

45.1

50.0

July -62

44.5

50.1

Aug-62

44.4

49.9

Sep-62

44.1

49.8

Oct-62

43.9

49.9

Nov-62

43.6

49.7

Dec-62

43.2

49.5

Jan-63

42.4

49.2

Feb-63

50.8 50.3 51.3 49.8 49.5 49.7 49.7 50.249.5

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

เม.ย.

พ.ค.

mom

30.8

29.7

-1.1

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

34.3

33.4

-0.9

การบริโภค

28.6

27.8

-0.8

การลงทุน

26.6

25.1

-1.5

ทองเที่ยว

32.9

32.2

-0.7

เกษตรกรรม

34.7

34.1

-0.6

อุตสาหกรรม

35.6

35.0

-0.6

การคา

37.2

36.6

-0.6

การคา
ชายแดน

33.7

32.6

-1.1

ภาคบริการ

33.1

32.3

-0.8

การจางงาน

50.1 49.5 48.948.1 47.6 47.3 47.2 47.046.9 46.7 46.4 45.8

38.3
31.9

32.7
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กลาง

1. รัฐบาลประกาศผอนคลายมาตรการระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหกิจการ
บางประเภทกลับมาดำเนินธุรกิจได
2. การควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำใหตัวเลขผูติดเชื้อ
ลดนอยลงอยางตอเนื่อง
3. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคกลาง

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคกลาง

1. ความกังวลการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศที่มีอยูอยาง
ตอเนื่องทำใหประชาชนสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตมากขึ้น
2. ปญหาสภาพคลองทางการเงินของธุรกิจที่ตองหยุดชะงัดไปในชวงที่ปดกิจการ
ชั่วคราว
3. ปญหาภัยแลงที่สะสมมาอยางตอเนื่อง สงผลตอปริมาณการผลิตสินคาเกษตร
4. การประกาศขยายระยะเวลาของการใช พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

1. ผอนปรนมาตรฐานการใหสินเชื่อกับ
ภาคธุรกิจ 
2. เรงแกไขปญหาเรื่องชลประทาน และน้ำ
สำหรับการเกษตร
3. เรงผอนคลายมาตรการ Lockdown และ
เรงเปดธุรกิจที่มีความพรอมในการบริหาร
จัดการ

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

33.0

41.5

Mar-63

26.0

38.3

Apr-63

25.2

37.7

May-63

46.2

48.5

May-62

45.7

48.2

June-62

45.1

47.5

July -62

44.6

47.6

Aug-62

44.3

47.5

Sep-62

44.1

47.3

Oct-62

44.0

47.2

Nov-62

43.8

47.0

Dec-62

43.3

46.7

Jan-63

42.7

46.3

Feb-63

47.6 47.7 48.4 48.2 47.9 48.2 47.7 48.248.4

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

เม.ย.

พ.ค.

mom

33.6

32.8

-0.8

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

34.2

33.7

-0.5

การบริโภค

29.9

29.5

-0.4

การลงทุน

26.0

25.1

-0.9

ทองเที่ยว

29.0

28.1

-0.9

เกษตรกรรม

33.6

32.8

-0.8

อุตสาหกรรม

33.8

33.4

-0.4

การคา

36.1

35.6

-0.5

การคา
ชายแดน

34.3

33.5

-0.8

ภาคบริการ

31.8

30.7

-1.1

การจางงาน

48.5 47.9 47.3 47.0 46.3 46.1 45.9 45.7 45.6 45.4 45.0 44.5

37.3
31.5

32.2
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ตะวันออก

1. จำนวนผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศลดลงอยางตอเนื่อง
2. รัฐบาลประกาศผอนคลายมาตรการระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหกิจการ
บางประเภทกลับมาดำเนินธุรกิจได
3. ชวงฤดูการเก็บเกี่ยวของภาคการเกษตร 
4. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐบาล

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

1. ความกังวลของการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศ และ
สถานการณตางประเทศที่ยังไมหมดไป สงผลทำใหภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศหดตัวลง
2. ราคาพืชผลทางการยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ำ
3. การปรับลดจำนวนแรงงานลงของสถานประกอบการบางประเภทที่โดนสั่ง
ปดกิจการชั่วคราว
4. ผูประกอบการขาดสภาพคลอง ทำใหมีการหยุดกิจการ
5. การปดกิจการชั่วคราวของภาคบริการในพื้นที ่

1. เรงออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายใน
ประเทศในทุกๆ ดาน ทั้งภาคการบริโภค 
ภาคการลงทุน และภาคการทองเที่ยว
2. เรงปลดล็อกในทุกดานโดยเฉพาะภาค
การทองเที่ยว 

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

37.4

45.7

Mar-63

30.2

42.5

Apr-63

29.1

41.8

May-63

50.2

53.6

May-62

50.1

52.6

June-62

49.9

51.8

July -62

49.7

51.9

Aug-62

49.5

51.6

Sep-62

49.3

51.3

Oct-62

48.8

51.4

Nov-62

48.5

51.3

Dec-62

48.2

51.0

Jan-63

47.6

50.7

Feb-63

52.7 52.8 53.4 52.8 52.4 52.3 52.0 52.652.6

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

เม.ย.

พ.ค.

mom

37.4

36.2

-1.2

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

40.5

39.8

-0.7

การบริโภค

35.9

35.2

-0.7

การลงทุน

29.7

28.6

-1.1

ทองเที่ยว

39.9

39.0

-0.9

เกษตรกรรม

34.8

34.1

-0.7

อุตสาหกรรม

37.8

37.1

-0.7

การคา

37.2

36.4

-0.8

การคา
ชายแดน

35.6

34.3

-1.3

ภาคบริการ

34.9

34.0

-0.9

การจางงาน

52.8 52.7 51.951.4 50.9 50.8 50.6 50.350.1 49.9 49.6 49.2
41.6

35.5
36.4
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ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. การผอนคลายมาตรการระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหธุรกิจบางประเภทสามารถ
กลับมาดำเนินกิจการได
2. การควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศที่รัดกุมสงผลทำใหจำนวน
ผูติดเชื้อไวรัสลดลงอยางตอเนื่อง
3. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ความกังวลของปญหาการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ภายในประเทศที่ยัง
คงมีอยูอยางตอเนื่อง
2. สถานการณของพายุฤดูรอนที่สรางความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
3. ประชาชนตกงานจากการถูกเลิกจางเพิ่มขึ้น สงผลทำใหขาดรายได และมี
แนวโนมสรางหนี้สินเพิ่มขึ้น
4. สถานการณภัยแลง และราคาพืชผลทางการเกษตร

1. ชวยในเรื่องสภาพคลองทางการเงิน
สำหรับกิจการที่หยุดไปชั่วคราวและไดกลับ
มาเปดดำเนินกิจการใหมอีกครั้ง
2. ชวยเหลือการจางงานของธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปดกิจการชั่วคราว
3. ดูแลภาคการเกษตรที่ไดรับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

31.2

41.5

Mar-63

24.1

38.3

Apr-63

23.4

37.6 

May-63

45.2

48.9

May-62

44.5

48.6

June-62

44.0

47.8

July -62

43.2

47.7

Aug-62

42.9

47.5

Sep-62

42.6

47.3

Oct-62

42.2

47.4

Nov-62

41.8

47.3

Dec-62

41.4

47.0

Jan-63

40.9

46.6

Feb-63

46.7 47.0 47.8 47.4 47.1 47.4 47.8 48.247.7

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

เม.ย.

พ.ค.

mom

31.1

30.4

-0.7

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

31.4

30.9

-0.5

การบริโภค

29.3

28.8

-0.5

การลงทุน

23.1

22.3

-0.8

ทองเที่ยว

35.6

34.4

-1.2

เกษตรกรรม

31.1

30.6

-0.5

อุตสาหกรรม

32.4

31.9

-0.5

การคา

34.3

33.6

-0.7

การคา
ชายแดน

31.5

30.8

-0.7

ภาคบริการ

31.1

30.3

-0.8

การจางงาน

47.9 47.5 47.146.5 45.9 45.5 45.2 45.044.8 44.6 44.2 43.8

36.4

30.5
31.2
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เหนือ

1. มาตรการผอนคลายระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหธุรกิจบางประเภทสามารถ
กลับมาดำเนินกิจการได
2. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศเริ่มดีขึ้น 
สงผลทำใหยอดผูเชื้อภายในประเทศลดลง

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคเหนือ

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคเหนือ

1. ความกังวลของการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศที่ยัง
ไมหมดทำใหประชาชนสวนใหญปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต
2. จำนวนนักทองเที่ยวในประเทศยังคงไมเดินทาง
3. สถานการณภัยแลง และระดับราคาพืชผลทางการเกษตร
4. ประชาชนบางสวนตองถูกเลิกจางจากธุรกิจที่ประสบปญหาหนัก ทำใหขาด
รายไดจับจายในการดำเนินชีวิต

1. สรางความเชื่อมั่นใหประชาชนกลับมา
ใชชีวิตไดอยางปกต ิเพื่อใหเศรษฐกิจได
เดินหนาตอ
2. มาตรการชวยเหลือการจางงานของธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบในชวงปดกิจการชั่วคราว
3. เรงเปดล็อกการทองเที่ยวของพื้นที่

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

33.2

41.9

Mar-63

25.9

38.8

Apr-63

25.1

38.2

May-63

46.1

49.5

May-62

45.5

49.2

June-62

45.0

48.6

July -62

44.4

48.8

Aug-62

44.5

48.1

Sep-62

44.4

47.8

Oct-62

44.1

47.9

Nov-62

43.9

47.7

Dec-62

43.5

47.5

Jan-63

42.9

47.2

Feb-63

46.8 47.3 48.3 48 48.2 48.5 48.6 48.849 49

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

เม.ย.

พ.ค.

mom

32.1

31.3

-0.8

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

35.6

35.0

-0.6

การบริโภค

29.5

29.1

-0.4

การลงทุน

27.1

26.3

-0.8

ทองเที่ยว

34.0

33.2

-0.8

เกษตรกรรม

32.9

32.3

-0.6

อุตสาหกรรม

33.0

32.6

-0.4

การคา

35.2

34.3

-0.9

การคา
ชายแดน

33.0

32.2

-0.8

ภาคบริการ

31.8

31.0

-0.8

การจางงาน

48.3 47.8 47.346.8 46.6 46.3 46.1 46.045.8 45.5 46.4

37.6
31.7

32.4
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ใต้

ปจจุบัน

อนาคต

30.2

39.3

Mar-63

23.0

35.3

Apr-63

22.1

34.6

May-63

42.9

46.4

May-62

42.4

46.3

June-62

42.1

45.8

July -62

41.5

45.9

Aug-62

41.4

45.6

Sep-62

41.2

45.3

Oct-62

41.0

45.4

Nov-62

40.7

45.3

Dec-62

40.4

45.0

Jan-63

39.7

44.7

Feb-63

49.9 49.1 48.6 47.3 46.7 46.5 45.6 45.946.5

20

30

40

50

60

70

ก.พ.
62

เม.ย.
62

ก.พ.
63

เม.ย.
63

มิ.ย.
61

ส.ค.
61

ธ.ค.
61

ต.ค.
61

มิ.ย.
62

ส.ค.
62

ธ.ค.
62

ต.ค.
62

45.6 45.4 44.744.3 44 43.7 43.5 43.343.2 43.0 42.7 42.2

34.8

28.4
29.2

1. มาตรการผอนคลายระยะที ่1 และ 2 ที่ทำใหธุรกิจบางประเภทสามารถกลับมา
ดำเนินกิจการได
2. การควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ดีสงผลทำใหยอดผูเชื้อภายใน
ประเทศลดลง
3. มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคใต

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคใต

1. ความกังวลของการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศ และสถานการณ
ตางประเทศที่ยังไมหมดไป สงผลทำใหภาคการทองเที่ยวของประเทศหดตัวลง
2. สภาพภูมิอากาศของภาคใตที่มีฝนตกหนักอยางตอเนื่องทำใหเกิดเกิดน้ำทวมฉับพลัน 
น้ำปาไหลหลาก
3. การ Lockdown ของจังหวัดตางๆ ทำใหสถานการณภาคทองเที่ยว และบริการไดรับ
ผลกระทบอยางหนัก
4. ราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงอยูในระดับไมสูง

1. เรงการเปดเมือง และปลดล็อกทางดาน
การทองเที่ยว
2. ควบคุมการแพรระบาดของไวรัส
โควิด 19 ในประเทศไมใหมีการระบาด
หนักเกิดขึ้นในรอบที ่2
3. มาตรการรองรับจากการจางงานของ
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการปดกิจการ
ในชวงที่ผานมา

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

เม.ย.

พ.ค.

mom

29.5

28.6

-0.9

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

31.8

31.2

-0.6

การบริโภค

28.1

27.3

-0.8

การลงทุน

24.4

23.2

-1.2

ทองเที่ยว

20.9

20.0

-0.9

เกษตรกรรม

30.2

29.5

-0.7

อุตสาหกรรม

28.7

28.1

-0.6

การคา

34.3

33.2

-1.1

การคา
ชายแดน

31.5

30.6

-0.9

ภาคบริการ

30.7

30.0

-0.7

การจางงาน
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและแนวทางการดำเนินการของภาคเอกชน

- การปลดล็อกการเดินทางภายในประเทศ และการทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว 
- เรงมาตรการชวยเหลือภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID เพื่อใหสามารถกลับมาดำเนินการได
- มาตรการของภาครัฐที่ใหมีการจางงานในแตละพื้นที่เพื่อรองรับปญหาการเลิกจางงานของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากธุรกิจที่มีความจำเปนตองปรับลดพนักงานของตนเองลง
- มาตรการชวยเหลือสภาพคลองทางการเงินในภาวะตึงตัวจากการหยุดกิจการชั่วคราวในชวงที่ผานมา และเริ่มกลับมาเปด
ดำเนินกิจการไดใหมอีกครั้ง โดยปจจุบันภาคธุรกิจไมสามารถเขาถึงสินเชื่อได เนื่องจากคุณสมบัติไมครบถวนตามมาตรฐานของ
สถาบันการเงิน
- รัฐบาลควรจัดทำ Bubble หรือ Selective Travel ในกลุมประเทศเอเชีย
- การผอนคลายมาตรการการ Lockdown ในพื้นที่รวมถึงการผอนคลายธุรกิจใหกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งภายใตเงื่อนไขของ
ความปลอดภัยจากการควบคุมการแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ใหมากขึ้น แตยังคงคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย 
- พิจารณาการเปดดานสำหรับคาขายสินคาตามแนวชายแดนอยางเต็มรูปแบบเพื่อทำใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวไดอยางเต็มที่ใน
เวลาอันเร็วขึ้น

แนวทาง
การดำเนินการ
ในการ
แก้ไขปัญหา
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ

การศึกษาภูมิภาค

รายได

อายุ

สำรวจจำนวน 1,234 ตัวอยาง (ทั่วประเทศ)   ระหวางวันที ่22-28 มิถุนายน 2563

หญิง
51.1%

ชาย
48.9%

20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปขึ้นไป

                                

ประถมศึกษา

มัธยมตน

มัธยมปลาย/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

ไมไดรับการศึกษาอยางเปนทางการ

รอยละ

3.4

5.4

19.4

20.0

50.0

1.6

0.2

                                

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

20,001 - 30,000 บาท

30,001 - 40,000 บาท

40,001 - 50,000 บาท

50,001 – 90,000 บาท

มากกวา 90,001 บาทขึ้นไป

รอยละ

26.6

36.2

15.6

10.6

5.9

4.3

0.8

De
sig

ne
d 

by
 p

iki
su

pe
rs
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r, 

m
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ct
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, r
aw

pi
xe

l.c
om

 / 
Fr

ee
pi

k

21.5% 28.0% 24.9% 14.3% 11.3%

ภาคเหนือ
19.6%

กทม และ ปริมณฑล
12.9%

ภาคกลาง
23.1%

ภาคใต
13.7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30.7%

พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
และมาตรการด้านท่องเที่ยวในปัจจุบัน

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

22

TCC



ปกติท่านจะไปทำบุญ ทำทานเมื่อใด

ปกติท่านจะไปทำบุญ ทำทานเมื่อใด

โดยปกติท่านจะไปทำบุญ ทำทานหรือไม่

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ

วันสำคัญทางศาสนา
74.0

79.9

62

63

เทศกาลตางๆ เชน สงกรานต ปใหม

ตามสะดวก

วันสำคัญของตนเองและคนใกลชิด

เมื่อทุกขใจ

เมื่อสุขใจ

สะเดาะเคราะห

ใกลล็อตเตอรี่ออก

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

52.5

49.5

47.4

25.7

13.4

22.2

8.4

59.2

55.7

53.6

24.1

14.1

11.9

9.8

ไมไดไปเลย

4.1%

ไปเปนบางครั้ง

57.6%

ไปเปนประจำ

38.3%
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จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญ

