






สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน

ฉบับเดือนมีนาคมนี้อัดแนนดวยสาระและประเด็นรอนๆเหมือนเชนเคย เริ่มตนดวยประมาณการภาวะเศรษฐกิจ 

ไทยในป 2563 และผลกระทบจากวิกฤติปญหาตางๆในปจจุบัน เชน การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ปญหา 

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และปญหาภัยแลง โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ตอดวยคอลัมน Economic Review รายงานการคาดการณจีดีพีป 2563 ที่มีโอกาสติดลบ หากรัฐบาลปดประเทศ 

หนีไวรัสโควิด 19 

จากนั้นขอพักเรื่องหนักใจ มาสูการปรับโมเดลธุรกิจสู Circular Economy หรือเศรษฐกิจระบบหมุนเวียน 

โดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความสนใจและนำมาใช 

เปนแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจแบบ “BCG Model" ในสวนคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัว มาตอกันดวย 

หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 2) โดย รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ปดทายดวยบท 

สัมภาษณพิเศษ ประธานหอการคาจังหวัดกระบี่ คุณสิริธร จุลช ู ที่เชื่อมั่นวากระบี่จะเติบโตเปนเมือง “Krabi 

Premium” ภายใตนโยบาย “Krabi Goes Green”

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดในการ 

รูทันปญหา สถานการณ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทานตอไป และผูอานสามารถติดตาม Thailand 

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

ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview  

ขอใหผูอานทุกทานมีกำลังใจที่ดี และสุขภาพแข็งแรงคะ 

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ

บรรณาธิการบริหาร
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว
(ตอนที่ 2) 

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย
ในป 2563

36

โดยปกติธุรกิจครอบครัว
จะมีความสามารถในการสราง

ผลประกอบการและการเติบโตเมื่อ 
เทียบกับธุรกิจทั่วไปในอัตราที่มากกวา 

ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมากกวาธุรกิจ 
ทั่วไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป 
ขณะที่ธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 24 ป 

Circular 
Economy หรือ

เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ 
ระบบเศรษฐกิจที่เนนการใช 

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ภายใตแนวคิด “ผลิต-ใช-นํากลับมา 
ใชใหม” (Make-Use-Return) ตางจาก 
เศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear Economy) 
ที่เนน ทํากําไรใหมากที่สุด ดวยแนวคิด 
“ผลิต-ใช-ทิ้ง” (Make-Use-Dispose) โดยละเลยถึงผล 

ที่จะตามมา 

ปจจัยบวกตอภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2563
สงครามการคาเริ่มมีสัญญาณผอนคลาย, คาเงินบาท 

เริ่มมีแนวโนมออนคาลง, ภาครัฐออกมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง, การลงทุนของภาครัฐมีโอกาส 

เรงตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน, การลงทุนของภาคเอกชน 
ในพื้นที่ EEC เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น, ธนาคารกลาง 

ทั่วโลกตางปรับนโยบายการเงินเปน
แบบผอนคลาย
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32
ปรับโมเดลธุรกิจ
สู Circular Economy … 
จุดเริ่มตนธุรกิจยั่งยืน

ปรับลดคาดการณ GDP ป 2563
มีโอกาสติดลบ หากรัฐบาลปดประเทศ
หนี COVID-19 คาดเสียหาย 
8,000-10,000 ลานบาทตอวันเปนอยางนอย

30
หากรัฐบาลประกาศปดประเทศ เพื่อปองกันการระบาด 

ไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอยางรุนแรง คาดวาจะมีผลกระทบ 
ตอเศรษฐกิจไทยเสียหายมูลคาเดือนละ 240,000 ลานบาท หรือ 

8,000 ลานบาทตอวัน ทั้งนี้แบงเปนความเสียหายจาก 
นักทองเที่ยวที่ไมสามารถเขามาในประเทศไทยคิดเปนมูลคา 

180,000 ลานบาท หรือ 6,000-7,000 ลานบาทตอวัน 
ผลกระทบจากคาชายแดนตองหยุดชะงักลง 

60,000 ลานบาทตอเดือน หรือ 
1,000-2,000 ลานบาท 

ตอวัน

07



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงครึ่งหลังปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

จีดีพ ี(GDP) ในชวง 6 ไตรมาสลาสุดขยายตัวต่ำกวาคาเฉลี่ยในระยะยาว

การบริโภคภาคเอกชน ในชวง 3 ไตรมาสลาสุดขยายตัวต่ำกวาคาเฉลี่ยในระยะยาว

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย
ในปี 2563
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ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (ความถี่รายเดือน) ยังคงชะลอตัวตลอดชวง 15 เดือนหลังสุด

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (ความถี่รายเดือน) ยังคงชะลอตัวตลอดชวง 15 เดือนหลังสุด

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ความถี่รายเดือน) ยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง
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การสงออกสินคา เดือน ม.ค. 2563 ขยายตัว 3.3% (แตถาหักทองคำก็จะยังคงหดตัว)

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมหดตัวอยางมากตามภาวะการสงออกที่ซบเซา
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- อาเซียน
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- สหภาพยุโรป (27)
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ภาคการทองเที่ยวมีสัญญาณชะลอตัวอีกครั้งตั้งแตเดือน พ.ย. 2562 เปนตนมา

ปริมาณการใหสินเชื่อรวมสะทอนวาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตไตรมาสที ่4/2561 จนถึงปจจุบัน

คาเงินบาทมีแนวโนมออนคาอีกครั้งนับตั้งแตเดือน ม.ค. 2563 เปนตนมา
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ประมาณการภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปี 2563

ปจจัยบวกตอภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2563

ปจจัยลบตอภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2563

ราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวลดลงตามอุปสงคน้ำมันที่ชะลอตัวลงและสงครามราคา

เฉลี่ยป 2562

เฉลี่ยป 2563(YTD)

%Change

Brent
(UK)

64.2

53.6

-16.6%

Dubai
(UAE)

63.2

54.7

-13.4%

WTI
(USA)

57.0

48.6

-14.7%

World

61.5

52.3

-14.9%

เฉลี่ยเดือน ก.พ. 2563

เฉลี่ยเดือน มี.ค. 2563

%Change 

Brent
(UK)

56.2

46.0

-18.2%

Dubai
(UAE)

54.7

45.8

-16.3%
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(USA)