              เงินทำบุญ

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

3,001-4,000 บาท

4,001-5,000 บาท

มากกวา 5,000 บาท

59

26.2

24.4

16.5

14.6

10.3

4.2

3.9

60

6.8

19.4

36.2

13.3

6.6

5.5

12.3

61

15.7

27.5

10.6

17.5

15.3

7.9

5.5

62

28.6

23.2

16.8

9.9

7.0

8.1

6.4

63

25.3

16.1

10.2

3.8

10.5

14.8

19.3

59

15.7

22.2

21.7

12.1

9.7

12.4

6.3

60

5.5

12.6

25.3

18.2

10.0

6.0

22.5

61

6.8

9.5

20.5

19.5

12.1

7.1

24.5

62

31.1

15.2

11.3

18.0

11.8

10.9

1.7

63

23.8

15.8

9.1

5.4

14.4

18.6

12.9

ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง

หนวย: รอยละ

ลดลงไมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญ: แยกภูมิภาค

จำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญในปีนี้ 63 เทียบกับปี 62

      เงินทำบุญ

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

3,001-4,000 บาท

4,001-5,000 บาท

มากกวา 5,000 บาท

ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ

24.7

3.1

3.1

4.2

24.7

25.8

14.4

100.0

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

9.9

25.1

18.8

8.9

9.5

17.3

10.5

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

28.2

19.9

9.0

5.1

12.2

16

9.6

100.0

กลาง

22.4

13.4

5.2

3.7

14.2

22.4

18.7

100.0

เหนือ

48.8

4.9

0.0

2.4

18.3

12.2

13.4

100.0

ใต

25.8

3.1

1.0

5.2

20.6

23.7

20.6

100.0

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

15.9

23.1

19.2

5.3

7.2

10.6

18.8

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

30.3

18.1

11.6

3.9

10.3

11.6

14.2

100.0

กลาง

23.6

13.9

5.6

2.8

9.0

19.4

25.7

100.0

เหนือ

40.2

14.1

4.3

1.2

9.8

13

17.4

100.0

ใต

25.8% 42.6% 31.6%

ภาคใต 41.5%
เหนือ 35.1%

เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

56.6

31.3

12.1

21.3

44.2

34.5

กทม.และปริมณฑล ตางจังหวัด
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ไป

ไมไป

ไมแนใจ

รวม

2561

56.6

12.3

31.1

100.0

2563

33.0

29.9

37.1

100.0

2562

54.1

30.8

15.1

100.0

ในปีนี้ท่านจะไปทำบุญ 
ทำทาน ในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษาหรือไม่ 

ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจของท่านในการไปทำบุญ ทำทาน
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (เฉพาะผู้ที่ไม่แน่ใจและไม่ไป)

ท่านคาดหวังอะไรหรือสิ่งใดจากการทำบุญ ทำทาน

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ

ความสบายใจ

อุทิศสวนกุศลใหญาติมิตรที่เสียชีวิต

หลุดพนจากความทุกข

ความสุขในชาตินี้

หลุดพนจากเรื่องไมดีที่ประสบอยู

ไมหวังสิ่งใดเลย

ความสุขในชาติตอไป

ชำระลางจิตใจจากกิเลส

หวังใหผูอื่นพนทุกข

อื่นๆ

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

79.5

66.8

34.8

26.2

15.9

5.5

62

63

17.3

17.3

14.6

7.7

80.3

71.5

41.9

37.9

22.3

18.5

15.4

12.7

11.3

0.0

หนวย:รอยละ

พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปจจัย

การแพรระบาดของโควิด-19

คาใชจายในปจจุบัน

รายไดในปจจุบัน

หนี้สินในปจจุบัน

การผอนคลายจากมาตรการปองกันการแพรระบาดโควิด-19

ไมไป

7.12

7.13

7.06

7.27

6.74

ไมแนใจ

7.85

7.42

7.34

7.15

7.08

หนวย:รอยละ
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การวางแผนเดินทางไปนอกพื้นที่

กรณีที่เดินทางไปท่องเที่ยว จะเดินทางไปกับใคร

ครอบครัว
65.5%

แฟน/คูรัก
17.3%

กลุมเพื่อน
14.3%

ไปคนเดียว
2.9%

ทำบุญ

ไปทำบุญและไปทองเที่ยว

ไปทองเที่ยว

ไปทำบุญ ไปทองเที่ยวและกลับบาน

ไปทองเที่ยวและกลับบาน

ไปทำบุญ และกลับบาน

กลับบาน

เดินทางโดย

คาดวาจะไป 

มีผูรวมเดินทาง

รอยละ

3.8

48.9

16.8

10.7

6.9

0.8

12.2

รถยนต รถตู รถทัวร รถ บขส. เครื่องบิน และรถไฟ ตามลำดับ

3-4 วัน (3 - 6 ก.ค. 63)

ประมาณ 2-5 คน

รอยละ

42.2

52.9

4.9

-

-

-

-

รถยนต และรถตู ตามลำดับ

4 – 6 ก.ค. 63

ประมาณ 2-5 คน

หนวย:รอยละ

ม ี17.4 ไมม ี82.6
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กิจกรรมที่นิยมทำในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การใช้จ่ายในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตักบาตร

ทำบุญ ทำทาน

ไปเวียนเทียน

พักผอนอยูบาน

ทองเที่ยวในประเทศ

ไปหลอเทียน

ไปทานอาหารนอกบาน

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

สังสรรค

เที่ยวหาง

กลับบานที่ตางจังหวัด

ดูหนัง

ไปนั่งวิปสสนา

กิจกรรม 

ตักบาตร

ทำบุญ ทำทาน

ไปเวียนเทียน

ทานขาวนอกบาน

พักผอนอยูบาน

เที่ยวสถานที่ที่จัดงานวันอาฬสาหบูชา

ทองเที่ยวในประเทศ

ไปหลอเทียน

เที่ยวหาง

สังสรรค

กลับบานที่ตางจังหวัด

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

ไปนั่งวิปสสนา

ไปดูหนัง

                     รวมเฉลี่ย

กิจกรรมที่ทำ

82.6

72.2

71.0

49.0

39.5

27.3

22.9

13.0

9.0

7.6

7.1

5.0

3.0

1.8

จำนวนเงินเฉลี่ย

392.91

625.49

323.62

1,278.94

398.57

614.65

8,458.24

391.00

1,363.96

1,516.39

2,183.34

431.03

150.00

473.33

4,529.50

เพิ่มขึ้น

12.8

12.3

8.5

13.8

5.7

11.1

36.4

11.0

12.1

15.0

4.9

10.3

0.0

15.4

9.7

ลดลง

39.6

41.9

31.9

46.0

64.4

39.3

55.5

47.5

45.5

23.3

63.4

13.8

12.5

23.1

48.1

ไมเปลี่ยนแปลง

47.6

45.8

59.6

40.2

29.9

49.6

8.1

41.5

42.4

61.7

31.7

75.9

87.5

61.5

42.2

86.6

81.3

71.9

36.7

35.5

28.6

26.7

21.6

10.9

10.9

10.1

5.3

2.9

1.5

เที่ยวสถานที่ที่จัดงาน
วันอาฬสาหบูชา

ตักบาตร

ทำบุญ ทำทาน

ไปเวียนเทียน

ทานขาวนอกบาน

พักผอนอยูบาน

ทองเที่ยวในประเทศ

ไปหลอเทียน

เที่ยวหาง

สังสรรค

กลับบานที่ตางจังหวัด

เสี่ยงโชค/ซื้อหวย/สลาก

ไปนั่งวิปสสนา

ไปดูหนัง

82.6

72.2

71.0

49.0

39.5

27.3

22.9

13.0

9.0

7.6

7.1

5.0

3.0

1.8

เที่ยวสถานที่ที่จัดงาน
วันอาฬสาหบูชา

2562 2563

หนวย: รอยละของผูที่ตอบขอเลือกนั้นๆ

หนวย: รอยละ
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ขอใหรัชกาลที ่10 และพระบรมศานุวงศทุกพระองค ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ขอใหชีวิตมีความสุขกาย สบายใจ และสมหวังในสิ่งที่ปราถนา

ขอใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และครอบครัวมีความสุข

ขอใหมีเงินทองใชไมขาดมือ หมดภาระหนี้สิน

ขอใหสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอใหหนาที่การงานเจริญกาวหนารุงเรือง

ขอใหกิจการงานคาขายมีกำไร ลูกคาไหลมาเทมา

 

เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

รอยละ

12.7

45.3

42.0

มูลคา: ลานบาท

%YOY

2555

4,775.7

7.31

2556

4,975.8

4.02

2557

5,261.47

5.43

2558

5,365.44

1.98

2559

5,773.21

7.60

2560

6,222.37

7.78

2561

6,477.49

4.10

2562

6,704.20

3.50

2563

5,296.32

-21.00

ปริมาณและมูลค่าการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปี 61

ความคึกคักต่างๆ ของกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้ 63 เมื่อเทียบกับปี 62

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในวันอาสาฬหบูชา

เงินสะพัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 62

พรที่ท่านจะขอในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

จำนวนชิ้นในการซื้อของ

 

เพิ่มขึ้น

ไมเปลี่ยนแปลง

ลดลง

รอยละ

21.2

47.4

31.4

เศรษฐกิจแยลง
กังวลการแพรระบาดโควิด-19
มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
ราคาสินคาแพงขึ้น
หนี้มาก

รอยละ
31.9
28.3
16.9
13.6
9.3

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
คาดหวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น
เปนชวงวันหยุดยาว
มีสถานที่เที่ยวมากขึ้น

รอยละ
66.1
17.9
14.3
1.7

มูลคาในการใชจาย

นอยกวาป 62   66.1%

เหมือนเดิม       26.6%

มากกวาป 62    7.3%

อื่นๆ 0.7%

รายไดพิเศษ
โบนัส/รายไดพิเศษ 0.6%

การกูยืม 0.9%

เงินออม 19.1%

รายไดประจำ 78.7%

*ปดการเดินทาง
ระหวางประเทศ
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ความพร้อมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

ประเด็นเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร

ในปัจจุบันท่านมีการวางแผนการท่องเที่ยวหรือไม่

การวางแผนด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

พรอมมาก1.3%

หนวย: รอยละ

สาเหตุที่ทานยังไมพรอมหรือพรอมนอย

ยังมีผูติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไมไดรับการตรวจในประเทศอยู
ภาวะเศรษฐกิจยังไมฟน
กังวลวาจะมีการแพรระบาดรอบ 2
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
มีหนี้สินเพิ่มขึ้น
กังวลเกี่ยวกับความมั่งคงในรายไดในอนาคต
คาใชจายเพิ่มขึ้น
ตกงาน
รวม

รอยละ

18.9
17.5
15.8
13.5
11.4
11.1
9.0
2.8

100.0

                    สาเหตุที่ยังไมไดมีการวางแผน

กังวลวายังมีการแพรระบาดโควิด-19 อยู

รายไดไมเพียงพอกับรายจาย

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ไมรูชวงวันหยุดยาวที่แนนอน

ประเทศที่วางแผนไปทองเที่ยวยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู

อยูในชวงเปดภาคเรียนของบุตรหลาน

ยังไมเปดใหมีการบินระหวางประเทศ

                                  รวม

รอยละ

35.9

23.9

14.7

9.4

7.6

5.8

2.7

100.0

ประเด็น

การประกาศวันหยุดแทนวันหยุดชวงสงกรานตที่ผานมา

ชวงวันหยุดยาวในแตละเดือน

การผอนคลายมาตรการปองกันการระบาดโควิด-19 

ใหสามารถเดินทางระหวางจังหวัด และทองเที่ยวฯ

มาตรการเราไปเที่ยวกัน

มาตรการเที่ยวปนสุข

ไมมีผล

13.8

15.0

11.2

11.4

10.5

นอย

23.5

23.0

28.6

33.9

39.8

ปานกลาง

20.4

19.0

27.3

27.1

22.6

มาก

42.3

43.0

32.9

27.6

27.1

ระดับคะแนน (เต็ม 10 คะแนน)

6.06

5.94

5.27

5.02

4.89

พรอมปานกลาง28.0%

พรอมนอย34.1%

ไมพรอมเลย36.6%

คาดวาจะพรอมใชจาย
เพื่อการทองเที่ยวใน

อีก 8-10 เดือนขางหนา

มีการวางแผน
30.0%

ไมมีการวางแผน
70.0%

คาดวาจะไปชวงเดือน ก.ค. (58.7%) ส.ค. (10.9%) ม.ค. 64 (6.5%)  
ธ.ค. (6.1%)  ก.ย. (5.2%) (ก.ค. – ก.ย. 74.8%)
ในประเทศ: กทม. เชียงใหม และชลบุร ีไดรับความนิยมเปน 3 ลำดับแรก
ตางประเทศ: ญี่ปุน เกาหล ีและสิงคโปร ไดรับความนิยมเปน 3 ลำดับแรก
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ความพร้อมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

มูลค่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่วางแผนไว้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

เงินที่ได้รับการอุดหนุนวันละ 600 บาท
ท่านคาดว่าจะใช้กับ

มูลค่าการใช้จ่ายส่วนเพิ่ม นอกเหนือ
จากที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการ

เงินที่คาดวาจะใชเกินจาก 600 บาท
ต่ำกวา 500 บาท
500-1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
มากกวา 5,000 บาท
มูลคาเฉลี่ย (บาท)

รอยละ
4.0
26.5
49.4
15.5
2.9
1.7

1,786.78

กลุมตัวอยางที่คาดวาจะลงทะเบียน (26.1%)
ต่ำกวา 1,000 บาท
1,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท
มูลคาเฉลี่ย (บาท)

รอยละ
1.6
11.2
11.2
17.0
28.2
13.3
17.6

18,707.45

แผนการใชจายดานการทองเที่ยวในชวงที่เหลือปนี ้
ต่ำกวา 1,000 บาท
1,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท
มูลคาเฉลี่ย (บาท)

รอยละ
3.4
14.6
19.3
11.9
16.4
8.5
25.8

19,716.18

ลงทะเบียน
26.1%

ซื้ออาหาร และ คาดวาจะใชเกิน
92.1%

ซื้อของที่ระลึก
7.9%

พอๆ กัน เมื่อเทียบกับป 62
26.0%

มากกวา
14.5%

นอยกวา
59.5%

ไมลงทะเบียน
73.9%

คาดวาจะไปชวงเดือน ก.ค. (45.9%) ส.ค. (21.8%) ก.ย. (15.9%) และต.ค. (16.5%) 
ใชเวลาทองเที่ยว 2-3 วัน
ผูรวมเดินทางประมาณ 2-5 คน
เดินทางโดยรถยนต เครื่องบิน รถตู รถทัวร รถ บขส. และรถไฟ ตามลำดับ

ภูมิภาคที่ไปเที่ยว

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต

8.4

6.9

50.2

10.3

24.2

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

20.3

13.6

42.3

13.6

10.2

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

4.8

4.8

52.3

31.0

7.1

ภาค
กลาง

12.8

7.7

56.4

10.3

12.8

ภาค
เหนือ

17.6

5.9

47.1

5.9

23.5

ภาค
ใต

ภูมิภาค
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ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว
เรื่อง “แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble”

การวางแผนการใช้จ่ายในปัจจุบันและทัศนะประเด็นต่างๆ

เพิ่มรายไดใหภาคการทองเที่ยว
ลดการวางงานภาคการทองเที่ยว
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มีความเชื่อมั่นในมาตรการ
การปองกันโควิด-19 ของประเทศไทย

รอยละ
64.6
25.5

9.9

กลัวการระบาดของโควิด-19 รอบ 2
อาจเกิดความสูญเสียของรายได
มากกวารายไดที่คาดวาจะไดรับ

รอยละ
64.7
35.3

มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 จากนักทองเที่ยวตางชาต ิมากกวา 
ผลกระทบที่แรงงานและผูประกอบการ รวมทั้งรายไดภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศไดรับผลกระทบจากการปดการทองเที่ยวระหวางประเทศ
มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 จากนักทองเที่ยวตางชาต ิพอๆ กันกับ 
ผลกระทบที่แรงงานและผูประกอบการ รวมทั้งรายไดภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศไดรับผลกระทบจากการปดการทองเที่ยวระหวางประเทศ
มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 จากนักทองเที่ยวตางชาต ินอยกวา 
ผลกระทบที่แรงงานและผูประกอบการ รวมทั้งรายไดภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศไดรับผลกระทบจากการปดการทองเที่ยวระหวางประเทศ

รอยละ
56.3

33.5

10.2

การแพรระบาดโควิด-19 จากนักทองเที่ยว
ตางชาติ
รายไดของภาคการทองเที่ยวของประเทศ
ที่ไดรับผลกระทบจากการปดการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปดการทองเที่ยวระหวางประเทศ
แรงงานที่ตกงานจากการปดการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ

ไมกังวล
0.1

1.2

0.8

0.1

กังวล
99.9

98.8

99.2

99.9

คะแนน
เต็ม 10

7.6

7.1

7.0

6.8

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ซื้อสินคาคงทน

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

ซื้อบานหลังใหม

ซื้อบานหลังใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อสินคาคงทน โทรทัศน เฟอรนิเจอร เครื่องซักผา

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

จำนวนเดือน

3

11

15

12

12

บรรยากาศความเหมาะสมในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปัจจุบัน

ท่านมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้อย่างไร

ชวงเวลาที่เหมาะสม (อีกกี่เดือน)
(เฉพาะผูที่ตอบวาไมเหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลาง) ระดับการใชจาย

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ซื้อสินคาคงทน

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

ซื้อบานหลังใหม

ลดลง

42.1

55.9

59.2

57.7

77.6

เทาเดิม

46.0

35.1

39.6

41.2

21.4

เพิ่มขึ้น

11.9

9.0

1.2

1.1

1.0

หนวย: รอยละ

52.6 31.7 14.7 1.0

ไมเหมาะสมเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

55.1 32.9 10.9 1.1

46.4 39.4 12.6 1.6

28.1 49.7 12.8 9.4

4.2 42.7 27.9 25.2

เห็นดวย
รอยละ 41.0

ไมเห็นดวย
รอยละ 59.0

ทราบ รอยละ 43.3
ไมทราบ รอยละ 19.4 ทราบ รอยละ 56.7

ไมทราบ รอยละ 80.6

ทราบ 76.9 ไมทราบ 23.1
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พฤติกรรมและการวางแผนการชีวิตหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ท่านมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้อย่างไร

การใช้จ่ายของท่านหลังจากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 เทียบกับก่อนมีการระบาด

ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้จ่ายเงินเป็นปกติเมื่อใด

ภาวะเศรษฐกิจไมดี
หนี้เพิ่มขึ้น
Work from home
ตกงาน
อื่นๆ

รอยละ
55.3
19.2
16.3
5.7
3.5

คาดวาคงไมมีเงินเพียงพอที่จะกลับมาใชอยางเดิมแลว
1-3 เดือน
4-6 เดือน
7-9 เดือน
10-12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รอยละ
20.7
21.0
27.5
12.0
13.4
5.4

ภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
Work from home
ไดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
รายไดเพิ่มขึ้น

รอยละ
60.5
32.9
5.3
1.3

การแพรระบาดรอบ 2
การใชจายในชีวิตประจำวัน
รายไดในปจจุบัน
การหยอนยานในการปองกันของคนทั่วไป
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
หนี้สินของครัวเรือน
การตกงาน
การปดกิจการของภาคธุรกิจไทย
การเดินทางไปทองเที่ยว
การไปเรียนของบุตรหลาน

ไมกังวล
14.4
17.6
22.9
23.6
24.0
24.0
25.7
26.0
28.0
30.0

กังวล
85.6
82.4
77.1
76.4
76.0
76.0
74.3
74.0
72.0
70.0

ระดับความกังวล (เต็ม 10 คะแนน)
7.5 (3)
7.5 (3)
7.6 (2)

7.1
8.0 (1)

7.4
7.1
7.3
6.9
7.1

หนวย: รอยละ

ลดลง
45.3%

ไมเปลี่ยนแปลง
30.3%

เพิ่มขึ้น
24.4%

คาโทรศัพท รอยละ 39.1 ของผูตอบ
คาอาหาร รอยละ 21.7 ของผูตอบ
อุปกรณในการทำงาน รอยละ 17.4 ของผูตอบ

คาโทรศัพท รอยละ 27.6 ของผูตอบ
คาน้ำคาไฟ รอยละ 41.4 ของผูตอบ
อุปกรณในการทำงาน รอยละ 13.8 ของผูตอบ
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สถานการณ์ด้านแรงงานของท่านและคนรอบข้างท่าน มีโอกาสที่จะตกงานมากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่หรือไม่อย่างไร

ทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

การแพรระบาดของโควิด-19
การเมืองไมมีเสถียรภาพ
ภาวะเศรษฐกิจโลก
การปดชองทางการเดินทางระหวางประเทศ
คนตกงานและ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

รอยละ
39.1
22.3
18.0
16.0
4.6

โรงเรียน
รานอาหาร
สถานที่ทำงาน
สถานที่ราชการ
หาง
โรงพยาบาล
สถานที่ทองเที่ยว
รานนวด/สปา

ไมเชื่อมั่น/ไมมั่นใจ
2.6
2.6
2.6
2.9
3.6
4.2
4.8
5.5

เชื่อมั่น/มั่นใจ
97.4
97.4
97.4
97.1
96.4
95.8
95.2
94.5

ระดับความเชื่อมั่น/มั่นใจ (เต็ม 10 คะแนน)
5.7 (2)
5.7 (2)
6.1 (1)

5.6
5.5

5.7 (2)
5.4
5.0

ระยะเวลาที่เศรษฐกิจจะฟนตัว
1-3 เดือน
4-6 เดือน
7-9 เดือน
10-12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
              โดยเฉลี่ย

รอยละ
4.2
26.5
18.0
33.3
18.0

12.2 เดือน

34.3 24.0 23.0 18.8

 
42.1 25.4 13.8 18.7

ไมเหมาะสมเลย
นอย

ปานกลาง
มาก

แยมากที่สุด
30.5% แยมาก

45.0%

ทรงๆ
24.2%

ดีขึ้น
0.3%

ชวงอาย ุ20-29 รอยละ 29.3 และ 30-39 รอยละ 29.3
ผูที่มีวุฒิม.ปลาย/ปวช. รอยละ 31.6 ปวส./อนุปริญญา รอยละ 33.3 
และปริญญาตร ีรอยละ 26.3
อาชีพพนักงานเอกชนรอยละ 17.2 รับจางรายวันรอยละ 12.1
เงินเดือนต่ำกวา 10,000 รอยละ 53.4 และ 10,000-20,000 รอยละ 29.3
ภาคเหนือ รอยละ 36.2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 36.2
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จับกระแสตลาด OTT Video 
ในจีนโต ...ท่ามกลาง
สถานการณ์กักตัวอยู่บ้าน
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ตลาดสื่ อ และบั น เทิ ง 

(Media and Entertain-

ment) ของจีนเติบโต 

รอนแรงอยางตอเนื่องตลอดหลายปที่ 

ผานมา จนมีแนวโนมจะกาวข้ึนเปน 

ตลาดสื่อและบันเทิงที่มีมูลคาสูงที่สุด 

ในโลกภายในป 2566 แทนที่สหรัฐฯ ซึ่ง 

เปนผูนําตลาดมาอยางยาวนาน ทัง้นี ้ใน 

บรรดาตลาดส่ือและบันเทิงสาขาตางๆ 

ของจนี สาขาหน่ึงทีม่แีนวโนมเตบิโตอยาง 

โดดเดน คือ ตลาด OTT Video (Over 

-The-Top Video) หรือตลาดบริการ 

วดิโีอผานอนิเทอรเนต็ ซึง่มกีารคาดการณ 

จาก PricewaterhouseCoopers 

(PwC) บริษัทท่ีปรึกษาและวิจัยตลาด 

ชัน้นาํ ตัง้แตชวงกอนเกดิการระบาดของ 

COVID-19 วามูลคาตลาดจะขยายตัว 

เฉลีย่ถงึรอยละ 20 ในชวงป 2562-2566 

และยิง่เมือ่เกดิการระบาดของ COVID-19 

ในจีน ทําใหประชาชนจํานวนมากตอง 

กักตวัอยูในบาน กย็ิง่ทาํใหชาวจนีหนัมา 

หาความบันเทิงในบานในรูปแบบตางๆ 

ต
เพิ่มขึ้น จึงหนุนใหตลาด OTT Video 

ในจีนขยายตัวขึ้นมาก โดยมีรายงานวา 

ยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับ 

รับชม OTT Video ในจีนในชวง 2 

สัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ 2563 

ซึ่งเปนชวงที่ชาวจีนสวนใหญกักตัวอยู 

กับบาน ขยายตวัถึงรอยละ 40 เม่ือเทียบ 

กับอัตราการดาวนโหลดเฉลีย่ท้ังป 2562 

รู้จักตลาด OTT Video 
ในจีน  

ปจจบุนักฎระเบยีบของจนีกาํหนด 

วาผูใหบริการ OTT Video ในจีนจะ 

ตองเปนผูประกอบการจีนเทานั้น ทําให 

แพลตฟอรม OTT Video ช่ือดังของ 

โลกอยาง Youtube และ Netflix 

ยังไมสามารถเขาไปใหบริการในจีนได 

แพลตฟอรม OTT Video รายใหญ 3 

อันดับแรกของจีน ไดแก 'iQiyi' (อานวา 

‘อายฉีอี้’) 'Youku' และ 'Tencent 

Video' จึงต างเปนของกลุ มบริษัท 

เทคโนโลยยีกัษใหญ 3 กลุมของจีนท่ีรูจกั 

กันโดยทั่วไปในช่ือ "BAT" ซึ่งประกอบ 

ดวยกลุมบริษัท Baidu, Alibaba และ 

Tencent โดย Baidu เปนเจาของ iQiyi 

ซึง่เปรยีบไดกบั Netflix ขณะท่ี Alibaba 

เปนเจาของ Youku ซึ่งเปรียบไดกับ 

Youtube และ Tencent เปนเจาของ 

Tencent Video โดยแตละแพลตฟอรม 

ตางมีสัดสวนผูใชงานตอเดือนใกลเคียง  

กัน คือ กลุมผูใชงานท่ัวไป (รับชมฟรี 

เฉพาะคอนเทนตธรรมดา) ประมาณ 

400-550 ลานราย และกลุมผูใชงาน 

แบบพรีเมียม (เสียคาบริการเพื่อรับชม 

คอนเทนตพิเศษเพ่ิมขึ้น) ราว 80-100 

ลานราย ทัง้นี ้ผลการสาํรวจพบวารอยละ 

44 ของผูใชอนิเทอรเนต็ในจนีทีม่อียูกวา 

800 ลานคน ใชบริการ OTT Video จาก 

3 แพลตฟอรมขางตน ตั้งแต 2 แพลต- 

ฟอรมขึ้นไป 

นอกจาก 3 แพลตฟอรม OTT 

Video ดังกลาวแลว จีนยงัมแีพลตฟอรม 

OTT Video อื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 

อาทิ Mango TV, Bilibili, Sohu TV 

และ Xigua Video ซึ่งลวนไดรับความ 

นิยมจากผู บริโภคเชนกัน ท้ังนี้ ผู ให 

บริการ OTT Video เกือบทุกรายนํา 

คอนเทนตที่แพรภาพทางโทรทัศนมา 

ใหผูบรโิภครับชมเหมือนๆ กนัโดยไมเสยี 

คาใชจาย สงผลใหแพลตฟอรม OTT 

Video แตละรายจาํเปนตองมคีอนเทนต 

พิเศษ (Exclusive Content) ทั้ง 

ภาพยนตร ซีรี่ส รายการวาไรตี้ และ 

โปรแกรมการแขงขันกฬีา ทีน่าสนใจและ 

แตกตางจากคูแขง เพือ่ดงึดดูใหผูบรโิภค 

ชาวจีนเขามาใชบริการแพลตฟอรม 

OTT Video ของตนใหมากที่สุด ทําให 

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา แพลตฟอรม OTT 

Video ของจีน โดยเฉพาะ ยักษใหญ 3 

รายดงักลาวตองใชเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

เพ่ือถอืสิทธ์ิ (Right) ในคอนเทนตท่ีไดรับ 

ความนิยมจากตางประเทศ รวมถึงผลิต 

คอนเทนตเปนของตนเอง (Original 

Content) โดยในป 2561 แพลตฟอรม 

ทั้ง 3 รายมีคาใชจายเกี่ยวกับคอนเทนต 

รวมกันกวา 7.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ในจํานวนนี้ รอยละ 68 เปนคาใชจาย 

เพือ่ถอืสทิธิค์อนเทนต ขณะทีร่อยละ 32 

เปนคาใชจายในการผลิตคอนเทนต 

ดวยตนเอง

โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย 

แนวโนมการเตบิโตของตลาด OTT 

Video รวมทั้งรูปแบบการใหบริการ 

ของผูประกอบการ OTT Video ในจีน 

ตามที่กลาวขางตน นับเปนโอกาสที่เปด 

กวางสําหรับผูผลิตสื่อและบันเทิงไทยที่ 

ตองการสงคอนเทนตวิดโีอเขาไปตตีลาด 

จีน ทั้งนี้ ปจจุบันละครไทยถือเปนหนึ่ง 

ในคอนเทนตวิดีโอตางชาติที่ไดรับความ 

นิยมในหมูผูบริโภคชาวจีน เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรจากฮอลลวูีด ซีรีส่จากเกาหลใีต 

และสงิคโปร แอนเิมช่ันและรายการเกม- 

โชวจากญีปุ่น โดยในชวง 2-3 ปทีผ่านมา 

ผูผลิตส่ือและบนัเทงิไทยสามารถจาํหนาย 

ลขิสทิธ์ิละครไทยใหแกผูใหบริการ OTT 

Video ในจีนไดหลายเรื่อง อาทิ ละคร 

เร่ือง "เธอคือพรหมลิขิต" จากชอง 

One31 "Princess Hours" จากชอง 

True4U และ "ลิขิตรัก The Crown 

Princess" จากชอง 3 ซ่ึงขายลิขสิทธิ์ 

ใหแก Tencent Video นอกจากน้ี 

ภาพยนตรไทยบางเรื่องก็ไดรับความ 

สนใจจากผูใหบริการ OTT Video จีน 

เชนกัน อาทิ ภาพยนตรเรื่อง "สิ่งเล็กๆ 

ที่เรียกวารัก" ซ่ึง Mango TV ไดซื้อ 

ลิขสิทธิ์ ไปสร  าง ใหม   (Remake) 

เปนซีรี่สเรื่อง "A Little Thing Called 

First Love" ซึง่ออกอากาศในชวงปลาย 

ป 2562 ผานแพลตฟอรมของ Mango 

TV เอง และแพลตฟอรม OTT Video 

รายอื่นอยาง Tencent Video

นอกจากนี้ โอกาสของผูผลิตสื่อ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปเผยแพรในแพลตฟอรม OTT 

Video จนี ยิง่เปดกวางมากขึน้ เมือ่ทบวง 

กิจการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติจีน 

(NATR) เพ่ิงออกนโยบายใหผูประกอบการ 

OTT Video จีนปรับลดการผลิตซีรี่ส 

จีนยอนยุค ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูชมชาว 

จีน ใหเหลือสัดสวนไมเกินรอยละ 40 

ของซีร่ีสทีผ่ลิตท้ังหมด ตามนโยบายของ 

รัฐบาลจีนที่ตองการสงเสริมใหชาวจีน 

รับชมซรีีส่สมยัใหมมากขึน้ ขณะทีค่วาม 

ขัดแยงทางการเมืองระหวางจีนกับ 

ประเทศอืน่ๆ ทัง้เกาหลใีต และญีปุ่น กม็ี 

สวนทําใหผูประกอบการ OTT Video 

จีนตองปรับลดหรือระงับการแพรภาพ 

คอนเทนตวิดีโอบางสวนจากทั้งสอง 

ประเทศในชวงที่ผานมา

ทั้งนี้ แมการสงคอนเทนตวิดีโอ 

จากตางประเทศเขาไปเจาะตลาดสื่อ 

และบันเทิงจีนผานทางแพลตฟอรม 

OTT Video จะเปนชองทางที่งายและ 

สะดวก โดยเฉพาะเม่ือเทยีบกบัการเจาะ 

ตลาดภาพยนตรจนี ท่ีแตละปมโีควตานํา 

เขาภาพยนตรตางประเทศอยางจํากัด 

เพยีง 30-35 เรือ่ง อยางไรกต็าม คอนเทนต 

วิดีโอจากตางประเทศที่จะออกอากาศ 

ผานแพลตฟอรม OTT Video ในจีนยัง 

ตองผานการเซ็นเซอรเนื้อหาและไดรับ 

การรับรองจาก NATR เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรตางประเทศท่ีจะเขาฉายใน 

โรงภาพยนตรในจีนทกุประการ ผูผลติสือ่ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปออกอากาศบนแพลตฟอรม 

OTT Video ของจนีจงึควรผลติคอนเทนต 

ทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของจนีตัง้แตตน 

เพื่อใหคอนเทนตวิดีโอของทานไดออก 

สูสายตาผูชมชาวจีนอยางครบถวน โดย 

ไมเสียอรรถรสในการรับชมจากการถูก 

ตดัเนือ้หาบางสวนหรอืถูกเซน็เซอรภาพ

กระแสความนิยมใชบริการ OTT 

Video ของผูบริโภคชาวจีน ไมเพียง 

สรางโอกาสใหแกผูประกอบการในธรุกิจ 

สื่อและบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเทานั้น 

แตยงัเปนอกีชองทางสาํหรบัการโปรโมต 

สนิคาหรือบรกิาร เพือ่หวงัเจาะตลาดหรอื 

สรางยอดขายเพิ่มข้ึนในจีน เนื่องจาก 

ปจจุบันแพลตฟอรม OTT Video ได 

กลายเปนพื้นท่ีทําการตลาดแหลงใหม 

แทนทีส่ือ่ในรปูแบบเดมิๆ อาท ิโทรทศัน 

วิทยุ และปายโฆษณา ตามกระแส 

Digital Disruption ซึ่งเขามาเปล่ียน 

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความบนัเทงิ 

ของคนท่ัวโลก  ในชวงที่ผานมา ทั้งนี้ 

ปจจุบันผูใหบริการแพลตฟอรม OTT 

Video 3 รายใหญของจีน ได นํา 

เทคโนโลยีลํ้าสมัย อาทิ Big Data, 

Artificial Intelligence (AI) รวมถึง 

Machine Learning มาสรางโฆษณาที่ 

ไมกอกวนการรับชมคอนเทนตของผูใช 

งาน OTT Video หรือแมกระทั่งสราง 

โฆษณาที่ผูใชงาน OTT Video จะไดรับ 

ความเพลิดเพลินและรู สึกมีสวนรวม 

อาท ิการใชโปรแกรมสรางภาพสินคาหรอื 

โฆษณาสินคาซอนทับวัตถุในคอนเทนต 

วิดีโอ (Digital Product Placement 

within Programing) และวิดโีอโฆษณาท่ี 

ผูบริโภคสามารถตอบโตได (Interactive 

Advertising) รวมถึงนําเทคโนโลยี 

ดังกลาวมา  กําหนดกลุมเปาหมายผูรับ 

ชมโฆษณาแตละชิ้น ทําใหแพลตฟอรม 

OTT Video มีแนวโนมจะกลายเปน 

เครื่องมือทําการตลาดในจีนที่มีประ- 

สทิธภิาพและหวังผลไดมากทีส่ดุเครือ่งมอื 

หน่ึง และอาจเปนอกีทางเลอืกทีน่าสนใจ 

สําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการทํา 

ตลาดสินคาในจีน

เกร็ดน่ารู้

Over-The-Top (OTT) คือการ 

ใหบริการใดๆ ผานอินเทอรเน็ต 

โดยที่ผู ใหบริการ OTT ไมได 

ลงทุนหรือเปนเจาของโครงขาย 

อินเทอรเน็ตเอง
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ตลาดสื่ อ และบั น เทิ ง 