51.3

41.9

-18.3%
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54.1
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-17.6%
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Trend of the World Crude Oil Prices เฉลี่ยป 2563 (YTD) เทียบกับเฉลี่ยป 2562

เฉลี่ยเดือน มี.ค. 2563 เทียบกับเฉลี่ยเดือน ก.พ. 2563
Business Cycle of the World Crude Oil Prices

สงครามการคาเริ่มมี
สัญญาณผอนคลาย

คาเงินบาทเริ่ม
มีแนวโนมออนคาลง

ภาครัฐออกมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

การลงทุนของภาครัฐ
มีโอกาสเรงตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปกอน

การลงทุนของภาคเอกชนใน
พื้นที ่EEC เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น

ธนาคารกลางทั่วโลกตางปรับ
นโยบายการเงินเปนแบบผอนคลาย

การแพรระบาดของ COVID-19 
ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง

ความเสี่ยงจากสถานการณ
ภัยแลงในป 2563 มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก

ความไมแนนอนทางการเมือง
อาจสงผลตอความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนตางชาติ

ภาคครัวเรือนเพิ่ม
ระดับความระมัดระวัง
ในการใชจาย

หนี้เสีย (NPL) ของสถาบัน
การเงิน และการเพิ่มความ
เขมงวดในการปลอยสินเชื่อ

ความไมแนนอนของ
สถานการณความตึงเครียด
ระหวางสหรัฐฯกับอิหราน
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ขอสมมติประกอบการประมาณการภาวะเศรษฐกิจมหภาคในป 2563

ผลกระทบจากการลดลงของ จน.นทท.ตปท. ที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย

ผลกระทบจากปญหาภัยแลงที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย

ตัวแปรภายนอก/ตัวแปรนโยบาย

ปริมาณการคาโลก

เศรษฐกิจโลก

ราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบ

อัตราแลกเปลี่ยน

จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐฯ

หนวย

%YoY

%YoY

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ

ลานคน

รอยละตอป

รอยละตอป

2561

3.6

3.1

69.2

32.3

38.3

1.56

1.83

2562

1.0

2.4

63.2

31.0

39.8

1.58

2.14

(ณ ม.ค. 63)

3.0

2.5

60.0-80.0

29.50-31.00

41.4-41.8

1.00-1.25

1.25-1.75

(ณ มี.ค. 63)

2.8

2.3

40.0-60.0

30.00-32.00

30.7-34.7

0.50-1.00

0.50-1.50

ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                    สาขา

ภัตตาคารและโรงแรม

การคาสงและคาปลีก

การบริการ

การขนสงและการสื่อสาร

การผลิตอาหาร

การทำเหมืองแร

การผลิตไฟฟาและน้ำประปา

การเพาะปลูก

การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม

อื่นๆ

          รวมทั้งสิ้น

ผลกระทบเริ่มตน
(หนวย: ลานบาท)

-199,417

-97,578

-65,463

-39,367

0

0

0

0

0

0

-401,825

ผลผลิตรวม
(หนวย: ลานบาท)

-204,702

-135,497

-89,830

-66,092

-48,840

-39,725

-38,710

-38,046

-35,015

-161,324

-857,782

จำนวนการจางงาน
(หนวย: คน)

-629,064

-283,472

-180,391

-42,515

-25,671

-2,987

-3,147

-400,128

-361

-110,137

-1,677,873

2563F

ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มกค. (คำนวณโดยใชแบบจำลอง Input-Output Model)

ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                    สาขา

  เกษตรกรรม

  อุตสาหกรรมเคมี

  การคาสงและคาปลีก

  โรงกลั่นปโตรเลียม

  การทำเหมืองแร

  การธนาคารและประกันภัย

  การขนสงและการสื่อสาร

  การผลิตไฟฟาและน้ำประปา

  การบริการ

  อื่นๆ

          รวมทั้งสิ้น

ผลกระทบเริ่มตน
(หนวย: ลานบาท)

-54,220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-54,220

ผลผลิตรวม
(หนวย: ลานบาท)

-59,244

-9,162

-4,761

-3,184

-3,008

-2,278

-1,714

-1,271

-1,041

-6,389

-92,054

จำนวนการจางงาน
(หนวย: คน)

-623,065

-1,561

-9,961

-33

-226

-1,094

-1,102

-103

-2,091

-4,378

-643,613

ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มกค. (คำนวณโดยใชแบบจำลอง Input-Output Model)
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ผลกระทบของปจจัย/มาตรการตางๆ ที่มีตอเศรษฐกิจไทยในป 2563

ตารางสรุปประมาณการภาวะเศรษฐกิจมหภาคในป 2563 (1)

ตารางสรุปประมาณการภาวะเศรษฐกิจมหภาคในป 2563 (2)

       ปจจัยที่มีผลกระทบ
         ตอเศรษฐกิจไทย
1. จำนวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศลดลง (COVID-19)
2. การบริโภคเอกชนลดลง
3. การลงทุนภาคเอกชนลดลง
4. การสงออกสินคาลดลง
5. การนำเขาสินคาลดลง
6. การนำเขาบริการลดลง
7. ปญหาภัยแลง/ฝนทิ้งชวง

 ดานบวก
 
 
 
 

233,891
38,200

 ดานลบ
-401,825

-117,333
-93,894
-136,025

-54,220

           เครื่องบงชี้ดานเศรษฐกิจมหภาค

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
  - GDP ภาคเกษตร
  - GDP นอกภาคเกษตร
 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
 การอุปโภคบริโภคภาครัฐ
 การลงทุนรวม
  - การลงทุนภาคเอกชน
  - การลงทุนภาครัฐ
 การสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
 การนำเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
 สัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอจีดีพ ี(*% ตอ GDP)
 จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
 รายไดจากการทองเที่ยว
 อัตราเงินเฟอทั่วไป

 หนวย
 พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท
พันลานบาท

ลานดอลลารฯ
ลานดอลลารฯ
พันลานบาท
พันลานคน
พันลานบาท

N/A

 2562
 16,879.0
1,351.0
15,528.0
8,448.2
2,722.8
3,814.5
2,848.6
965.9

246,244.5
236,639.9
1,154.4
39,797.4
3,017.3
102.65

 (ณ ม.ค. 63)
 17,233.2
1,358.3
15,874.9
8,662.3
2,786.5
4,007.6
2,958.2
1,049.5

248,613.2
237,639.0

814.3
41,801.2
3,237.0
103.57

 (ณ มี.ค. 63)
 17,004.1
1,320.9
15,683.2
8,691.4
2,778.7
3,897.2
2,889.0
1,008.2

243,773.2
228,632.0

848.3
33,547.3
2,675.8
103.37

 (ณ ม.ค. 63)
 2.8
1.3
2.9
4.0
2.7
4.7
4.1
6.5
0.8
-0.1
4.7*
5.0
7.3
0.9

 (ณ มี.ค. 63)
 1.1
-1.6
1.3
3.4
2.8
2.3
1.5
4.7
-1.0
-3.4
5.0*
-15.7
-11.3
0.7

ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มกค.