(Media and Entertain-

ment) ของจีนเติบโต 

รอนแรงอยางตอเนื่องตลอดหลายปที่ 

ผานมา จนมีแนวโนมจะกาวข้ึนเปน 

ตลาดสื่อและบันเทิงท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุด 

ในโลกภายในป 2566 แทนที่สหรัฐฯ ซึ่ง 

เปนผูนาํตลาดมาอยางยาวนาน ทัง้นี ้ใน 

บรรดาตลาดสื่อและบันเทิงสาขาตางๆ 

ของจีน สาขาหนึง่ทีม่แีนวโนมเตบิโตอยาง 

โดดเดน คือ ตลาด OTT Video (Over 

-The-Top Video) หรือตลาดบริการ 

วดิโีอผานอนิเทอรเนต็ ซึง่มกีารคาดการณ 

จาก PricewaterhouseCoopers 

(PwC) บริษัทท่ีปรึกษาและวิจัยตลาด 

ช้ันนาํ ตัง้แตชวงกอนเกดิการระบาดของ 

COVID-19 วามูลคาตลาดจะขยายตัว 

เฉล่ียถงึรอยละ 20 ในชวงป 2562-2566 

และยิง่เมือ่เกดิการระบาดของ COVID-19 

ในจีน ทําใหประชาชนจํานวนมากตอง 

กกัตวัอยูในบาน กย็ิง่ทาํใหชาวจนีหนัมา 

หาความบันเทิงในบานในรูปแบบตางๆ 

เพิ่มขึ้น จึงหนุนใหตลาด OTT Video 

ในจีนขยายตัวขึ้นมาก โดยมีรายงานวา 

ยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับ 

รับชม OTT Video ในจีนในชวง 2 

สัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ 2563 

ซึ่งเปนชวงที่ชาวจีนสวนใหญกักตัวอยู 

กับบาน ขยายตวัถึงรอยละ 40 เม่ือเทียบ 

กับอตัราการดาวนโหลดเฉลีย่ท้ังป 2562 

รู้จักตลาด OTT Video 
ในจีน  

ปจจบุนักฎระเบยีบของจนีกาํหนด 

วาผูใหบริการ OTT Video ในจีนจะ 

ตองเปนผูประกอบการจีนเทานั้น ทําให 

แพลตฟอรม OTT Video ช่ือดังของ 

โลกอยาง Youtube และ Netflix 

ยังไมสามารถเขาไปใหบริการในจีนได 

แพลตฟอรม OTT Video รายใหญ 3 

อันดับแรกของจีน ไดแก 'iQiyi' (อานวา 

‘อายฉีอี้’) 'Youku' และ 'Tencent 

Video' จึงต างเปนของกลุ มบริษัท 

เทคโนโลยยีกัษใหญ 3 กลุมของจีนท่ีรูจัก 

กันโดยทั่วไปในช่ือ "BAT" ซึ่งประกอบ 

ดวยกลุมบริษัท Baidu, Alibaba และ 

Tencent โดย Baidu เปนเจาของ iQiyi 

ซึง่เปรยีบไดกบั Netflix ขณะที ่Alibaba 

เปนเจาของ Youku ซ่ึงเปรียบไดกับ 

Youtube และ Tencent เปนเจาของ 

Tencent Video โดยแตละแพลตฟอรม 

ตางมีสัดสวนผูใชงานตอเดือนใกลเคียง  

กัน คือ กลุมผูใชงานทั่วไป (รับชมฟรี 

เฉพาะคอนเทนตธรรมดา) ประมาณ 

400-550 ลานราย และกลุมผูใชงาน 

แบบพรีเมียม (เสียคาบริการเพื่อรับชม 

คอนเทนตพิเศษเพิ่มขึ้น) ราว 80-100 

ลานราย ทัง้นี ้ผลการสาํรวจพบวารอยละ 

44 ของผูใชอนิเทอรเนต็ในจีนทีม่อียูกวา 

800 ลานคน ใชบริการ OTT Video จาก 

3 แพลตฟอรมขางตน ตั้งแต 2 แพลต- 

ฟอรมขึ้นไป 

นอกจาก 3 แพลตฟอรม OTT 

Video ดังกลาวแลว จีนยงัมแีพลตฟอรม 

OTT Video อื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 

อาทิ Mango TV, Bilibili, Sohu TV 

และ Xigua Video ซึ่งลวนไดรับความ 

นิยมจากผูบริโภคเชนกัน ท้ังนี้ ผู ให 

บริการ OTT Video เกือบทุกรายนํา 

คอนเทนตที่แพรภาพทางโทรทัศนมา 

ใหผูบรโิภครบัชมเหมอืนๆ กนัโดยไมเสยี 

คาใชจาย สงผลใหแพลตฟอรม OTT 

Video แตละรายจาํเปนตองมคีอนเทนต 

พิเศษ (Exclusive Content) ท้ัง 

ภาพยนตร ซีรี่ส รายการวาไรตี้ และ 

โปรแกรมการแขงขันกีฬา ท่ีนาสนใจและ 

แตกตางจากคูแขง เพือ่ดงึดดูใหผูบรโิภค 

ชาวจีนเขามาใชบริการแพลตฟอรม 

OTT Video ของตนใหมากที่สุด ทําให 

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา แพลตฟอรม OTT 

Video ของจีน โดยเฉพาะ ยักษใหญ 3 

รายดงักลาวตองใชเงนิลงทนุจาํนวนมาก 

เพือ่ถอืสทิธิ ์(Right) ในคอนเทนตทีไ่ดรบั 

ความนิยมจากตางประเทศ รวมถึงผลิต 

คอนเทนตเปนของตนเอง (Original 

Content) โดยในป 2561 แพลตฟอรม 

ทั้ง 3 รายมีคาใชจายเกี่ยวกับคอนเทนต 

รวมกันกวา 7.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ในจํานวนนี้ รอยละ 68 เปนคาใชจาย 

เพือ่ถอืสทิธิค์อนเทนต ขณะทีร่อยละ 32 

เปนคาใชจายในการผลิตคอนเทนต 

ดวยตนเอง

โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย 

แนวโนมการเตบิโตของตลาด OTT 

Video รวมท้ังรูปแบบการใหบริการ 

ของผูประกอบการ OTT Video ในจีน 

ตามที่กลาวขางตน นับเปนโอกาสที่เปด 

กวางสําหรับผูผลิตสื่อและบันเทิงไทยที่ 

ตองการสงคอนเทนตวดิโีอเขาไปตตีลาด 

จีน ทั้งนี้ ปจจุบันละครไทยถือเปนหนึ่ง 

ในคอนเทนตวิดีโอตางชาติที่ไดรับความ 

นิยมในหมูผูบริโภคชาวจีน เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรจากฮอลลวีดู ซรีีส่จากเกาหลใีต 

และสงิคโปร แอนเิมช่ันและรายการเกม- 

โชวจากญีปุ่น โดยในชวง 2-3 ปทีผ่านมา 

ผูผลติสือ่และบนัเทงิไทยสามารถจาํหนาย 

ลขิสทิธ์ิละครไทยใหแกผูใหบริการ OTT 

Video ในจีนไดหลายเรื่อง อาทิ ละคร 

เร่ือง "เธอคือพรหมลิขิต" จากชอง 

One31 "Princess Hours" จากชอง 

True4U และ "ลิขิตรัก The Crown 

Princess" จากชอง 3 ซ่ึงขายลิขสิทธ์ิ 

ใหแก Tencent Video นอกจากนี้ 

ภาพยนตรไทยบางเรื่องก็ไดรับความ 

สนใจจากผูใหบริการ OTT Video จีน 

เชนกัน อาทิ ภาพยนตรเรื่อง "สิ่งเล็กๆ 

ที่เรียกวารัก" ซ่ึง Mango TV ไดซื้อ 

ลิขสิทธิ์ ไปสร  าง ใหม   (Remake) 

เปนซีรี่สเรื่อง "A Little Thing Called 

First Love" ซึง่ออกอากาศในชวงปลาย 

ป 2562 ผานแพลตฟอรมของ Mango 

TV เอง และแพลตฟอรม OTT Video 

รายอื่นอยาง Tencent Video

นอกจากนี้ โอกาสของผูผลิตสื่อ 

และบันเทิงไทยท่ีตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปเผยแพรในแพลตฟอรม OTT 

Video จนี ยิง่เปดกวางมากขึน้ เมือ่ทบวง 

กิจการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติจีน 

(NATR) เพิง่ออกนโยบายใหผูประกอบการ 

OTT Video จีนปรับลดการผลิตซีรี่ส 

จีนยอนยุค ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูชมชาว 

จีน ใหเหลือสัดสวนไมเกินรอยละ 40 

ของซีรีส่ทีผ่ลิตท้ังหมด ตามนโยบายของ 

รัฐบาลจีนท่ีตองการสงเสริมใหชาวจีน 

รบัชมซรีีส่สมยัใหมมากขึน้ ขณะทีค่วาม 

ขัดแยงทางการเมืองระหวางจีนกับ 

ประเทศอืน่ๆ ทัง้เกาหลใีต และญีปุ่น กม็ี 

สวนทําใหผูประกอบการ OTT Video 

จีนตองปรับลดหรือระงับการแพรภาพ 

คอนเทนตวิดีโอบางสวนจากทั้งสอง 

ประเทศในชวงที่ผานมา

ท้ังนี้ แมการสงคอนเทนตวิดีโอ 

จากตางประเทศเขาไปเจาะตลาดสื่อ 

และบันเทิงจีนผานทางแพลตฟอรม 

OTT Video จะเปนชองทางที่งายและ 

สะดวก โดยเฉพาะเม่ือเทยีบกบัการเจาะ 

ตลาดภาพยนตรจนี ท่ีแตละปมโีควตานํา 

เขาภาพยนตรตางประเทศอยางจํากัด 

เพยีง 30-35 เรือ่ง อยางไรกต็าม คอนเทนต 

วิดีโอจากตางประเทศที่จะออกอากาศ 

ผานแพลตฟอรม OTT Video ในจีนยัง 

ตองผานการเซ็นเซอรเนื้อหาและไดรับ 

การรับรองจาก NATR เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรตางประเทศท่ีจะเขาฉายใน 

โรงภาพยนตรในจีนทกุประการ ผูผลติสือ่ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปออกอากาศบนแพลตฟอรม 

OTT Video ของจนีจงึควรผลติคอนเทนต 

ทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของจนีตัง้แตตน 

เพื่อใหคอนเทนตวิดีโอของทานไดออก 

สูสายตาผูชมชาวจีนอยางครบถวน โดย 

ไมเสียอรรถรสในการรับชมจากการถูก 

ตัดเนือ้หาบางสวนหรือถูกเซ็นเซอรภาพ

กระแสความนิยมใชบริการ OTT 

Video ของผูบริโภคชาวจีน ไมเพียง 

สรางโอกาสใหแกผูประกอบการในธรุกิจ 

สื่อและบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเทานั้น 

แตยงัเปนอกีชองทางสาํหรบัการโปรโมต 

สนิคาหรือบรกิาร เพือ่หวังเจาะตลาดหรอื 

สรางยอดขายเพิ่มขึ้นในจีน เนื่องจาก 

ปจจุบันแพลตฟอรม OTT Video ได 

กลายเปนพ้ืนท่ีทําการตลาดแหลงใหม 

แทนทีส่ือ่ในรปูแบบเดมิๆ อาท ิโทรทศัน 

วิทยุ และปายโฆษณา ตามกระแส 

Digital Disruption ซึ่งเขามาเปลี่ยน 

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความบนัเทงิ 

ของคนทั่วโลก  ในชวงที่ผานมา ทั้งน้ี 

ปจจุบันผูใหบริการแพลตฟอรม OTT 

Video 3 รายใหญของจีน ได นํา 

เทคโนโลยีลํ้าสมัย อาทิ Big Data, 

Artificial Intelligence (AI) รวมถึง 

Machine Learning มาสรางโฆษณาที่ 

ไมกอกวนการรับชมคอนเทนตของผูใช 

งาน OTT Video หรือแมกระทั่งสราง 

โฆษณาที่ผูใชงาน OTT Video จะไดรับ 

ความเพลิดเพลินและรู สึกมีสวนรวม 

อาท ิการใชโปรแกรมสรางภาพสนิคาหรอื 

โฆษณาสินคาซอนทับวัตถุในคอนเทนต 

วิดีโอ (Digital Product Placement 

within Programing) และวดิโีอโฆษณาที่ 

ผูบรโิภคสามารถตอบโตได (Interactive 

Advertising) รวมถึงนําเทคโนโลยี 

ดังกลาวมา  กําหนดกลุมเปาหมายผูรับ 

ชมโฆษณาแตละช้ิน ทําใหแพลตฟอรม 

OTT Video มีแนวโนมจะกลายเปน 

เครื่องมือทําการตลาดในจีนท่ีมีประ- 

สทิธภิาพและหวงัผลไดมากทีส่ดุเครือ่งมอื 

หนึง่ และอาจเปนอกีทางเลอืกทีน่าสนใจ 

สําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการทํา 

ตลาดสินคาในจีน

iQiyi แพลตฟอรมของ Baidu

Youku แพลตฟอรมของ Alibaba

Tencent Video 
แพลตฟอรมของ Tencent

ที่มา: http://premium.toyokeizai.net/
articles/-/21669

ที่มา: http://www.yayaka.com/product/
youku-vip-membership-account-upgrade/

ที่มา: http://matrixgroup.com.hk/adone/
china-online-marketing.html
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ตลาดสื่ อ และบั น เทิ ง 

(Media and Entertain-

ment) ของจีนเติบโต 

รอนแรงอยางตอเนื่องตลอดหลายปที่ 

ผานมา จนมีแนวโนมจะกาวข้ึนเปน 

ตลาดสื่อและบันเทิงที่มีมูลคาสูงที่สุด 

ในโลกภายในป 2566 แทนที่สหรัฐฯ ซึ่ง 

เปนผูนําตลาดมาอยางยาวนาน ทัง้นี ้ใน 

บรรดาตลาดส่ือและบันเทิงสาขาตางๆ 

ของจนี สาขาหน่ึงทีม่แีนวโนมเตบิโตอยาง 

โดดเดน คือ ตลาด OTT Video (Over 

-The-Top Video) หรือตลาดบริการ 

วดิโีอผานอนิเทอรเนต็ ซึง่มกีารคาดการณ 

จาก PricewaterhouseCoopers 

(PwC) บริษัทท่ีปรึกษาและวิจัยตลาด 

ชัน้นาํ ตัง้แตชวงกอนเกดิการระบาดของ 

COVID-19 วามูลคาตลาดจะขยายตัว 

เฉลีย่ถงึรอยละ 20 ในชวงป 2562-2566 

และยิง่เมือ่เกดิการระบาดของ COVID-19 

ในจีน ทําใหประชาชนจํานวนมากตอง 

กักตวัอยูในบาน กย็ิง่ทาํใหชาวจนีหนัมา 

หาความบันเทิงในบานในรูปแบบตางๆ 

เพิ่มขึ้น จึงหนุนใหตลาด OTT Video 

ในจีนขยายตัวขึ้นมาก โดยมีรายงานวา 

ยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับ 

รับชม OTT Video ในจีนในชวง 2 

สัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ 2563 

ซึ่งเปนชวงที่ชาวจีนสวนใหญกักตัวอยู 

กับบาน ขยายตวัถึงรอยละ 40 เม่ือเทียบ 

กับอตัราการดาวนโหลดเฉลีย่ท้ังป 2562 

รู้จักตลาด OTT Video 
ในจีน  

ปจจบุนักฎระเบยีบของจนีกาํหนด 

วาผูใหบริการ OTT Video ในจีนจะ 

ตองเปนผูประกอบการจีนเทานั้น ทําให 

แพลตฟอรม OTT Video ช่ือดังของ 

โลกอยาง Youtube และ Netflix 

ยังไมสามารถเขาไปใหบริการในจีนได 

แพลตฟอรม OTT Video รายใหญ 3 

อันดับแรกของจีน ไดแก 'iQiyi' (อานวา 

‘อายฉีอี้’) 'Youku' และ 'Tencent 

Video' จึงต างเปนของกลุ มบริษัท 

เทคโนโลยยีกัษใหญ 3 กลุมของจีนท่ีรูจกั 

กันโดยทั่วไปในช่ือ "BAT" ซึ่งประกอบ 

ดวยกลุมบริษัท Baidu, Alibaba และ 

Tencent โดย Baidu เปนเจาของ iQiyi 

ซึง่เปรยีบไดกบั Netflix ขณะท่ี Alibaba 

เปนเจาของ Youku ซึ่งเปรียบไดกับ 

Youtube และ Tencent เปนเจาของ 

Tencent Video โดยแตละแพลตฟอรม 

ตางมีสัดสวนผูใชงานตอเดือนใกลเคียง  

กัน คือ กลุมผูใชงานท่ัวไป (รับชมฟรี 

เฉพาะคอนเทนตธรรมดา) ประมาณ 

400-550 ลานราย และกลุมผูใชงาน 

แบบพรีเมียม (เสียคาบริการเพื่อรับชม 

คอนเทนตพิเศษเพ่ิมขึ้น) ราว 80-100 

ลานราย ทัง้นี ้ผลการสาํรวจพบวารอยละ 

44 ของผูใชอนิเทอรเนต็ในจนีทีม่อียูกวา 

800 ลานคน ใชบริการ OTT Video จาก 

3 แพลตฟอรมขางตน ตั้งแต 2 แพลต- 

ฟอรมขึ้นไป 

นอกจาก 3 แพลตฟอรม OTT 

Video ดังกลาวแลว จีนยงัมแีพลตฟอรม 

OTT Video อื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 

อาทิ Mango TV, Bilibili, Sohu TV 

และ Xigua Video ซึ่งลวนไดรับความ 

นิยมจากผู บริโภคเชนกัน ท้ังนี้ ผู ให 

บริการ OTT Video เกือบทุกรายนํา 

คอนเทนตที่แพรภาพทางโทรทัศนมา 

ใหผูบรโิภครับชมเหมือนๆ กนัโดยไมเสยี 

คาใชจาย สงผลใหแพลตฟอรม OTT 

Video แตละรายจาํเปนตองมคีอนเทนต 

พิเศษ (Exclusive Content) ทั้ง 

ภาพยนตร ซีรี่ส รายการวาไรตี้ และ 

โปรแกรมการแขงขันกฬีา ทีน่าสนใจและ 

แตกตางจากคูแขง เพือ่ดงึดดูใหผูบรโิภค 

ชาวจีนเขามาใชบริการแพลตฟอรม 

OTT Video ของตนใหมากที่สุด ทําให 

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา แพลตฟอรม OTT 

Video ของจีน โดยเฉพาะ ยักษใหญ 3 

รายดงักลาวตองใชเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

เพ่ือถอืสิทธ์ิ (Right) ในคอนเทนตท่ีไดรับ 

ความนิยมจากตางประเทศ รวมถึงผลิต 

คอนเทนตเปนของตนเอง (Original 

Content) โดยในป 2561 แพลตฟอรม 

ทั้ง 3 รายมีคาใชจายเกี่ยวกับคอนเทนต 

รวมกันกวา 7.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ในจํานวนนี้ รอยละ 68 เปนคาใชจาย 