มูลคาผลกระทบ (ลานบาท)
             ปจจัยที่มีผลกระทบ
               ตอเศรษฐกิจไทย
8. ความลาชาในการเบิกจายงบลงทุน
9. ปญหาฝุน PM2.5
10. มาตรการดานการเงิน
11. มาตรการดานการคลัง
12. มาตรการอื่นๆ
      รวมทั้งสิ้น
ผลกระทบสุทธ ิ(ลานบาท)
สัดสวนตอ GDP (%/GDP)

 ดานบวก
 
 

150,000
92,500
38,000
552,591

                               -288,907
                              -1.71

 ดานลบ
-32,000
-6,200

 
 
 

-841,498

มูลคาผลกระทบ (ลานบาท)

2563F 2563F

มูลคา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)

           เครื่องบงชี้ดานเศรษฐกิจมหภาค
 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
  - GDP ภาคเกษตร
  - GDP นอกภาคเกษตร
 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
 การอุปโภคบริโภคภาครัฐ
 การลงทุนรวม
  - การลงทุนภาคเอกชน
  - การลงทุนภาครัฐ
 การสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
 การนำเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
 สัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอจีดีพี
 จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
 รายไดจากการทองเที่ยว
 อัตราเงินเฟอทั่วไป

 หนวย
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY

% ตอ GDP
%YoY
%YoY
%YoY

 2561
 4.1
5.1
4.0
4.6
1.8
3.8
3.9
3.3
6.9
12.0
5.6
7.3
4.5
1.1

 2562
 2.4
0.1
2.6
4.5
1.4
2.2
2.8
0.2
-2.7
-4.7
6.9
4.2
2.4
0.7

 (ณ ม.ค. 63)
 2.8
1.3
2.9
4.0
2.7
4.7
4.1
6.5
0.8
-0.1
4.7
5.0
7.3
0.9

 (ณ มี.ค. 63)
1.1
-1.6
1.3
3.4
2.8
2.3
1.5
4.7
-1.0
-3.4
5.0

-15.7
-11.3
0.7

2563F

14

TCC



ขอสมมติประกอบการวิเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis) ในป 2563

ผลการวิเคราะหสถานการณ (Scenario Analysis) สำหรับเศรษฐกิจมหภาคในป 2563

      เครื่องบงชี้ดานเศรษฐกิจมหภาค

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

  - GDP ภาคเกษตร

  - GDP นอกภาคเกษตร

 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

 การอุปโภคบริโภคภาครัฐ

 การลงทุนรวม

  - การลงทุนภาคเอกชน

  - การลงทุนภาครัฐ

 การสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ

 การนำเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ

 สัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอจีดีพี

 จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

 รายไดจากการทองเที่ยว

 อัตราเงินเฟอทั่วไป

          โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ

หนวย

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

% ตอ GDP

%YoY

%YoY

%YoY

%

กรณีที่แยที่สุด (Worse Case)

0.6

-2.6

0.8

2.9

3.0

1.6

0.7

4.5

-1.5

-4.6

4.6

-22.9

-18.9

0.5

30.0

กรณีฐาน (Base Case)

1.1

-1.6

1.3

3.4

2.8

2.3

1.5

4.7

-1.0

-3.4

5.0

-15.7

-11.3

0.7

55.0

กรณีที่ดีที่สุด (Best Case)

1.6

-0.6

1.8

3.8

2.8

2.9

2.0

5.5

-0.5

-2.4

5.4

-12.8

-8.2

9.0

15.0

กรณีที่แยที่สุด (Worse Case) กรณีฐาน (Base Case) กรณีที่ดีที่สุด (Best Case)
- การแพรระบาดของ COVID-19 คลี่คลายได 
ภายในเดือน ส.ค. 63 (จน.นทท.ตปท. ลดลง 
เหลือ 30.7 ลานคน หรือ -22.9%)
- สงครามการคาเขมขนมากขึ้น
- เงินบาทแข็งคาต่ำกวาระดับ 30.50 บาทตอ 
USD
- สถานการณภัยแลงอยูในระดับที่แยกวาป 
2557-2558 (ซึ่งเปนปที่ปญหาภัยแลงมีความ 
รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ป)
- การเมืองขาดเสถียรภาพอยางมาก

- การแพรระบาดของ COVID-19 คลี่คลายได 
ภายในเดือน พ.ค. 63 (จน.นทท.ตปท. ลดลง 
เหลือ 33.5 ลานคน หรือ -15.7%)
- สหรัฐฯ และจีนปฏิบัติตามขอตกลงการคาเฟส 
1 และไมมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีระหวางกันอีก
- เงินบาทเคลื่อนไหวอยูในกรอบ 30.50-31.50 
บาทตอ USD
- สถานการณภัยแลงอยูในระดับใกลเคียงกับป 
2557-2558
- เสถียรภาพทางการเมืองมีความเปราะบาง

- การแพรระบาดของ COVID-19 คลี่คลายได 
ภายในเดือน เม.ย. 63 (จน.นทท.ตปท. ลดลง 
เหลือ 34.7 ลานคน หรือ -12.8%)
- สงครามการคาผอนคลายลง
- เงินบาทออนคาขึ้นเหนือระดับ 31.50 บาทตอ 
USD
- สถานการณภัยแลงอยูในระดับใกลเคียงกับที ่
เกิดขึ้นในป 2562
- การเมืองมีเสถียรภาพอยางมาก
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ข้อมูลทั่วไป

เพศ อายุ

ผลกระทบจากวิกฤติปัญหา
ในปัจจุบัน

ประถม

มัธยมตน

มัธยมปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

รอยละ

4.5

13.7

16.2

18.6

46.6

0.4

สำรวจระหวางวันที ่28 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2563   จำนวน 800 ตัวอยาง ทั่วประเทศและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

ชาย 46.8% หญิง 53.2%

เหนือ
16.7% ตะวันออกเฉียงเหนือ

19.5%

กลาง
25.2%

กทม.และ
ปริมณฑล

27.5%

ใต
11.1%

ระดับการศึกษา ภูมิภาค

ต่ำกวา 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป

รอยละ

11.2

15.3

43.2

14.4

10.7

5.2

รายได

กำลังศึกษา

ไมไดทำงาน

รับจางรายวัน

พนักงานเอกชน

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เจาของกิจการ

เปนเกษตรกร/รับจางภาคการเกษตร

รอยละ

5.6

14.4

14.7

29.3

7.3

17.5

11.2

อาชีพ

50-59 ป 19.9%

20-29 ป 18.0%

ต่ำกวา 20 ป 2.0%

40-49 ป 18.6%

30-39 ป 21.0%

60 ปขึ้นไป 20.5%
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ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการใช้จ่าย

Social Media

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

แอพลิเคชั่น

ก.พ.63

85.6

60.1

21.3

2.3

1.3

ม.ค.63

70.5

56.9

16.9

11.1

4.8

ความสนใจและติดตามการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19

ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการดำเนินชีวิตในปจจุบันตอตัวเอง

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 สงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิตในปจจุบันมากนอยเพียงใด

ติดตามอยางตอเนื่อง
ติดตามเปนบางครั้ง

ชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร

ก.พ.63

ม.ค.63

79.0 21.0

65.7

0% 50% 100%

34.3

ไมมีผลเลย
นอย

ปานกลาง
มาก

ก.พ.63

ม.ค.63

7.5 51.21.1 40.2

24.9 32.89.6 32.6

0% 50% 100%

                        ประเด็น

ความวิตกกังวล/ความเครียด

ความไมปลอดภัยจากการเดินทางออกนอกบาน 

ออกไปทานอาหารนอกบาน

เศรษฐกิจโดยรวม 

การทองเที่ยว 

การกักตุนสินคาจำเปน 

สุขภาพ 

การเจ็บไขไดปวย

นอย

5.1

6.2

8.7

8.4

12.1

13.5

14.5

16.2

เทาเดิม

21.8

25.7

38.6

40.2

39.6

40.2

42.8

42.5

มาก

73.1

68.1

52.7

51.4

48.3

46.3

42.7

41.3

นอย

10.2

10.0

12.6

30.2

11.6

12.1

9.8

12.1

เทาเดิม

31.8

27.5

24.5

28.8

30.1

43.1

27.3

29.4

มาก

58.0

62.5

62.9

41.0

58.3

44.8

62.9

58.5

รอยละของผูตอบ

                        แนวทางการปรับตัว

งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง

ปองกัน ตรวจเช็ค/ดูแลสภาพรางกาย รวมทั้งที่พักอาศัย/

ที่ทำงาน (สวมหนากาก ลางมือ)

ติดตามขอมูลขาวสาร/หาขอมูลเพิ่มเติม

กินของรอนปรุงสุกใหม

ก.พ.63

43.1

49.4

4.8

2.7

ม.ค.63

22.8

68.2

0.7

18.3

แนวทางการปรับตัวจากปญหาดังกลาว รอยละของผูตอบ

8.76

8.72

8.68

8.62

8.54

8.42

8.33

8.31

ระดับผลกระทบ
(เต็ม 10 คะแนน)

8.26 (4)

8.42 (2)

8.34 (3)

7.03

8.23 (5)

7.76

8.43 (1)

8.21

ระดับผลกระทบ
(เต็ม 10 คะแนน)

ก.พ. (รอยละ) ม.ค. (รอยละ)
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เดือน

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

รอยละ

31.6

15.8

5.3

เดือน

ส.ค. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

รอยละ

15.8

21.1

10.5

นับตั้งแตเดือน ก.พ. ทานมีการวางแผนเดินทางไปทองเที่ยวหรือไม 

ระดับความวิตกกังวลจากการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 มีผลตอการใชจายในปจจุบันอยางไร

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ไมมี
82.7%

ไปดวยตนเอง
78.2%

ไปกับทัวร
21.8%

ไปในประเทศ
9.9%

ไปตางประเทศ
7.4%

ญี่ปุน เกาหล ีฮองกง

กทม. ภูเก็ต เชียงใหม
ประจวบคีรีขันธ

ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น

5.6 67.1 27.3 27.2%

23.8%

19.2%

4.9 65.4 29.7

5.1 18.7 76.2

7.6 38.2 54.2

1.4 23.9 74.7

                              ประเด็น

ความไมปลอดภัยจากการเดินทางออกนอกบาน 

การเจ็บไขไดปวย 

เศรษฐกิจโดยรวม 

ความวิตกกังวล/ความเครียด 

ออกไปทานอาหารนอกบาน 

การกักตุนสินคาจำเปน 

การทองเที่ยว 

สุขภาพ 

ก.พ.63

7.36

7.32

7.26

7.25

7.20

7.17

7.03

6.95

ม.ค.63

5.06

5.13 (4)

4.71

5.16 (2)

5.14 (3)

4.92

5.08 (5)

5.26 (1)

รูปแบบการเดินทาง

ระดับความกังวล (เต็ม 10 คะแนน)

หนวย: รอยละ

การเลือกซื้อสินคา
อุปโภคบริโภค

คาใชจายเกี่ยวกับ 
(หนากาก) 

เจลลางมือ

ก.พ.

ม.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ก.พ.

เลื่อนการเดินทางออกไปเปนชวงเดือน

De
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ne
d 
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 W
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kim
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es
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เหตุผลที่ยกเลิกการเดินทาง

ไดรับเงินคืนทั้งหมด

ไมไดรับเงินคืนเลย

เพื่อความปลอดภัย

ไดรับเงินคืนบางสวน 
(ประมาณ 45%)

รอยละ

41.9

39.5

11.6

7.0

คาใชจายชวงที่ผานมา (บาทตอคน) 

ชวงเวลาที่คาดวายังมีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (เดือน)

คาใชจายนับจากนี้ออกไป (บาทตอคน)

หรือคิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาทตอคน)