เพือ่ถอืสทิธิค์อนเทนต ขณะทีร่อยละ 32 

เปนคาใชจายในการผลิตคอนเทนต 

ดวยตนเอง

โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย 

แนวโนมการเตบิโตของตลาด OTT 

Video รวมทั้งรูปแบบการใหบริการ 

ของผูประกอบการ OTT Video ในจีน 

ตามที่กลาวขางตน นับเปนโอกาสที่เปด 

กวางสําหรับผูผลิตสื่อและบันเทิงไทยที่ 

ตองการสงคอนเทนตวิดโีอเขาไปตตีลาด 

จีน ทั้งนี้ ปจจุบันละครไทยถือเปนหนึ่ง 

ในคอนเทนตวิดีโอตางชาติที่ไดรับความ 

นิยมในหมูผูบริโภคชาวจีน เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรจากฮอลลวูีด ซีรีส่จากเกาหลใีต 

และสงิคโปร แอนเิมช่ันและรายการเกม- 

โชวจากญีปุ่น โดยในชวง 2-3 ปทีผ่านมา 

ผูผลิตส่ือและบนัเทงิไทยสามารถจาํหนาย 

ลขิสทิธ์ิละครไทยใหแกผูใหบริการ OTT 

Video ในจีนไดหลายเรื่อง อาทิ ละคร 

เร่ือง "เธอคือพรหมลิขิต" จากชอง 

One31 "Princess Hours" จากชอง 

True4U และ "ลิขิตรัก The Crown 

Princess" จากชอง 3 ซ่ึงขายลิขสิทธิ์ 

ใหแก Tencent Video นอกจากน้ี 

ภาพยนตรไทยบางเรื่องก็ไดรับความ 

สนใจจากผูใหบริการ OTT Video จีน 

เชนกัน อาทิ ภาพยนตรเรื่อง "สิ่งเล็กๆ 

ที่เรียกวารัก" ซ่ึง Mango TV ไดซื้อ 

ลิขสิทธิ์ ไปสร  าง ใหม   (Remake) 

เปนซีรี่สเรื่อง "A Little Thing Called 

First Love" ซึง่ออกอากาศในชวงปลาย 

ป 2562 ผานแพลตฟอรมของ Mango 

TV เอง และแพลตฟอรม OTT Video 

รายอื่นอยาง Tencent Video

นอกจากนี้ โอกาสของผูผลิตสื่อ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปเผยแพรในแพลตฟอรม OTT 

Video จนี ยิง่เปดกวางมากขึน้ เมือ่ทบวง 

กิจการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติจีน 

(NATR) เพ่ิงออกนโยบายใหผูประกอบการ 

OTT Video จีนปรับลดการผลิตซีรี่ส 

จีนยอนยุค ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูชมชาว 

จีน ใหเหลือสัดสวนไมเกินรอยละ 40 

ของซีร่ีสทีผ่ลิตท้ังหมด ตามนโยบายของ 

รัฐบาลจีนที่ตองการสงเสริมใหชาวจีน 

รับชมซรีีส่สมยัใหมมากขึน้ ขณะทีค่วาม 

ขัดแยงทางการเมืองระหวางจีนกับ 

ประเทศอืน่ๆ ทัง้เกาหลใีต และญีปุ่น กม็ี 

สวนทําใหผูประกอบการ OTT Video 

จีนตองปรับลดหรือระงับการแพรภาพ 

คอนเทนตวิดีโอบางสวนจากทั้งสอง 

ประเทศในชวงที่ผานมา

ทั้งนี้ แมการสงคอนเทนตวิดีโอ 

จากตางประเทศเขาไปเจาะตลาดสื่อ 

และบันเทิงจีนผานทางแพลตฟอรม 

OTT Video จะเปนชองทางที่งายและ 

สะดวก โดยเฉพาะเม่ือเทยีบกบัการเจาะ 

ตลาดภาพยนตรจนี ท่ีแตละปมโีควตานํา 

เขาภาพยนตรตางประเทศอยางจํากัด 

เพยีง 30-35 เรือ่ง อยางไรกต็าม คอนเทนต 

วิดีโอจากตางประเทศที่จะออกอากาศ 

ผานแพลตฟอรม OTT Video ในจีนยัง 

ตองผานการเซ็นเซอรเนื้อหาและไดรับ 

การรับรองจาก NATR เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรตางประเทศท่ีจะเขาฉายใน 

โรงภาพยนตรในจีนทกุประการ ผูผลติสือ่ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปออกอากาศบนแพลตฟอรม 

OTT Video ของจนีจงึควรผลติคอนเทนต 

ทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของจนีตัง้แตตน 

เพื่อใหคอนเทนตวิดีโอของทานไดออก 

สูสายตาผูชมชาวจีนอยางครบถวน โดย 

ไมเสียอรรถรสในการรับชมจากการถูก 

ตดัเนือ้หาบางสวนหรอืถูกเซน็เซอรภาพ

กระแสความนิยมใชบริการ OTT 

Video ของผูบริโภคชาวจีน ไมเพียง 

สรางโอกาสใหแกผูประกอบการในธรุกิจ 

สื่อและบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเทานั้น 

แตยงัเปนอกีชองทางสาํหรบัการโปรโมต 

สนิคาหรือบรกิาร เพือ่หวงัเจาะตลาดหรอื 

สรางยอดขายเพิ่มข้ึนในจีน เนื่องจาก 

ปจจุบันแพลตฟอรม OTT Video ได 

กลายเปนพื้นท่ีทําการตลาดแหลงใหม 

แทนทีส่ือ่ในรปูแบบเดมิๆ อาท ิโทรทศัน 

วิทยุ และปายโฆษณา ตามกระแส 

Digital Disruption ซึ่งเขามาเปล่ียน 

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความบนัเทงิ 

ของคนท่ัวโลก  ในชวงที่ผานมา ทั้งนี้ 

ปจจุบันผูใหบริการแพลตฟอรม OTT 

Video 3 รายใหญของจีน ได นํา 

เทคโนโลยีลํ้าสมัย อาทิ Big Data, 

Artificial Intelligence (AI) รวมถึง 

Machine Learning มาสรางโฆษณาที่ 

ไมกอกวนการรับชมคอนเทนตของผูใช 

งาน OTT Video หรือแมกระทั่งสราง 

โฆษณาที่ผูใชงาน OTT Video จะไดรับ 

ความเพลิดเพลินและรู สึกมีสวนรวม 

อาท ิการใชโปรแกรมสรางภาพสินคาหรอื 

โฆษณาสินคาซอนทับวัตถุในคอนเทนต 

วิดีโอ (Digital Product Placement 

within Programing) และวิดโีอโฆษณาท่ี 

ผูบริโภคสามารถตอบโตได (Interactive 

Advertising) รวมถึงนําเทคโนโลยี 

ดังกลาวมา  กําหนดกลุมเปาหมายผูรับ 

ชมโฆษณาแตละชิ้น ทําใหแพลตฟอรม 

OTT Video มีแนวโนมจะกลายเปน 

เครื่องมือทําการตลาดในจีนที่มีประ- 

สทิธภิาพและหวังผลไดมากทีส่ดุเครือ่งมอื 

หนึง่ และอาจเปนอกีทางเลอืกทีน่าสนใจ 

สําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการทํา 

ตลาดสินคาในจีน

ที่มา: https://www.watchod.com/odfree/programme/a-little-thing-called-first-love/326458?cat=66

ซีร่ีสเร่ือง A Little Thing Called First Love
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

ตล าดสื่ อ และบั น เทิ ง 

(Media and Entertain-

ment) ของจีนเติบโต 

รอนแรงอยางตอเนื่องตลอดหลายปที่ 

ผานมา จนมีแนวโนมจะกาวข้ึนเปน 

ตลาดสื่อและบันเทิงท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุด 

ในโลกภายในป 2566 แทนที่สหรัฐฯ ซึ่ง 

เปนผูนาํตลาดมาอยางยาวนาน ทัง้นี ้ใน 

บรรดาตลาดสื่อและบันเทิงสาขาตางๆ 

ของจีน สาขาหนึง่ทีม่แีนวโนมเตบิโตอยาง 

โดดเดน คือ ตลาด OTT Video (Over 

-The-Top Video) หรือตลาดบริการ 

วดิโีอผานอนิเทอรเนต็ ซึง่มกีารคาดการณ 

จาก PricewaterhouseCoopers 

(PwC) บริษัทท่ีปรึกษาและวิจัยตลาด 

ช้ันนาํ ตัง้แตชวงกอนเกดิการระบาดของ 

COVID-19 วามูลคาตลาดจะขยายตัว 

เฉล่ียถงึรอยละ 20 ในชวงป 2562-2566 

และยิง่เมือ่เกดิการระบาดของ COVID-19 

ในจีน ทําใหประชาชนจํานวนมากตอง 

กกัตวัอยูในบาน กย็ิง่ทาํใหชาวจนีหนัมา 

หาความบันเทิงในบานในรูปแบบตางๆ 

เพิ่มขึ้น จึงหนุนใหตลาด OTT Video 

ในจีนขยายตัวขึ้นมาก โดยมีรายงานวา 

ยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับ 

รับชม OTT Video ในจีนในชวง 2 

สัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ 2563 

ซึ่งเปนชวงที่ชาวจีนสวนใหญกักตัวอยู 

กับบาน ขยายตวัถึงรอยละ 40 เม่ือเทียบ 

กับอตัราการดาวนโหลดเฉลีย่ท้ังป 2562 

รู้จักตลาด OTT Video 
ในจีน  

ปจจบุนักฎระเบยีบของจนีกาํหนด 

วาผูใหบริการ OTT Video ในจีนจะ 

ตองเปนผูประกอบการจีนเทานั้น ทําให 

แพลตฟอรม OTT Video ช่ือดังของ 

โลกอยาง Youtube และ Netflix 

ยังไมสามารถเขาไปใหบริการในจีนได 

แพลตฟอรม OTT Video รายใหญ 3 

อันดับแรกของจีน ไดแก 'iQiyi' (อานวา 

‘อายฉีอี้’) 'Youku' และ 'Tencent 

Video' จึงต างเปนของกลุ มบริษัท 

เทคโนโลยยีกัษใหญ 3 กลุมของจีนท่ีรูจัก 

กันโดยทั่วไปในช่ือ "BAT" ซึ่งประกอบ 

ดวยกลุมบริษัท Baidu, Alibaba และ 

Tencent โดย Baidu เปนเจาของ iQiyi 

ซึง่เปรยีบไดกบั Netflix ขณะที ่Alibaba 

เปนเจาของ Youku ซ่ึงเปรียบไดกับ 

Youtube และ Tencent เปนเจาของ 

Tencent Video โดยแตละแพลตฟอรม 

ตางมีสัดสวนผูใชงานตอเดือนใกลเคียง  

กัน คือ กลุมผูใชงานทั่วไป (รับชมฟรี 

เฉพาะคอนเทนตธรรมดา) ประมาณ 

400-550 ลานราย และกลุมผูใชงาน 

แบบพรีเมียม (เสียคาบริการเพื่อรับชม 

คอนเทนตพิเศษเพิ่มขึ้น) ราว 80-100 

ลานราย ทัง้นี ้ผลการสาํรวจพบวารอยละ 

44 ของผูใชอนิเทอรเนต็ในจีนทีม่อียูกวา 

800 ลานคน ใชบริการ OTT Video จาก 

3 แพลตฟอรมขางตน ตั้งแต 2 แพลต- 

ฟอรมขึ้นไป 

นอกจาก 3 แพลตฟอรม OTT 

Video ดังกลาวแลว จีนยงัมแีพลตฟอรม 

OTT Video อื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก 

อาทิ Mango TV, Bilibili, Sohu TV 

และ Xigua Video ซึ่งลวนไดรับความ 

นิยมจากผูบริโภคเชนกัน ท้ังนี้ ผู ให 

บริการ OTT Video เกือบทุกรายนํา 

คอนเทนตที่แพรภาพทางโทรทัศนมา 

ใหผูบรโิภครับชมเหมอืนๆ กนัโดยไมเสยี 

คาใชจาย สงผลใหแพลตฟอรม OTT 

Video แตละรายจาํเปนตองมคีอนเทนต 

พิเศษ (Exclusive Content) ท้ัง 

ภาพยนตร ซีรี่ส รายการวาไรตี้ และ 

โปรแกรมการแขงขันกีฬา ท่ีนาสนใจและ 

แตกตางจากคูแขง เพือ่ดงึดดูใหผูบรโิภค 

ชาวจีนเขามาใชบริการแพลตฟอรม 

OTT Video ของตนใหมากที่สุด ทําให 

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา แพลตฟอรม OTT 

Video ของจีน โดยเฉพาะ ยักษใหญ 3 

รายดงักลาวตองใชเงนิลงทนุจาํนวนมาก 

เพือ่ถอืสทิธิ ์(Right) ในคอนเทนตทีไ่ดรบั 

ความนิยมจากตางประเทศ รวมถึงผลิต 

คอนเทนตเปนของตนเอง (Original 

Content) โดยในป 2561 แพลตฟอรม 

ทั้ง 3 รายมีคาใชจายเกี่ยวกับคอนเทนต 

รวมกันกวา 7.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ในจํานวนนี้ รอยละ 68 เปนคาใชจาย 

เพือ่ถอืสทิธิค์อนเทนต ขณะทีร่อยละ 32 

เปนคาใชจายในการผลิตคอนเทนต 

ดวยตนเอง

โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย 

แนวโนมการเตบิโตของตลาด OTT 

Video รวมท้ังรูปแบบการใหบริการ 

ของผูประกอบการ OTT Video ในจีน 

ตามที่กลาวขางตน นับเปนโอกาสที่เปด 

กวางสําหรับผูผลิตสื่อและบันเทิงไทยที่ 

ตองการสงคอนเทนตวดิโีอเขาไปตตีลาด 

จีน ทั้งนี้ ปจจุบันละครไทยถือเปนหนึ่ง 

ในคอนเทนตวิดีโอตางชาติที่ไดรับความ 

นิยมในหมูผูบริโภคชาวจีน เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรจากฮอลลวีดู ซรีีส่จากเกาหลใีต 

และสงิคโปร แอนเิมช่ันและรายการเกม- 

โชวจากญีปุ่น โดยในชวง 2-3 ปทีผ่านมา 

ผูผลติสือ่และบนัเทงิไทยสามารถจาํหนาย 

ลขิสทิธ์ิละครไทยใหแกผูใหบริการ OTT 

Video ในจีนไดหลายเรื่อง อาทิ ละคร 

เร่ือง "เธอคือพรหมลิขิต" จากชอง 

One31 "Princess Hours" จากชอง 

True4U และ "ลิขิตรัก The Crown 

Princess" จากชอง 3 ซ่ึงขายลิขสิทธ์ิ 

ใหแก Tencent Video นอกจากนี้ 

ภาพยนตรไทยบางเรื่องก็ไดรับความ 

สนใจจากผูใหบริการ OTT Video จีน 

เชนกัน อาทิ ภาพยนตรเรื่อง "สิ่งเล็กๆ 

ที่เรียกวารัก" ซ่ึง Mango TV ไดซื้อ 

ลิขสิทธิ์ ไปสร  าง ใหม   (Remake) 

เปนซีรี่สเรื่อง "A Little Thing Called 

First Love" ซึง่ออกอากาศในชวงปลาย 

ป 2562 ผานแพลตฟอรมของ Mango 

TV เอง และแพลตฟอรม OTT Video 

รายอื่นอยาง Tencent Video

นอกจากนี้ โอกาสของผูผลิตสื่อ 

และบันเทิงไทยท่ีตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปเผยแพรในแพลตฟอรม OTT 