- ควบคุมและปองกัน ตลอดจนการคัดกรองคนที่จะผานเขา/ออกจากประเทศที่อยูในกลุมเสี่ยง
- จัดหา และแจกหนากากอนามัยและแอลกอฮอลลางมือใหแกประชาชนครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมสถานการณ และแกปญหาอยางทันทวงท ีตลอดจนระดมบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการคิดคนหาวัคซีนเพื่อปองกันอยางรวดเร็ว
- แจงขาวสารอยางตอเนื่องและทันสถานการณใหกับประชาชนทุกชองทาง
- ใหความรูในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยใหกับประชาชนอยางถูกวิธี
- ควบคุมราคาการจำหนายหนากากอนามัยและแอลกอฮอลลางมือใหมีความเปนธรรม ตลอดจนมีบทลงโทษที่รุนแรงตอผูกระทำผิด

ม.ค. 63

1,646.06 บาท

4 เดือน

1,200.36 บาท

300.09 บาท

ก.พ. 63

3,568.61 บาท

8 เดือน

15,399.27 บาท

1,917.41 บาท

เหตุผลที่ยกเลิกการเดินทาง

ไดรับเงินคืนทั้งหมด

ไมไดรับเงินคืนเลย

เพื่อความปลอดภัย

ไดรับเงินคืนบางสวน 
(ประมาณ 45%)

รอยละ

41.9

39.5

11.6

7.0

เหตุผลที่ยังเดินทางตามกำหนดการเดิม

ไมสามารถเลื่อนได

ไมรูสึกกังวลในการไปเที่ยว

รอยละ

20.8

79.2

ตนทุนดำเนินการ

ยกเลิกการเดินทาง

เลื่อนการเดินทางออกไป

จำนวน (บาท)

24,000 – 50,000

2,800 – 19,500

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลทำใหเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือไมอยางไร

คาใชจายจากการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19

แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการอยางเรงดวน

ความมั่นใจตอการเตรียมการรับมือจากการแพรระบาดของไวรัสโควิค-19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ไมมั่นใจเลย
นอย

ปานกลาง
มาก

เดินทางตามกำหนดการเดิม
17.0%

ยกเลิกการเดินทาง
31.0% เลื่อนการ

เดินทางออกไป
11.1%

ในประเทศ
71.4%

เปลี่ยนสถานที่
ทองเที่ยว

40.9%

ไปตางประเทศ 
84.6%

ในประเทศ
87.1%ในประเทศ

92.3%

รัฐบาล

ตัวเอง

16.3 42.1 23.4 18.2

8.4 18.9 33.1 39.6
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ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการใช้จ่าย จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ความสนใจและติดตามปญหาฝุนละออง PM 2.5 

ติดตามอยางตอเนื่อง
ติดตามเปนบางครั้ง
ไมติดตามเลย

ก.พ.63

ม.ค.63

42.0

62.9

57.3 0.7

37.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Social Media

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

แอพลิเคชั่น

อื่นๆ (คนรอบขาง)

ก.พ.63

66.5

45.7

11.9

1.9

3.4

0.0

ม.ค.63

70.9

55.8

15.4

10.7

5.0

0.6

ชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร รอยละของผูตอบ

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 สงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิต
ในปจจุบันมากนอยเพียงใด

ไมมีผลเลย
นอย

ปานกลาง
มาก

ก.พ.63

ม.ค.63

29.5 37.218.0 15.3

19.5 41.314.9 24.3

0% 50% 100%

                           แนวทางการปรับตัว

ใชหนากากปองกันฝุน PM2.5 ดูแลสุขภาพ

ไมออกนอกบาน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจง/
สถานที่ทำงาน

ใชเครื่องฟอกอากาศ

ไมเผาขยะ/เผาปา

อื่นๆ (ฉีดน้ำลดฝุน/ใชรถนอยลง/ใชรถไฟฟา)

ก.พ.63

62.8

29.3

4.2

2.0

1.7

ม.ค.63

60.3

22.0

13.4

2.6

1.7

แนวทางการปรับตัวจากปญหาดังกลาว รอยละของผูตอบ

ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการดำเนินชีวิตในปจจุบันตอตัวเอง

                        ประเด็น

ความไมปลอดภัยจากการเดินทางออกนอกบาน

การเจ็บไขไดปวย

สุขภาพ

ความวิตกกังวล/ความเครียด

เศรษฐกิจโดยรวม

การทองเที่ยว

ออกไปทานอาหารนอกบาน 

การกักตุนสินคาจำเปน 

นอย

23.9

24.7

22.6

22.4

25.4

29.3

31.5

34.8

ปานกลาง

47.1

46.4

47.1

54.7

51.4

43.0

45.3

44.4

มาก

20.7

19.7

17.6

13.7

14.8

18.6

14.0

11.1

นอย

15.0

15.9

11.9

13.0

31.9

16.7

15.1

17.8

ปานกลาง

38.5

36.6

37.1

39.0

29.4

40.0

37.6

41.6

มาก

46.5

47.5

51.0

48.0

38.7

43.3

47.3

40.6

6.55

6.48

6.48

6.35

6.28

6.27

6.02

5.79

ระดับผลกระทบ
(เต็ม 10 คะแนน)

7.71 (5)

7.72 (4)

7.97 (1)

7.83 (2)

6.89

7.56 

7.74 (3)

7.43

ระดับผลกระทบ
(เต็ม 10 คะแนน)

ก.พ. (รอยละ) ม.ค. (รอยละ)

ระดับความวิตกกังวลจากวิกฤตปญหาฝุนละออง 
PM 2.5

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 มีผลตอการใชจายในปจจุบันอยางไร

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น

-5.6%

5.9%

1.6%

             ประเด็น

การเจ็บไขไดปวย

ความไมปลอดภัยจาก
การเดินทางออกนอกบาน

การทองเที่ยว

ความวิตกกังวล/ความเครียด

การกักตุนสินคาจำเปน

ออกไปทานอาหารนอกบาน

สุขภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม

ก.พ.63

5.66

5.57

5.44

5.36

5.16

5.06

5.02

5.00

ม.ค.63

4.69 (3)

4.61

4.61

4.78 (2)

4.44

4.61

4.81 (1)

4.29

ระดับความกังวล (เต็ม 10 คะแนน) หนวย: รอยละ

6.9%

8.9 80.3 10.8
17.0 55.3 27.7

85.4 14.6
10.3 43.6 46.1

85.8 14.2
9.0 55.2 35.8
8.4 35.3 56.3

18.6 35.0 46.4

การเลือกซื้อสินคา
อุปโภคบริโภค

คาใชจายรักษา
พยาบาล (จากฝุนละออง)