Video จนี ยิง่เปดกวางมากขึน้ เมือ่ทบวง 

กิจการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติจีน 

(NATR) เพิง่ออกนโยบายใหผูประกอบการ 

OTT Video จีนปรับลดการผลิตซีรี่ส 

จีนยอนยุค ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูชมชาว 

จีน ใหเหลือสัดสวนไมเกินรอยละ 40 

ของซีรีส่ทีผ่ลิตท้ังหมด ตามนโยบายของ 

รัฐบาลจีนท่ีตองการสงเสริมใหชาวจีน 

รบัชมซรีีส่สมยัใหมมากขึน้ ขณะทีค่วาม 

ขัดแยงทางการเมืองระหวางจีนกับ 

ประเทศอืน่ๆ ทัง้เกาหลใีต และญีปุ่น กม็ี 

สวนทําใหผูประกอบการ OTT Video 

จีนตองปรับลดหรือระงับการแพรภาพ 

คอนเทนตวิดีโอบางสวนจากทั้งสอง 

ประเทศในชวงที่ผานมา

ท้ังนี้ แมการสงคอนเทนตวิดีโอ 

จากตางประเทศเขาไปเจาะตลาดสื่อ 

และบันเทิงจีนผานทางแพลตฟอรม 

OTT Video จะเปนชองทางที่งายและ 

สะดวก โดยเฉพาะเม่ือเทยีบกบัการเจาะ 

ตลาดภาพยนตรจนี ท่ีแตละปมโีควตานํา 

เขาภาพยนตรตางประเทศอยางจํากัด 

เพยีง 30-35 เรือ่ง อยางไรกต็าม คอนเทนต 

วิดีโอจากตางประเทศที่จะออกอากาศ 

ผานแพลตฟอรม OTT Video ในจีนยัง 

ตองผานการเซ็นเซอรเนื้อหาและไดรับ 

การรับรองจาก NATR เชนเดียวกับ 

ภาพยนตรตางประเทศท่ีจะเขาฉายใน 

โรงภาพยนตรในจนีทกุประการ ผูผลติสือ่ 

และบันเทิงไทยที่ตองการสงคอนเทนต 

วิดีโอไปออกอากาศบนแพลตฟอรม 

OTT Video ของจนีจงึควรผลติคอนเทนต 

ทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของจนีต้ังแตตน 

เพื่อใหคอนเทนตวิดีโอของทานไดออก 

สูสายตาผูชมชาวจีนอยางครบถวน โดย 

ไมเสียอรรถรสในการรับชมจากการถูก 

ตัดเนือ้หาบางสวนหรือถูกเซ็นเซอรภาพ

กระแสความนิยมใชบริการ OTT 

Video ของผูบริโภคชาวจีน ไมเพียง 

สรางโอกาสใหแกผูประกอบการในธรุกิจ 

สื่อและบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเทานั้น 

แตยงัเปนอกีชองทางสาํหรบัการโปรโมต 

สนิคาหรือบรกิาร เพือ่หวังเจาะตลาดหรอื 

สรางยอดขายเพิ่มขึ้นในจีน เนื่องจาก 

ปจจุบันแพลตฟอรม OTT Video ได 

กลายเปนพ้ืนท่ีทําการตลาดแหลงใหม 

แทนทีส่ือ่ในรปูแบบเดมิๆ อาท ิโทรทศัน 

วิทยุ และปายโฆษณา ตามกระแส 

Digital Disruption ซึ่งเขามาเปลี่ยน 

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความบนัเทงิ 

ของคนทั่วโลก  ในชวงที่ผานมา ทั้งนี้ 

ปจจุบันผูใหบริการแพลตฟอรม OTT 

Video 3 รายใหญของจีน ได นํา 

เทคโนโลยีลํ้าสมัย อาทิ Big Data, 

Artificial Intelligence (AI) รวมถึง 

Machine Learning มาสรางโฆษณาที่ 

ไมกอกวนการรับชมคอนเทนตของผูใช 

งาน OTT Video หรือแมกระทั่งสราง 

โฆษณาที่ผูใชงาน OTT Video จะไดรับ 

ความเพลิดเพลินและรู สึกมีสวนรวม 

อาท ิการใชโปรแกรมสรางภาพสินคาหรอื 

โฆษณาสินคาซอนทับวัตถุในคอนเทนต 

วิดีโอ (Digital Product Placement 

within Programing) และวดิโีอโฆษณาที่ 

ผูบรโิภคสามารถตอบโตได (Interactive 

Advertising) รวมถึงนําเทคโนโลยี 

ดังกลาวมา  กําหนดกลุมเปาหมายผูรับ 

ชมโฆษณาแตละชิ้น ทําใหแพลตฟอรม 

OTT Video มีแนวโนมจะกลายเปน 

เครื่องมือทําการตลาดในจีนท่ีมีประ- 

สทิธภิาพและหวงัผลไดมากทีส่ดุเครือ่งมอื 

หน่ึง และอาจเปนอกีทางเลอืกทีน่าสนใจ 

สําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการทํา 

ตลาดสินคาในจีน

เกร็ดน่ารู้

คอนเทนตวิดีโอทุกรูปแบบที่
จะเผยแพรในจีน ตองไมมี 
เน้ือหาเกี่ยวของกับประเด็น 
ดังตอไปนี้ 
• ความเชื่อทางศาสนา
• การเมือง
• ไสยศาสตร ภูตผี วิญญาณ
• การสลับราง การขามภพ 
ขามชาติ เรื่องเหนือธรรมชาติ
• เพศที่สาม และรักรวมเพศ
• การใชความรุนแรงที่อาจ 
สงผลตอเดก็และเยาวชน รวม 
ถงึการกระทาํผิดกฎหมายของ 
เด็กและเยาวชน

ที่มา: https://twitter.com/mbrennanchina/status/1184114082804158464

ตัวอยางการใชโปรแกรมสรางภาพสินคาหรือโฆษณาสินคา
ซอนทับวัตถุในคอนเทนตวิดีโอ
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การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

ITD ไดศึกษาวจัิยเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพ่ือดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มข้ึนระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ท้ังนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพ่ิมขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทุนในลักษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ท่ีเปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญตั้งอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นท่ี EEC 
แนวโนมทีสํ่าคญัประการหนึง่ คอื บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสนิทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงนิสดของบรษิทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปล่ียนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิล็กทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเท่ียวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชงิสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาที่ 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลาน้ีคดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมทีส่ามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อุตสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทนุทีใ่หกบัพืน้ที่ 
EEC เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ด

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขบัเคลือ่นสูเศรษฐกจิ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะทีเ่วยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดึงดูดเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลับทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทัิลเขาไปเปนสวนหนึง่ของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพจิารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ท่ีจะปลอยใหเป นหนาท่ีของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ตดิตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาท่ีระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑทีด่ใีกลเคยีงกบัประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ทั้งกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบริการดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดข้ึน และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ผู้ประกอบการไทยมีการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา 
ใช้ในห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 
2554-2561 อย่างไรก็ตาม การใช้นวัตกรรม 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ใน 
สถานประกอบการกระจุกตัวใน 4 อุตสาหกรรม 
ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
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สำนักพัฒนาและสงเสริมการวิจัย



ITD ไดศกึษาวจิยัเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธรุกจิเพือ่กาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพื่อดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนิกสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ทั้งนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพิ่มขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทนุในลกัษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ที่เปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญต้ังอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นที่ EEC 
แนวโนมทีส่าํคญัประการหน่ึง คือ บรษัิท 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสนิทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงินสดของบริษทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิลก็ทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชิงสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาท่ี 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมท่ีสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อตุสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทุนท่ีใหกบัพืน้ที่ 
EEC เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขับเคลือ่นสูเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะท่ีเวยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเม่ือเทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลบัทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทิลัเขาไปเปนสวนหน่ึงของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพิจารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ที่จะปลอยใหเป นหนาที่ของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑท่ีดใีกลเคยีงกับประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบรกิารดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดขึ้น และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ในปี พ.ศ. 2560 รัฐได้ประกาศมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนที่ให้กับพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริม 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และตามมาด้วยการ 
ประกาศเขตเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 เขต 
ได้แก่ Eastern Airport City (EEC-A) Eastern 
Economic Corridor of Innovation (EECi) 
และ Digital Park (EEC-d) ใน ปี พ.ศ. 2561
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ITD ไดศึกษาวจัิยเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพ่ือดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มข้ึนระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ท้ังนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพ่ิมขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทุนในลักษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ท่ีเปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญตั้งอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นท่ี EEC 
แนวโนมทีสํ่าคัญประการหน่ึง คอื บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสินทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงนิสดของบรษิทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปล่ียนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิล็กทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเท่ียวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชงิสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาที่ 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมทีส่ามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อุตสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทนุทีใ่หกบัพืน้ที่ 
EEC เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขบัเคลือ่นสูเศรษฐกจิ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะทีเ่วยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดึงดูดเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลับทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทัิลเขาไปเปนสวนหนึง่ของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพจิารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ท่ีจะปลอยใหเป นหนาท่ีของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ตดิตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาท่ีระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑทีด่ใีกลเคยีงกบัประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ทั้งกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบริการดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดข้ึน และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ
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ITD ไดศกึษาวจิยัเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธรุกจิเพือ่กาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพื่อดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนิกสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ทั้งนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพิ่มขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทนุในลกัษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ที่เปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญต้ังอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นที่ EEC 
แนวโนมทีส่าํคัญประการหน่ึง คือ บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสินทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงินสดของบริษทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิลก็ทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชิงสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาท่ี 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ท่ีเปน 
กลุมท่ีสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อตุสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทุนท่ีใหกบัพืน้ที่ 
EEC เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขับเคลือ่นสูเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะท่ีเวยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีส่ดุเม่ือเทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลบัทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทิลัเขาไปเปนสวนหน่ึงของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพิจารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ที่จะปลอยใหเป นหนาที่ของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑท่ีดใีกลเคยีงกับประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบรกิารดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดขึ้น และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ไทยมีความพร้อมทางด้านกฎระเบียบอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้ง 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น 
ส่วนตัว ความปลอดภัยของระบบออนไลน์ แต่กฎ 
และระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องติดตามและ 
ปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว
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2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคญัและสนใจพรอมท่ีจะรบัฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงท่ีตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงท่ีทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรือในธุรกจิครอบครัวขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรักษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหาน้ันยงัคงอยู 

และพรอมที่จะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชกิครอบครวัทกุคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเหน็ทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

น

ธุรกิจครอบครัว 
ตอน การแก้ไขความขัดแย้ง

â´Â
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แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกท้ังยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลานี้มีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันท่ีทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกตแิละมกีารพดูคยุแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารท่ีสําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธุรกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งทัง้ในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกัน 

อยางสมํา่เสมอของสมาชิกในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการส่ือสารน้ีอาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบที่ไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพื่อความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวหรือใน 
ธุรกิจครอบครัว ควรต้องกล้า 
เผชิญหน้ากับปัญหา ไม่รอให้ปัญหา 
นั้นหายไปเอง และควรเปิดเผย 
ปัญหานั้นให้สมาชิกครอบครัวทุกคน
ได้รับรู้ 

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมกีารสรางวฒันธรรมใหสมาชกิทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพ่ือใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายท่ีจะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลักษณะของธุรกจิครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคําวา ธุรกจิครอบครัว ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิทัว่ไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธรุกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ที่มีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากที่สุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาช่ือเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาที่ไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com
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2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมทีจ่ะรับฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรอืในธุรกจิครอบครวัขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรกัษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหานัน้ยงัคงอยู 

และพรอมท่ีจะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชิกครอบครวัทุกคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเห็นทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เก่ียวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สือ่สาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลาน้ีมีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันที่ทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกติและมกีารพูดคุยแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารที่สําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธรุกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งท้ังในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกนั 

อยางสมํา่เสมอของสมาชกิในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการสื่อสารนี้อาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบท่ีไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพ่ือความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมีการสรางวฒันธรรมใหสมาชิกทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพื่อใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายที่จะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลกัษณะของธุรกิจครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคาํวา ธุรกจิครอบครวั ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิท่ัวไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ท่ีมีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากท่ีสุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาชื่อเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาท่ีไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com

Salvatore Ferragamo - ชื่อของ Salvatore 
Ferragamo ติดอยูบนปลายเทาของหญิงสาวทั่วโลก 
นับตั้งแตซูเปอรสตาร มาริลีน มอนโร จนถึงสตรี 
หมายเลขหนึ่ง เอวิตา เปรอง หลังจากที่เฟอรรากาโม 
เกินทางไปเปนชางทํารองเทาใหกับบริษัทสรางหนัง 
ที่ฮอลลีวูดในยุค 1920 ดวยความคิดสรางสรรค 
ในการผลิตรองเทาของเขาที่ไมเหมือนใครในยุคนั้น 
โดยเฉพาะรองเทา “Invisible Sandal” ที่มีสาย 
ทาํจากเสนเอน็ใสจนไดรบัการกลาวขวญัอยางทวมทน 
จนทําใหดาราดังและบุคคลชั้นสูงจากหลายประเทศ 
ตางเดินทางมาที่รานของเขาในเมืองฟลอเรนซ เพื่อ 
สั่งตัดรองเทาที่คนท่ัวโลกพูดถึง ซ่ึงรวมถึงรองเทา 
สนเข็มอันโดงดังของมาริลีน มอนโร ในหนัง “The 
Seven Year Itch” และ “Some Like It Hot” 
สัญลักษณสําคัญของ Salvatore Ferragamo คือ 
Gancino หวงโลหะทรงกรมที่ประดับอยูบนรองเทา 

กระเปา  หรอืหวัเขม็ขดั และคงไมมใีครลมืคอลเลคชัน่ 
“Vera”  รองเทาสนเตี้ยประดับโบวผาและแผนโลหะ 
สีทองสุดคลาสสิก ท่ีถูกอัพเดทเปนคอลเลคชั่น 
“Varina” ท่ีผลิตจากหนังแกวและปรับรูปทรงใหมี 
สไตลบัลเลต  

ปจจุบัน The Salvatore Ferragamo Group 
มรีานคาจําหนายทัง้หมด 400 แหงทัว่โลก ซึง่ใน 184 แหง 
อยูภายใตการดแูลโดยตรงของครอบครวั Ferragamo 
โดยหลังจากท่ี Salvatore Ferragamoไดเสียชีวิต 
ลงในป 1960 ภรรยาของเขา Wanda Ferragamo 
Miletti(ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกิตติมศักดิ์) 
และลกูๆอกี 5 คนไดทาํหนาทีใ่นการดแูลบรษิทั ปจจบุนั 
มีพนักงานมากกวา 2,000 คน และการดําเนินงาน 
ทางการตลาดจะมีการประสานงานรวมกันกับทาง 
สาํนกังานใหญทองถิน่ที ่New York, Hong Kong และ 
Tokyo

https://www.ferragamo.com
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2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคญัและสนใจพรอมท่ีจะรบัฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงท่ีตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงท่ีทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรือในธุรกจิครอบครัวขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรักษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหาน้ันยงัคงอยู 

และพรอมที่จะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชกิครอบครวัทกุคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเหน็ทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกท้ังยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลานี้มีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันท่ีทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกตแิละมกีารพดูคยุแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารท่ีสําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธุรกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งทัง้ในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกัน 

อยางสมํา่เสมอของสมาชิกในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการส่ือสารน้ีอาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบที่ไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพื่อความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมกีารสรางวฒันธรรมใหสมาชกิทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพ่ือใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายท่ีจะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลักษณะของธุรกจิครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคําวา ธุรกจิครอบครัว ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิทัว่ไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธรุกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ที่มีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากที่สุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาช่ือเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาที่ไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com
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2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมทีจ่ะรับฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรอืในธุรกจิครอบครวัขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรกัษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหานัน้ยงัคงอยู 

และพรอมท่ีจะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชิกครอบครวัทุกคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเห็นทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สือ่สาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลาน้ีมีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันที่ทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกติและมกีารพูดคุยแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารที่สําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธรุกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งท้ังในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกนั 

อยางสมํา่เสมอของสมาชกิในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการสื่อสารนี้อาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบท่ีไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพ่ือความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

หากเกิดความขัดแย้งข้ึนในครอบครัว 
หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการ 
แก้ไขปัญหา คือ การสื่อสาร ความ 
ประนีประนอม การเอาใจเขามาใส่ 
ใจเรา และการร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธี 
ง่ายๆ ที่ช่วยทำให้ได้ข้อยุติและ 
ข้อตกลงที่ดีและได้ผลระยะยาว

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมีการสรางวฒันธรรมใหสมาชิกทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพื่อใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายที่จะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลกัษณะของธุรกจิครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคาํวา ธุรกจิครอบครวั ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิท่ัวไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ท่ีมีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากท่ีสุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาชื่อเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาท่ีไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com

45

Family Business 



2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคญัและสนใจพรอมท่ีจะรบัฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงท่ีตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงท่ีทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรือในธุรกจิครอบครัวขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรักษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหาน้ันยงัคงอยู 

และพรอมที่จะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชกิครอบครวัทกุคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเหน็ทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกท้ังยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลานี้มีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันท่ีทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกตแิละมกีารพดูคยุแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารท่ีสําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธุรกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งทัง้ในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกัน 

อยางสมํา่เสมอของสมาชิกในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการส่ือสารน้ีอาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบที่ไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพื่อความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมกีารสรางวฒันธรรมใหสมาชกิทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพ่ือใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายท่ีจะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลักษณะของธุรกจิครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคําวา ธุรกจิครอบครัว ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิทัว่ไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธรุกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ที่มีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากที่สุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาช่ือเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาที่ไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com

บริษัท คอนโก กุมิ จํากัด (Kabushiki Gaisha 

Kongō Gumi)  คือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการ 

กอสรางวัดและปราสาทในประเทศญี่ปุน  โดยเปน  

บริษัทที่ดําเนินกิจการอยางตอเนื่องและเปนอิสระ 

มายาวนานทีส่ดุในโลก เปนเวลากวา 1,400 ป คอนโก 

กุมิมีสํานักงานใหญอยูที่โอซะกะ เปนบริษัทกอสราง 

ที่มีเพียงตระกูลเดียวเปนเจาของกิจการ  มีจุดกําเนิด 

ในป ค.ศ 578 เมื่อวิศวกรคนหน่ึงที่เจาชายโชโตกุ 

ทรงนํามาจากแพคเจ(ประเทศเกาหลใีต) เพ่ือสรางวดั 

ชนิเท็นโนะ ตดัสนิใจทีจ่ะสรางกจิการของตัวเอง ตลอด 

เวลานานนับศตวรรษที่คอนโกกุมิ ไดสรางสิ่งกอสราง 

สําคัญ ๆ หลายแหงรวมทั้ง ปราสาทโอซะกะและ 

วัดโฮริว ดวย

สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรท่ียาวนาน 

ของคอนโก กุมิคือแผนผังตระกูลคอนโกที่มีความ 

ยาวถงึ 10 ฟตุและมอีายถุึง 17 ศตวรรษ บรรจุรายชือ่ 

สมาชิกตระกูลถึง 40 ชั่วคนตั้งแตเมื่อบริษัทเริ่มกอตั้ง  

ตระกูลคอนโกแตกตางไปจากตระกูลอื่น ๆ ในญี่ปุน 

คอืลกูเขยเมือ่แตงงานแลวมกัจะเปลีย่นมาใชนามสกลุ 

ของตระกูลคอนโก ดวยเหตุนี้ผังตระกูลจึงถูกเขียน 

ผานทั้งสมาชิกชายและหญิง และดวยความยืดหยุน 

นี้เองคือกุญแจสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหบริษัทคอนโก 

กมุ ิยัง่ยนืมาไดถงึพนัสีร่อยป นอกจากนี ้ผูนาํตระกูลใน 

แตละรุนนั้น แทนที่จะยกกิจการทั้งหมดใหแกลูกชาย 

คนโตด่ังทีม่กัจะปฏิบตักัินในญีปุ่น หรอืในสงัคมศกัดนิา 

ตระกูลคอนโกกลับเลือกคนท่ีเกงท่ีสุดของตระกูลข้ึน 

เปนผูนําโดยไมเกี่ยงเพศหรือลําดับอาวุโส เชนในรุนที่ 

38 ผูนําบริษัทเปนคุณยา Masakazu ซึ่งจัดไดวา 

นี่คืออีกกุญแจสําคัญท่ีสรางความยั่งยืนใหแกบริษัท 

เชนกัน

อยางไรก็ตามในชวงเศรษฐกิจฟองสบูป 1980 

ของญี่ปุน บริษัทไดกูยืมอยางมากเพื่อลงทุนในธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย  หลังจากนั้นฟองสบู แตกในป 