คาใชจายเกี่ยวกับ 
(เครื่องฟอกอากาศ) 

คาใชจายเกี่ยวกับ
(หนากาก) 

ก.พ.
ม.ค.
ก.พ.
ม.ค.
ก.พ.
ม.ค.
ก.พ.
ม.ค.
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คาใชจายจากวิกฤตปญหาฝุนละออง PM 2.5 แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง 
PM 2.5 ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการอยางเรงดวน

ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการใช้จ่ายจากปัญหาภัยแล้ง�

ความสนใจและติดตามปญหาฝุนละออง PM 2.5 

ความสนใจและติดตามปญหาภัยแลง

                    แนวทางการปรับตัว

ประหยัด/ลดการใชน้ำ

ขุดบอบาดาล

กักเก็บน้ำไวใช

อื่นๆ

ก.พ.63

50.6

42.2

1.2

6.0

ม.ค.63

38.6

39.0

11.0

11.4

รอยละของผูตอบ

คาใชจายชวงที่ผานมา (บาทตอคน) 

ชวงเวลาที่คาดวายังมีปญหาฝุนละออง (เดือน)

คาใชจายนับจากนี้ออกไป (บาทตอคน)

หรือคิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาทตอคน)

- ปองกันและแกไขปญหาฝุนละออง อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
- เรงหามาตรการลดการปลอยมลพิษทางอากาศ
- หยุด/ลดการเผาขยะ ออย 
- มีมาตรการ กฎหมาย และบทลงโทษ ที่เขมแข็ง ดำเนินการอยางจริงจัง
- แจกหนากากอนามัยใหกับประชาชนที่มีความตองการ
- พัฒนาระบบขนสงมวลชนสาธารณะใหดีเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน (ลดการใชรถยนตสวนตัว)

ม.ค. 63

1,474.93 บาท

2 เดือน

2,226.26 บาท

1,113.13 บาท

ก.พ. 63

999.04 บาท

1 เดือน

971.44 บาท

971.44 บาท

ติดตามอยางตอเนื่อง
ติดตามเปนบางครั้ง
ไมติดตามเลย

ก.พ.63

ม.ค.63

23.2 58.4

35.8 59.2

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Social Media

โทรทัศน

วิทยุ

หนังสือพิมพ

แอพลิเคชั่น

อื่นๆ (คนรอบขาง)

ก.พ.63

62.7

49.1

10.7

2.0

1.6

0.2

ม.ค.63

65.7

52.6

16.1

11.9

1.8

0.4

ชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร
แนวทางการปรับตัวจากปญหาดังกลาว

รอยละของผูตอบ

การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 สงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิต
ในปจจุบันมากนอยเพียงใด

ไมมีผลเลย
นอย

ปานกลาง
มาก

ก.พ.63

ม.ค.63

26.5 30.631.2 11.7

22.8 32.027.6 17.6

0% 50% 100%
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ทัศนะต่างๆ ต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน

การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2563

ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ

อาชีพ

กำลังศึกษา

ไมไดทำงาน

รับจางรายวัน

พนักงานเอกชน

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เจาของกิจการ

เกษตรกร/รับจางภาคการเกษตร

ไมมีผลเลย

53.6

25.0

51.3

34.2

20.0

19.6

20.0

นอย

14.3

29.4

23.1

36.8

43.6

37.0

15.0

ปานกลาง

21.4

38.2

20.5

26.2

31.4

29.3

15.0

มาก

10.7

7.4

5.1

2.8

5.0

14.1

50.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ปญหาภัยแลงสงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิตในปจจุบันมากนอยเพียงใดจำแนกอาชีพ

คาใชจายจากภัยแลง

                        ประเด็น

คาใชจายชวงที่ผานมา (บาทตอคน) 

ชวงเวลาที่คาดวายังมีปญภัยแลง(เดือน)

คาใชจายนับจากนี้ออกไป (บาทตอคน)

หรือคิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน (บาทตอคน)

ฟนตัวแลวและ
กำลังขยายตัว

0.2%

กำลังฟนตัว
อยางชาๆ 11.7%

การฟนตัว
(กรณีท่ียังเห็นวายังไมฟนตัวหรือฟนตัวชา)

ฟนตัวแลวและ
กำลังจะปกต ิ1.3%

กำลังถดถอย
32.6%

กำลังถึง
จุดต่ำสุด
54.2%

ไมทราบ/ไมแนใจ ต่ำกวา 1.50%1.51%-2.00%2.01%-2.50%มากกวา 3.00%

32.8%
23.2%

36.0%

7.8%
0.2%

ม.ค. 63

1,628.14 บาท

4 เดือน

1,404.17 บาท

351.04 บาท

ก.พ. 63

2,158.10 บาท

2 เดือน

1,361.62 บาท

680.81 บาท

ม.ค. 63

8,450.00 บาท

4 เดือน

4,256.00 บาท

1,064.00 บาท

ก.พ. 63

6,005.13 บาท

4 เดือน

6,428.57 บาท

1,607.14 บาท

โดยรวม เกษตรกร/รับจางภาคการเกษตร

หนวย:รอยละ

สิ้นไตรมาสที ่3

สิ้นไตรมาสที ่4

ไตรมาสที ่1 ป 64

ไตรมาสที ่2 ป 64

ครึ่งปหลังป 2564

รอยละ

1.3

5.9

22.4

26.9

43.5

                       ประเด็น

การระบาดของไวรัสโควิด-19

การชุมนุมทางการเมือง

ปญหาภัยแลง

การดำเนินนโยบายของรัฐบาล

ปญหาฝุน PM 2.5

ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ

รวม

รอยละ

34.6

22.8

18.8

13.0

10.6

0.2

100.0
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d 
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ผลการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์วิกฤตปัญหาในปัจจุบัน

ประเมินผลสำรวจผู้ประกอบการ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2563

จำแนกตามภูมิภาค

ปจจุบันในจังหวัดของทานไดรับผลกระทบจากสถานการณฝุน PM 2.5 หรือไม

สถานการณฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอธุรกิจของทานในเรื่องตอไปนี้อยางไร

ประเภทธุรกิจ

ขนาดธุรกิจ

ธุรกิจของทานมีการนำเขาและสงออกหรือไม

สำรวจระหวางวันที ่28 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2563   จำนวน 400 ตัวอยาง