1992-93 มลูคาหลกัทรพัยของบรษิทักลายเปนหนีส้นิ 

ทันที จนกระทั่งในป 2004 บริษัทประสบปญหาใน 

ดานสภาพคลองอยางหนักเนื่องจากท่ีมีรายไดลดลง 

และตองแบกรับภาระหนี้สินจํานวนมาก บริษัทไดมี 

นโยบายใหมีการเลิกจ างพนักงานซ่ึงขณะนั้นมี 

พนักงานอยู 100 คน และมีมาตรการเขมงวดทาง 

การเงินมากขึ้น แตก็ไมสามารถพลิกฟนธุรกิจกลับมา 

ได จนในที่สุด บริษัทคอนโกกุมิ  จึงถูกแปรสภาพเปน 

บริษัทลูกของบริษัท ทะกะมัตสึ(ถูกซื้อกิจการ) ใน 

เดือนธันวาคม 2006 ถือเปนการปดฉากบริษัทของ 

ตระกูลที่ยาวนานถึง 1,428 ป
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2. Compassion (ความเหน็อกเหน็ใจ): การเอาใจเขา 

มาใสใจเรา ทาํใหเขาใจอารมณความรูสกึของผูอืน่ เมือ่มีปญหา 

เกดิข้ึน จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมทีจ่ะรับฟงปญหา 

ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม): เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ): เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนน 

เน่ืองจากครอบครัวประกอบดวยกลุ มคนที่มี 

ความสัมพันธกันทางสายเลือด การสมรส หรือ 

การรับเลี้ยง และยังประกอบดวยคนหลายรุน 

ที่ใชชีวิตรวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ทาํใหการอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวัมักมคีวามขัดแยง 

ตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเสมอ แตเมื่อเกิดความ 

ขดัแยงภายครอบครวัหรอืในธุรกจิครอบครวัขึน้ ครอบครวัสวน 

ใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 

แสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูด 

ออกมา เพ่ือรกัษานํา้ใจของสมาชกิในครอบครวั การหลกีเลีย่ง 

มิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 

หรอืหนปีญหาไปโดยทีไ่มไดเกดิการแกไข ซึง่ปญหานัน้ยงัคงอยู 

และพรอมท่ีจะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิด 

ปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว ควรตองกลา 

เผชิญหนากับปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง และควร 

เปดเผยปญหานัน้ใหสมาชิกครอบครวัทุกคนไดรบัรู ซึง่แนวทาง 

สําหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถทําความตกลงกัน 

ไดดวยดีและมีผลระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[1] ดังนี้                    

1. Communication (การสื่อสาร): การพูดคุย 

เก่ียวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

ครอบครวัไดรบัรู เปนการดีกวาปลอยใหความกงัวลหรอืความ 

คิดเห็นทีไ่มตรงกนันัน้ทิง้ไป เพราะการเผชิญหนา พดูคยุหารอื 

กันชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสารที่ผิดพลาดกอน 

ที่จะนําไปสูความขัดแยง

แฟนขึ้น 

การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมอืนกบัการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เก่ียวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สือ่สาร ความประนปีระนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และการ 

รวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

และไดผลระยะยาว

คุณลักษณะร่วมที่สำคัญของ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ

อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาธุรกิจท่ีประสบความ 

สําเร็จและสามารถยั่งยืนไดถึงรุนที่ 3 หลายบริษัทเชน Ford 

Motors, BMW, Cargill, Marriott เปนตน พบวาบริษัท 

เหลาน้ีมีคุณลักษณะบางประการท่ีสําคัญรวมกันที่ทําให 

สามารถดํารงมาไดจนถึงทุกวันนี้ ดังตอไปนี้

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและยอมรับวา 

ปญหาของธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องปกติ หากทุกคนใน 

ครอบครวัมองปญหาเปนเรือ่งปกติและมกีารพูดคุยแลกเปลีย่น 

กันเปนประจําแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู ไมกลัวปญหาและ 

มีสติในการแกไขปญหา ก็จะสามารถทําใหผานพนไปได โดย 

ปญหาของครอบครัวเหลานี้ อาจเปนในดานของธุรกิจ เชน 

ปญหาการเงินและสภาพคลอง การดึงดูดและจูงใจพนักงาน 

การจายคาตอบแทนกับผูบริหารที่สําคัญที่ไมใชสมาชิกใน 

ครอบครัว นอกจากปญหาทางธรุกจิแลวอาจเปนปญหาภายใน 

ของครอบครัว เชน การเลือกผูสืบทอด การวางแผนการ 

สบืทอด การเขามาทาํงานของสมาชกิในครอบครัว การจดัสรร 

ผลประโยชนและการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสมาชิก 

ของครอบครัวแตละคน เปนตน 

- สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็งและพรอมที่ 

จะเผชิญความทาทาย ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวเขมแข็ง 

มคีวามสามคัครีวมแรงรวมใจ การเขาใจถงึความเสีย่งท้ังในดาน 

ของธุรกิจและความเส่ียงในดานการสืบทอดกิจการ ทําให 

ครอบครวัมกีารวางแผนและพรอมทีจ่ะเผชญิกบัความทาทาย 

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดวยความเขาใจ กย็อมทําใหธรุกจิ 

ของครอบครัวนั้นยั่งยืน

- สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกัน 

อยางสมํา่เสมอตรงไปตรงมา การพูดคยุและถกปญหารวมกนั 

อยางสมํา่เสมอของสมาชกิในครอบครวั จะชวยลดความขดัแยง 

และสรางความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน สงเสริม 

ใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหรับรูถึง 

ความสําคัญและการมีสวนรวม เปนการสรางความผูกพันกับ 

ธุรกิจของครอบครัว ในการสื่อสารนี้อาจกําหนดใหเปนท้ัง 

รูปแบบท่ีไมเปนทางการและเปนทางการดวย เชน การ 

รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือการจัดประชุมอยางเปน 

รูปแบบโดยอาจมีคณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไมใช 

สมาชิกในครอบครัวเขารวมประชุมดวย เปนตน

- ครอบครัวมีการวางแผนเพ่ือความย่ังยืน โดยอาจ 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสําหรับครอบครัวเพื่อกําหนด 

ทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการในอนาคต 

เชน แผนการเงินและมรดก แผนดานผูนําและการสืบทอด 

การวางกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งแผนเหลานี้จะนํามาสูการปฏิบัติ 

เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว 

- ครอบครวัมีการสรางวฒันธรรมใหสมาชิกทุมเทกบั 

การสืบทอด การสรางวัฒนธรรมครอบครัวนั้นเพื่อใหสมาชิก 

ทุกคนมีความสามัคคีกันและมีเปาหมายที่จะสืบทอดกิจการ 

ของครอบครัวไปยังรุนตอๆไป โดยชี้ใหสมาชิกในครอบครัว 

เห็นถึงคุณคาของธุรกิจครอบครัว วาเปนการสรางความมั่งคั่ง 

ของครอบครัวรวมกัน เปนการถายทอดคุณคาและคุณธรรม 

ใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอใหเกิด 

อํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

การบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น นอกจากจะตองมีความรู 

ความเขาใจในลกัษณะของธุรกจิครอบครวัท่ีแตกตางจากธุรกิจ 

ทั่วไปแลว  สมาชิกในครอบครัวยังตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ 

ของตนเองและชวยกนัสงเสรมิใหเกดิวฒันธรรมของครอบครวั 

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ซึ่งรายละเอียด จะกลาวถึงใน 

แตละบทตอไป

บทสรุป
1. มีผูใหความหมายของคาํวา ธุรกจิครอบครวั ไวหลาย 

ลักษณะ กลาวโดยสรุป ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่มีสมาชิก 

ครอบครัวทําธุรกิจรวมกัน ในรูปแบบของผูถือหุน และ/หรือ 

เปนผูบริหาร โดยครอบครัวมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทาง 

ของบริษัท นโยบายการบริหารงาน และการตัดสินใจ 

2. จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer-based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)

3. ความแตกตางระหวางธุรกจิครอบครวักบัธรุกจิท่ัวไป 

คือ ธุรกิจครอบครัว นอกจากมีเปาหมายทางธุรกิจแลว ยังมี 

เปาหมายของครอบครวัดวย คอื ตองการสรางธรุกจิครอบครวั 

เสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว และมีการสืบทอดตอๆ 

ไปจากรุนสูรุน อยางยั่งยืน

4. ธุรกิจครอบครัวมักจะเกี่ยวของกับเรื่องสําคัญสาม 

ประการ คือ ครอบครวั ธุรกิจ และความเปนเจาของ ซึง่สมาชิก 

ครอบครัว จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทใน 

สามเรื่องขางตน 

5. ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการสรางผล 

ประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกับธรุกจิทัว่ไป ซึง่ธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา 

ธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัว 

มีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก 

ท่ีมีอายุมากกวา 100 ป แมแตธุรกิจท่ีมีอายุมากท่ีสุดในโลก 

ก็ยังเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจาก 

ธุรกิจครอบครัวสามารถถายทอดคานิยมหลัก มุงรักษาลูกคา 

และรักษาชื่อเสียงของครอบครัว ทั้งยังสามารถสรางผลกําไร 

ในอัตราที่มากกวาธุรกิจทั่วไปอีกดวย

อางอิง :

[1] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

 “Salvatore Ferragamo” (ออนไลน): เขาถึงไดจาก 

http://en.wikipedia.org

“SALVATORE FERRAGAMO รองเทาท่ีไมมีใครรูจัก” 

(ออนไลน) :เขาถึงไดจาก http://world-brandname. 

blogspot.com
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เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

สัมพันธทั้งสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากขึ้น แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอท่ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงนิ เพราะตอนนัน้ 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอดี 

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลช่ือดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของน้ําซุปเย็นตาโฟที่เปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเคร่ืองทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรับจากรานกวยเต๋ียวเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทาํงานทีร่านเต็มตัว ดูแล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพื้นท่ีรวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงท่ีจุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดขีึน้ ลูกคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกับระบบมือถือของผูทํางาน 

ท่ีเกีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รับออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมที่คุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกิจอาหารทีถ่นัด ชือ่ “ขาวผดั 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อ่ืน จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดียว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบันเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดีจนเกนิไป 

ผมวา ตอนน้ีสถานการณเร่ิมดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เร่ิมกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากส่ิงที่เกิดขึ้น 

วิกฤตน้ีทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปลี่ยนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธรุกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเร่ิมตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอต้ังกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมข้ึน เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําสิ่งท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจงัหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุนท่ีผานมาไดซ่ึง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชุม 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชยีงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เม่ือความ 

สมัพันธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดือน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

ในหัวขอตาง ๆ ซ่ึงผมไดเนนในสวนน้ี 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพื่อใหพรอมรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพื่อสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูน้ํา และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญที่ประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซ่ึงขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแข็งตอไปนะคะ
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เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

สัมพันธท้ังสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากข้ึน แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงราย เจน 3
กรรมการบริหาร บริษัท เอกโอชา 2523 จำกัด 
ผู้บริหารร้านอาหารเอกโอชาแห่งเมืองเชียงราย

อนุชา ศิวิลัยกุล
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ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงิน เพราะตอนน้ัน 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอด ี

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลชื่อดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของนํ้าซุปเย็นตาโฟท่ีเปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเครื่องทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรบัจากรานกวยเตีย๋วเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทํางานท่ีรานเต็มตัว ดแูล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพ้ืนที่รวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงที่จุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดข้ึีน ลกูคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกบัระบบมือถือของผูทํางาน 

ทีเ่กีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รบัออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาท่ีเครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมท่ีคุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกจิอาหารทีถ่นดั ชือ่ “ขาวผัด 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อื่น จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดยีว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบนัเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดจีนเกนิไป 

ผมวา ตอนนี้สถานการณเริ่มดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เริ่มกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้น 

วิกฤตนี้ทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปล่ียนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธุรกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเร่ิมตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอตั้งกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมขึ้น เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

ขอแนะนำผู้บริหารรุ่นใหม่แห่งจังหวัดเชียงราย 
คุณอนุชา ศิวิลัยกุล หรือ “ชา” ซึ่งได้รับการ 
เลือกตั้งหมาดๆ ให้ขึ้นเป็นประธาน YEC หอการค้า 
จังหวัดเชียงราย เจน 3 ผู้บริหารคนใหม่ของ 
ร้านอาหารเอกโอชา ร้านคู่เมืองเชียงราย 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําส่ิงท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุ นที่ผานมาไดซึ่ง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชมุ 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชยีงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เมือ่ความ 

สมัพนัธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดอืน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

ในหัวขอตาง ๆ ซ่ึงผมไดเนนในสวนนี้ 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพ่ือใหพรอมรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพ่ือสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูนํ้า และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญท่ีประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซึ่งขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแขง็ตอไปนะคะ
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เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

สัมพันธทั้งสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากขึ้น แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอท่ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงนิ เพราะตอนนัน้ 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอดี 

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลช่ือดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของน้ําซุปเย็นตาโฟที่เปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเคร่ืองทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรับจากรานกวยเต๋ียวเยน็ตาโฟเดิม 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทาํงานทีร่านเต็มตัว ดูแล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพื้นท่ีรวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงท่ีจุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดขีึน้ ลูกคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกับระบบมือถือของผูทํางาน 

ท่ีเกีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รับออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมที่คุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกิจอาหารทีถ่นัด ชือ่ “ขาวผดั 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อ่ืน จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดียว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบันเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดีจนเกนิไป 

ผมวา ตอนน้ีสถานการณเร่ิมดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เร่ิมกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากส่ิงที่เกิดขึ้น 

วิกฤตน้ีทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปลี่ยนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธรุกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเร่ิมตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอต้ังกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมข้ึน เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

ที่มาของธุรกิจ ก่อตั้งโดย คุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่ปี 
2523 เริ่มต้นจากร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ 
“เอกโอชา” และขยายกิจการมาเป็นร้านอาหาร 
“เอกโอชา” ตั้งแต่ปี 2533  จนถึงปีปัจจุบัน 2563 
มีอายุครบ 40 ปีพอดี ร้านอาหาร “เอกโอชา” เป็น 
ร้านอาหารทะเลชื่อดัง อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัด 
เชียงราย 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําสิ่งท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจงัหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุนท่ีผานมาไดซ่ึง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชุม 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชยีงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เม่ือความ 

สมัพันธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดือน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

ในหัวขอตาง ๆ ซ่ึงผมไดเนนในสวนน้ี 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพื่อใหพรอมรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพื่อสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูน้ํา และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญที่ประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซ่ึงขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแข็งตอไปนะคะ
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สัมพันธท้ังสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากข้ึน แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ในหัวขอตาง ๆ ซ่ึงผมไดเนนในสวนนี้ 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงิน เพราะตอนน้ัน 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอด ี

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลชื่อดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของนํ้าซุปเย็นตาโฟท่ีเปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเครื่องทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรบัจากรานกวยเตีย๋วเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทํางานท่ีรานเต็มตัว ดแูล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพ้ืนที่รวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงที่จุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดข้ึีน ลกูคาทยอยกลบั 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน 

ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกบัระบบมือถือของผูทํางาน 

ทีเ่กีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รบัออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาท่ีเครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมท่ีคุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกจิอาหารทีถ่นดั ชือ่ “ขาวผัด 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อื่น จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดยีว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบันเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดจีนเกนิไป 

ผมวา ตอนนี้สถานการณเริ่มดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เริ่มกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากส่ิงที่เกิดขึ้น 

วิกฤตนี้ทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปล่ียนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธุรกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเริม่ตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอตั้งกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมขึ้น เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

เมนูเด็ดที่ภูมิใจนำเสนอ ได้แก่ “เย็นตาโฟทะเล 
หม้อไฟ” แทบทุกโต๊ะที่มาทานต้องสั่ง เพราะ 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้ำซุปเย็นตาโฟที่เป็น 
รสชาติแบบต้มยำเข้มข้น และเครื่องทะเลแน่น ๆ

การทําส่ิงท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุ นที่ผานมาไดซึ่ง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชมุ 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชียงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เมือ่ความ 

สมัพนัธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดอืน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพ่ือใหพรอมรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพ่ือสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูนํ้า และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญท่ีประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซึ่งขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแขง็ตอไปนะคะ
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สัมพันธทั้งสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากขึ้น แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ในหัวขอตาง ๆ ซึ่งผมไดเนนในสวนนี้ 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอท่ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงนิ เพราะตอนนัน้ 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอดี 

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลช่ือดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของน้ําซุปเย็นตาโฟที่เปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเคร่ืองทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรับจากรานกวยเต๋ียวเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทาํงานทีร่านเต็มตัว ดูแล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพื้นท่ีรวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงท่ีจุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดขีึน้ ลูกคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน 

ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกับระบบมือถือของผูทํางาน 

ท่ีเกีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รับออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมที่คุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกิจอาหารทีถ่นัด ชือ่ “ขาวผดั 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อ่ืน จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดียว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบันเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดีจนเกนิไป 

ผมวา ตอนน้ีสถานการณเร่ิมดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เร่ิมกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากส่ิงที่เกิดขึ้น 

วิกฤตน้ีทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปลี่ยนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธรุกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเร่ิมตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอต้ังกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมข้ึน เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําสิ่งท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจงัหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุนท่ีผานมาไดซ่ึง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชุม 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชยีงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เมือ่ความ 

สมัพันธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดือน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ การนำ iPod touch มาลงตารางงาน และเชื่อมต่อ 
กับระบบมือถือของผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง และ 
ผู้บริหารทำให้ตารางงานมีความแม่นยำ และ 
อัพเดทอยู่ตลอดเวลา การนำระบบ P.O.S. ย่อมา 
จาก Point Of Sale เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นระบบการขาย 
ตั้งแต่รับออเดอร์ลูกค้า การคิดเงินลูกค้า การ 
เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย สต๊อค 
สินค้า ไปจนถึงระบบในครัว 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพื่อใหพรอมรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพื่อสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูน้ํา และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญที่ประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซ่ึงขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแข็งตอไปนะคะ
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สัมพันธท้ังสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากข้ึน แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ในหัวขอตาง ๆ ซ่ึงผมไดเนนในสวนนี้ 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงิน เพราะตอนน้ัน 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอด ี

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลชื่อดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของนํ้าซุปเย็นตาโฟท่ีเปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเครื่องทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรบัจากรานกวยเตีย๋วเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทํางานท่ีรานเต็มตัว ดแูล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพ้ืนที่รวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงที่จุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดข้ึีน ลกูคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน 

ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกบัระบบมือถือของผูทํางาน 

ทีเ่กีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รบัออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาท่ีเครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมท่ีคุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกจิอาหารทีถ่นดั ชือ่ “ขาวผัด 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อื่น จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดยีว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบนัเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดจีนเกนิไป 

ผมวา ตอนนี้สถานการณเริ่มดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เริ่มกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้น 

วิกฤตนี้ทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปล่ียนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธุรกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเริม่ตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอตั้งกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมขึ้น เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําส่ิงท่ีเปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุ นที่ผานมาไดซึ่ง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชมุ 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชียงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เมือ่ความ 

สมัพนัธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดอืน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ 
ภายในองค์กรให้มากขึ้น เพราะสมาชิก YEC 
หอการค้าจังหวัดเชียงรายมีจำนวนร้อยกว่าคน 
เมื่อความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดี ก็จะเกิดประโยชน์ 
ท้ังด้านธุรกิจและด้านเศรษฐกิจในจังหวัดตามไปด้วย 
หลังจากเริ่มเข้ารับตำแหน่งจึงวางนโยบายให้จัด 
กิจกรรมกลุ่มทุกเดือน 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพ่ือใหพรอมรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพ่ือสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูนํ้า และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญท่ีประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซึ่งขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแขง็ตอไปนะคะ
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สัมพันธทั้งสมาชิกในจังหวัดเชียงราย 

และสมาชิก YEC ทั่วประเทศ

"เมื่อตนป 63 ผมมีนโยบายปรับ 

โครงสราง YEC เพื่อใหสอดคลองกับ 

สถานการณในปจจุบันมากขึ้น แตตอง 

เจอวิกฤตโควิดซะกอน ทําใหตองหยุด 

กิจกรรม แตวิกฤตโควิด-19 ก็ทําใหเกิด 

โอกาสใหม หลายคนอาจมีเวลาวาง 

มากขึน้ สาํหรบัผมไดเนนดานการพฒันา 

ความรูจึงชักนําสมาชิกเขาอบรมผาน 

ระบบออนไลนที่หอการคาไทยจัดขึ้น 

ในหัวขอตาง ๆ ซึ่งผมไดเนนในสวนนี้ 

ประวัติประธาน YEC 
ป้ายแดง

คุณชา - อนุชา ศิวิลัยกุล ปจจุบัน 

ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร บริษัท 

เอกโอชา 2523 จํากัด ผูบริหารราน 

อาหารเอกโอชาแหงเมืองเชียงราย 

เปนทายาทนักธุรกิจรานอาหารชาว 

เชียงราย เขาเติบโตและเลาเรียนจนจบ 

มัธยมในจังหวัด ก อนไปเรียนตอท่ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดานบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน เพราะตองการนําความรู 

มาใชกับธุรกิจรานอาหารของครอบครวั  

ทีเ่ลือกเรยีนสาขาการเงนิ เพราะตอนนัน้ 

เขาสนใจดานหุนและถนัดวิชาเกี่ยวกับ 

การคํานวณ

ที่มาของธุรกิจ กอต้ังโดย คุณพอ 

คุณแม ตั้งแตป 2523 เริ่มตนจากราน 

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชื่อ “เอกโอชา” 

และขยายกิจการมาเปนรานอาหาร 

“เอกโอชา” ตั้งแตป 2533 จนถึงป 

ปจจุบัน 2563 มีอายุครบ 40 ปพอดี 

รานอาหาร “เอกโอชา” เปนรานอาหาร 

ทะเลช่ือดัง อยูในอําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงราย ใกลแหลงทองเที่ยววัดหวย- 

ปลากั้งและวัดรองเสือเตน ใหบริการ 

อาหารหลายประเภท อาทิ ไทย จีน 

และอาหารพืน้เมอืงเชยีงราย ขนาดราน 

จุคนไดถึง 300 ที่นั่ง จุดเดนของรานคือ 

วัตถุดิบซึ่งเปนหัวใจของราน เพราะ 

คัดเลือกแตวัตถุดิบสดใหมท่ีมีคุณภาพ 

ผานกระบวนการทางเคมีนอยที่สุด เพื่อ 

ความปลอดภัยของลกูคา อาท ิหอยนางรม 

สดตัวโต จะสงตรงจากแหลงประมง จ. 

สุราษฎรธานี เปนตน

“เมนูเด็ดที่ภูมิใจนําเสนอ ไดแก 

“เยน็ตาโฟทะเลหมอไฟ” แทบทกุโตะที่ 

มาทานตองสัง่ เพราะเอกลกัษณเฉพาะตวั 

ของน้ําซุปเย็นตาโฟที่เปนรสชาติแบบ 

ตมยําเขมขน และเคร่ืองทะเลแนน ๆ 

ตนตาํรับจากรานกวยเต๋ียวเยน็ตาโฟเดมิ 

กอนพัฒนามาสูยุครานอาหาร เมนูยอด 

นิยม อาทิ ปูผัดผงกะหรี่ เมนูเด็ดตั้งแต 

เปดราน รสชาติไมเปนรองรานดังที่ 

กรงุเทพ เรยีกวา อยูเหนอืกไ็ดกนิของใต 

สด ๆ หรือแกงฮังเลเมนูอาหารเหนือ 

สูตรโบราณ อายุมากกวา 100 ป จาก 

สูตรคุณยายชาวเหนือแท ๆ ตกทอดมา 

ถึงรุนคุณแมผูสืบทอดตอในปจจุบัน”

 

ทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ตอนเรียนจบปริญญาตรี คุณชา 

ไดกลบัมาชวยงานท่ีรานควบคูการเรยีน 

ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาเดิม 

ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ชวงนัน้กจ็ะเรยีนรูงานทัว่ไป  จนเรยีนจบ 

จงึไดรบัผดิชอบทาํงานทีร่านเต็มตัว ดูแล 

งาน operation การตลาด และดานการ 

พัฒนาธุรกิจในสวนตาง ๆ ในตําแหนง 

กรรมการบรหิาร บรษิทั เอกโอชา 2523 

จํากัด

เส้นทางธุรกิจ
กำลังไปได้สวย 
ต้องสะดุดเพราะโควิด
… แต่ไม่ท้อ 

คุณชาเลาวา จากรานอาหารพื้นที่ 

ขนาด 2 ไร ตอมาไดขยายออกไปเพื่อ 

รองรับการจัดประชุม และงานเล้ียง 

สังสรรคจนมีพื้นท่ีรวม 14 ไร ร าน 

ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนรานอาหาร 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 

ที่จอดรถ สนามเด็กเล นขนาดใหญ 

รองรับลูกคากลุมครอบครัว และหอง 

จัดเลี้ยงท่ีจุคนไดมากกวา 1,000 คน 

ใหบริการจัดงานประชุมสัมมนา จัดงาน 

แตงงาน ซึ่งทุกอยางกําลังไปไดสวย แต 

ตองสะดุดเพราะวิกฤตโควิด-19 ทําให 

รายไดทั้งหมดตองกลายเปน “ศูนย” 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา แต 

ตอนนี้มีมาตรการคลายล็อกดาวน  

สถานการณจงึเริม่ดขีึน้ ลูกคาทยอยกลับ 

เขามาใชบริการติดตองานอีกครั้ง แม 

การจองลวงหนาจะยาวออกไปเปนชวง 

ปลายป หรือปหนาไปเลยก็ตาม

สวนโซนรานอาหารที่ตองปดไป 

ชวงโควดินัน้ คณุชาไมทอ ตดัสนิใจพลกิ 

วิกฤตใหเปนโอกาสใชเวลานี้ทําการ 

รีโนเวทรานใหมใหพรอมรับลูกคากลับ 

มา หลังการคลายล็อกดาวน 

ผลงานเด่น
การพฒันาธรุกจิ เชน การปรบัปรงุ 

พัฒนารีโนเวทราน และมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจใหมที่สอดคลองกับธุรกิจเดิม 

การนาํเทคโนโลยเีขามาชวยทาํงาน เชน 

การนํา iPod touch มาลงตารางงาน 

และเชือ่มตอกับระบบมือถือของผูทํางาน 

ท่ีเกีย่วของ และผูบรหิารทาํใหตารางงาน 

มีความแมนยํา และอัพเดทอยูตลอด 

เวลา การนําระบบ P.O.S. ยอมาจาก 

Point Of Sale เขามาใช ซึ่งเปนระบบ 

การขาย ตั้งแตรับออเดอรลูกคา การคิด 

เงินลูกคา การเรียกดูขอมูลตาง ๆ ที่ 

เก่ียวของกับการขาย สตอคสินคา ไป 

จนถึงระบบในครัว เนื่องจากหลังเรียน 

จบปริญญาตรี ไดมีโอกาสไปทํางานชวง 

สั้น ๆ ที่อเมริกา พอกลับมาจึงนํา 

ประสบการณมาพฒันาระบบ P.O.S. ให 

สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิ อาท ิการ 

รับออเดอรไดจาก iPod touch พนกังาน 

ไมตองเดนิมาทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร ทาํให 

ประหยัดเวลาการทํางานไปไดดวย

เปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหมที่คุณชาไดขยายเพิ่มขึ้น

ยงัคงเปนธุรกิจอาหารทีถ่นัด ชือ่ “ขาวผดั 

โอชา” เพราะขาวผดัเปนอาหารจานเดน 

ของ"เอกโอชา" ที่สามารถพัฒนาเปน 

จานดวนได ลูกคาสวนใหญจะบอกวา 

ขาวผัดของที่รานอรอยและไมเหมือน 

ที่อ่ืน จึงตอยอดเปนรานขาวผัดอยาง 

เดียว แตมคีวามหลากหลาย ปจจุบันเปด 

ขายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงราย

“ถาผมไมมองโลกในแงดีจนเกนิไป 

ผมวา ตอนน้ีสถานการณเร่ิมดีขึ้นแลว 

และยอดธุรกิจก็เร่ิมกลับมาแลวเชนกัน 

แตยังไงเราก็ตองเรียนรูจากส่ิงที่เกิดขึ้น 

วิกฤตน้ีทําใหมุมมองของผมบางอยาง 

เปลี่ยนไป ทําใหทิศทางการพัฒนาและ 

ขยายธรุกจิในอนาคตอาจเปนในรูปแบบ 

ที่แตกตางออกไป”

แรงบันดาลใจสู่การเป็น 
สมาชิก YEC เชียงราย

ผมเร่ิมตนเปนสมาชกิ YEC หอการคา 

จงัหวดัเชยีงราย ตัง้แตเริม่กอตัง้ ประมาณ 

5-6 ปที่แลวชวงกอนหนาน้ันผมก็เริ่ม 

เขามาอยูในองคกรของหอการคาบาง 

แลว พอทางหอการคาไทยเริ่มนโยบาย 

กอต้ังกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC ทาง 

พี่โจวประธาน YEC เชียงรายคนแรก 

ไดรับนโยบายมาจากหอการคาจังหวัด 

จึงเปนตัวต้ังตัวตีในการกอตั้ง YEC 

หอการคาเชียงราย และชักชวนใหรวม 

กอตั้งกลุมข้ึน เปนการรวมตัวของกลุม 

นักธุรกิจรุนใหมภายในจังหวัด และเรา 

เปนคนเชียงราย ก็นาจะเปนโอกาสใน 

การทําสิ่งที่เปนประโยชนใหกับบาน 

เกิดเมืองนอน

ตั้งแตยุคกอตั้ง คุณชาไดรับเลือก 

เปนคณะกรรมการ YEC รับผิดชอบ 

ชวยงานหอการคาและกิจกรรม YEC 

หอการคาจงัหวดัเชยีงรายมาตลอด จาก 

วาระของคณุโจว สงตอให คณุสธน และ 

เปนคุณชา ที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

ประธาน YEC หอการคาจงัหวัดเชยีงราย 

เจน 3 โดยวาระนี้ไดมาจากการเปน 

เลขาฯ YEC มากอนทําใหสามารถดูแล 

ตอยอดภารกิจของรุนท่ีผานมาไดซ่ึง 

สวนใหญจะเปนกจิกรรมและงานประชุม 

ตางๆ

ประธาน YEC เจน 3 
ประธานยุคก่อนโควิด 
ต้นปี 63

นโยบายเริ่มแรกคือ การพัฒนา 

ความสัมพันธภายในองคกรใหมากขึ้น 

เพราะสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 

เชยีงรายมจีาํนวนรอยกวาคน เมือ่ความ 

สมัพันธภายในกลุมด ีกจ็ะเกดิประโยชน 

ทั้งด านธุรกิจและดานเศรษฐกิจใน 

จังหวัดตามไปดวย หลังจากเริ่มเขารับ 

ตําแหนงจึงวางนโยบายใหจัดกิจกรรม 

กลุมทุกเดือน บางเดือนอาจเปนการรวม 

ตัวทานอาหารกัน บางเดือนทํากิจกรรม 

เพ่ือสังคม โดยเดือนตุลาคมป 62 ที่ 

ผานมา YEC หอการคาจังหวัดเชียงราย 

เปนเจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC 

ภาคเหนือที่มีสมาชิก YEC มารวมงาน 

มากกวา 300 คน สอดคลองกบันโยบาย 

เริ่มแรกคือ สรางและกระชับความ 

ใหกับสมาชิกเพราะตองการใหสมาชิก 

ไดเปดรับความรู และมุมมองใหม ๆ 

เพื่อใหพรอมรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น 

และพรอมดําเนินธุรกิจตอหลังวิกฤต 

ผานพนไป

กิจกรรมเด่น YEC
กิจกรรมเดนกระชับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิก ไดแกงานสานสัมพันธ 

YEC เชียงราย ประกอบดวย กิจกรรม 

พายเรือคายั ขับรถ ATV โดยเจาของ 

กิจการเปนสมาชิก YEC และกิจกรรม 

เพื่อสังคม ได แก  กิจกรรมปลูกปา 

กิจกรรมรวมกับมูลนิธิบานครูน้ํา และ 

กิจกรรมแรลลี่ เปนตน

งานใหญที่ประสบความสําเร็จคือ 

กิจกรรมสานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ 

มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 300 คน 

วัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ 

YEC แตละจังหวัด และกิจกรรมสาน 

สัมพันธดานกีฬา เชน แขงขันฟุตบอล 

กิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมที่สิงห 

ปารค กิจกรรมท่ีไรชาฉุยฟง (เจาของ 

เปนสมาชิก YEC) และกิจกรรมท่ีไร 

เชิญตะวัน เปนหลากหลายกิจกรรม 

เพือ่กระชบัความสมัพันธระหวางสมาชกิ 

YEC กอนปดเมืองเพราะสถานการณ 

โควิด-19

ซ่ึงขณะนี้สมาชิก YEC หอการคา 

จังหวัดเชียงรายคงรู สึกผอนคลายลง 

เชนกัน หลังผจญยุคโควิดมานานหลาย 

เดือน แตอุปสรรคทําใหเราแกรงขึ้น 

ขอใหทานประธาน และสมาชิก YEC 

กลับมาพบกัน ทํางานจิตอาสารวมกัน 

อยางมีความสขุ และเขมแข็งตอไปนะคะ

สำหรับผมได้เน้นด้านการพัฒนาความรู้จึงชักนำ 
สมาชิกเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่หอการค้าไทย 
จัดขึ้นในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งผมได้เน้นในส่วนนี้ให้กับ 
สมาชิกเพราะต้องการให้สมาชิกได้เปิดรับความรู้ 
และมุมมองใหม่ ๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับวิกฤต 
ที่เกิดขึ้น และพร้อมดำเนินธุรกิจต่อหลังวิกฤต 
ผ่านพ้นไป
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