เหนือ
18.7%

กลาง
21.7%

กทม.และ
ปริมณฑล
28.3%

ใต
13.5%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

17.7%
ภาคบริการ 44.6% ภาคการเกษตร 17.0%

ไมมี
81.9%

มี
18.1%

ภาคการผลิต 22.7%

ขนาดกลาง
21.4%

ขนาดยอย
13.3%

ขนาดยอม 65.3%

มาก
21.4%

มากที่สุด
0.6%

นอย
19.2%ปานกลาง

33.5%

นอยมาก
25.3%

ภาคการคา 15.8%

                        

ยอดขาย

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

การยกเลิกการจองการใชบริการ

ตนทุน

ยอดขาย

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

การยกเลิกการจองการใชบริการ

ตนทุน

เพิ่มขึ้น

9.4

14.6

10.8

13.6

4.7

9.2

9.1

16.8

ไมเปลี่ยนแปลง

59.9

67.6

77.6

80.5

ก.พ. 63

75.9

84.4

90.2

74.3

ลดลง

30.7

17.8

11.6

5.9

19.5

6.5

0.6

8.9

ไมเปลี่ยนแปลง

53.4

61.9

72.6

73.9

68.5

63.5

74.1

72.9

ลดลง

38.3

28.6

20.2

7.4

16.0

19.7

14.0

6.2

เพิ่มขึ้น

8.3

9.5

7.2

18.7

15.5

16.7

11.8

20.9

ม.ค. 63 กรณีสถานการณมีระยะเวลายาวนานออกไป 1-2 เดือน

กรณีสถานการณมีระยะเวลายาวนานออกไป 3-6 เดือน

หนวย:รอยละ

สงออก

นำเขา

ทั้งสงออกและนำเขา

60.3%

1.5%

38.2%

จะสิ้นสุดลงเมื่อ

ไตรมาส 1 ป 63

ไตรมาส 2 ป 63

ไตรมาส 3 ป 63

ไตรมาส 4 ป 63

ไมทราบ

ก.พ. 63

64.3

33.8

1.1

0.3

0.5

ม.ค. 63

52.8

29.3

4.7

0.5

12.7
ม.ค. ก.พ.

ไดรับ
54.4

ไมไดรับ
45.6

ไดรับ
42.2

ไมไดรับ
57.8
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ปจจุบันในจังหวัดของทานไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 หรือไม

ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากสถานการณฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นหรือไม

ธุรกิจของทานมีการปรับตัวอยางไรกับสถานการณฝุนละออง PM 2.5 อยางไร

ระดับความเสียหาย

มาก
23.1%

นอย
29.5%

ม.ค. ก.พ.

ไดรับความ
เสียหาย
59.0

ไมไดรับ
ความเสียหาย

41.0

ไดรับความ
เสียหาย
61.6

ไมไดรับ
ความเสียหาย

38.4

ปานกลาง
47.4%

มาก
21.4%

มากที่สุด
5.4%

มาก
37.3%

นอยมาก
20.4%

นอย
24.7%

ปานกลาง
12.2%

นอย
31.2%

ปานกลาง
47.4%

ระดับความเสียหาย

- ฉีดน้ำเพื่อลดฝุน และมีการแจกหนากากอนามัยปองกันฝุน PM 2.5 แกพนักงาน
- ทำการตลาดออนไลนเพิ่มขึ้น เพื่อเขาถึงลูกคาโดยไมตองอาศัยหนาราน พรอมทั้งจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดจำหนาย
- ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศในโรงงานเพิ่ม
- ลดการใชเชื้อเพลิงนอยลง และปรับเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟาใหมากขึ้น
- ใหความรูเรื่องการใชชีวิตและหลักสุขอนามัยใหกับพนักงานภายในองคกร

แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง PM 2.5 ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการอยางเรงดวน
- หาแนวทางหรือมาตรการ/นโยบายสำหรับการแกไขปญหาระยะยาวอยางเปนรูปธรรม 
- ภาครัฐเขมงวดการใชมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของกับฝุนอยางจริงจัง เชน ควบคุมและกำกับดูแลการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ปรับปรุงระบบการขนสงมวลชนใหมีคุณภาพและรองรับกับความตองการของประชาชน เพื่อลดการใชรถยนตสวนตัวเพิ่มขึ้น
- ลดกิจกรรมตางๆ ของโรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูบรรยากาศ
- ลดกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละออง PM 2.5 ในชวงที่มีคาฝุนละอองสูงเกินมาตรฐาน
- ใหทำงานในลักษณะ WORK AT HOME 

จะสิ้นสุดลงเมื่อ

ไตรมาส 1 ป 63

ไตรมาส 2 ป 63

ไตรมาส 3 ป 63

ไตรมาส 4 ป 63

ป 64

รอยละ

5.6

40.0

13.4

23.4

17.6

ไดรับ
ความเสียหาย
86.4

ไมไดรับ
ความเสียหาย
13.6
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สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตอธุรกิจของทานในเรื่องตอไปนี้อยางไร

ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นหรือไม

ธุรกิจของทานมีการปรับตัวอยางไรกับการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

ระดับความเสียหาย

มาก
31.7%

นอย
25.2%

ม.ค. ก.พ.

ไดรับความ
เสียหาย
35.8

ไมไดรับ
ความเสียหาย

64.2

ไดรับความ
เสียหาย
87.7

ไมไดรับ
ความเสียหาย

12.3
ปานกลาง
43.1%

มาก
49.6%

นอย
31.6%

ปานกลาง
18.8%

ระดับความเสียหาย

- ติดตามขาวสารจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางใกลชิด
- เพิ่มรอบในการทำความสะอาด และพนน้ำยาฆาเชื้อโรคบริเวณภายในสถานที่ทำงาน
- ทำความสะอาดสินคาที่นำเขาจากประเทศจีน พรอมทั้งวางแผนในการรับมือลูกคาจีน
- เนนการขายสินคาออนไลนมากขึ้น และจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดจำหนาย
- แจกหนากากและบริการเจลแอลกอฮอลใหพนักงานและลูกคา
- ปรับแผนการทำธุรกิจ ลดตนทุน/รายจาย หาชองทางการตลาดใหมๆ
- ลดตนทุนสวนอื่นๆ ลงเพื่อใหธุรกิจยังคงอยูได

แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการอยางเรงดวน

- มีมาตรการควบคุมอยางเขมขนในการเดินทางเขามาของประขาขนจากประเทศที่มีความเสี่ยง
- ควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคและตรวจคัดกรองผูติดเชื้ออยางเครงครัด พรอมทั้งควรกักกันโรคอยางจริงจัง
- ใหความรู/คำแนะนำแกประชาชนในการปองกันและในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของอยางถูกตองและรวดเร็ว
- ดำเนินมาตรการชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบอยางเรงดวน
- แจกหนากากและเจลแอลกอฮอลใหกับประชาชน
- ลดภาระคาครองชีพ
- ใหทำงานในลักษณะ WORK AT HOME

                        

ยอดขาย

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

การยกเลิกการจองการใชบริการ

ตนทุน

เพิ่มขึ้น

1.0

9.2

33.8

19.8

ไมเปลี่ยนแปลง

68.0

39.5

49.6

68.8

ลดลง

31.0

51.3

16.5

11.4

ไมเปลี่ยนแปลง

60.8

53.7

68.0

68.5

ลดลง

22.7

29.1

18.5

7.4

เพิ่มขึ้น

16.5

17.2

13.5

24.1

ก.พ. 63 กรณีสถานการณมีระยะเวลายาวนานออกไป 3-6 เดือน

หนวย:รอยละ
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สถานการณ์ภัยแล้ง

ปจจุบันในจังหวัดของทานไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลงหรือไม

สถานการณภัยแลงที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอธุรกิจของทานในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากการภัยแลงที่เกิดขึ้นหรือไม ธุรกิจของทานมีการปรับตัวอยางไรกับปญหาภัยแลง

มาก
9.0%

นอยมาก
33.4%

ปานกลาง
34.6%

นอย
23.0%

มาก
34.5%

ปานกลาง
14.0%

นอย
51.5%

ระดับความเสียหาย
- วางแผนการใชน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- ดำเนินการกักเก็บน้ำ สำรองน้ำ สำหรับใชในชวงที่ขาดแคลนน้ำ
- สรางความตระหนักในการประหยัดน้ำใหแกพนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาภัยแลง
ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการอยางเรงดวน

- ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหประชาชนมีน้ำใชตลอดทั้งป
- ประกาศเตือน และประกาศสถานการณหรือขอเท็จจริงใหทราบ
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งแนวทางในการชวยเหลือหรือบรรเทาผูที่
ไดรับผลกระทบอยางเปนรูปธรรม
- ทำฝนเทียมในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
- บูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในการดำเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่

จะสิ้นสุดลงเมื่อ

ไตรมาส 1 ป 63

ไตรมาส 2 ป 63

ไตรมาส 3 ป 63

ไตรมาส 4 ป 63

ป 64

รอยละ

41.0

25.2

14.7

15.7

3.4

                        

ยอดขาย

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

การยกเลิกการจองการใชบริการ

ตนทุน

เพิ่มขึ้น

5.0

8.0

8.5

11.5

ไมเปลี่ยนแปลง

84.1

82.3

77.8

78.8

ลดลง

10.9

9.7

13.7

9.7

ไมเปลี่ยนแปลง

80.7

80.7

78.0

74.8

ลดลง

13.1

8.7

13.6

9.4

เพิ่มขึ้น

6.2

10.6

8.4

15.8

ก.พ. 63 กรณีสถานการณมีระยะเวลายาวนานออกไป 3-6 เดือน

หนวย:รอยละ

ไดรับ
ความเสียหาย
69.3

ไมไดรับ
ความเสียหาย
30.7

ไดรับ
71.6

ไมไดรับ
28.4

ม.ค. ก.พ.

ไดรับ
68.8

ไมไดรับ
31.2
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ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปจจุบันในจังหวัดของทานไดรับผลกระทบจากความลาชาของงบประมาณหรือไม

ความมั่นใจตอการปองกันและแกไขวิกฤติตางๆ ที่เกิดในปจจุบัน

ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากความลาชาของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นหรือไม

มาก
10.7%

นอยมาก
30.4%

ปานกลาง
30.1%

ปญหาฝุน PM 2.5

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

ภัยแลง

มาก
33.0%

ระดับความเสียหาย

นอย
57.2%

ปานกลาง
9.8%ไดรับความเสียหาย

61.5

ไมไดรับความเสียหาย
38.5

นอย
28.8%

 

 

29.1

0% 40% 60% 80% 100%20%

52.8 17.6 0.5

31.9 50.0 14.3 3.8

28.4 50.5 20.3 0.8

ไมมั่นใจเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

ไดรับความเสียหาย
62.5

ไมไดรับความเสียหาย
37.5
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ทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ทานคิดวาสภาพเศรษฐกิจไทยในปจจุบันเปนอยางไร

เปาหมายของธุรกิจทานกับรายไดที่ไดรับในชวงที่เกิดวิกฤติตางๆ แตกตางกันมากนอยเพียงใด

มาก
33.4%

ไมแตกตาง
10.1%

นอย
30.3%

ปานกลาง
26.2%

กำลังถดถอย

กำลังถึงจุดต่ำสุด

กำลังฟนตัวอยางชาๆ

ฟนตัวแลวและกำลังจะเปนปกติ

ขนาดยอย

67.9

18.9

7.5

5.7

ขนาดยอม

54.5

36.0

6.8

2.7

ขนาดกลาง

29.9

66.7

3.4

0.0

รวม

51.0

40.3

6.2

2.5

กำลังถดถอย

กำลังถึงจุดต่ำสุด

กำลังฟนตัวอยางชาๆ

ฟนตัวแลวและกำลังจะเปนปกติ

ภาคการเกษตร

52.2

36.2

7.3

4.3

ภาคการผลิต

54.3

39.2

4.3

2.2

ภาคการคา

45.3

40.6

10.9

3.2

ภาคบริการ

50.8

42.5

5.0

1.7

หนวย:รอยละ
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ลำดับปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ทานคิดวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2563 จะขยายตัวอยูในระดับใด

การระบาดของไวรัสโควิด-19

การชุมนุมทางการเมือง

ปญหาภัยแลง

ปญหาฝุน PM 2.5 

ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ

รอยละ

38.1

24.3

17.9

10.8

8.9

หนวย:รอยละ

การขยายตัว

ต่ำกวา 1.50%

1.51%-2.00%

2.01%-2.50%

2.51%-3.00%

ไมทราบ/ไมแนใจ

กทม.และปริมณฑล

27.0

37.4

3.5

0.0

32.2

ตะวันออก

6.9

45.8

15.3

2.8

29.2

กลาง

39.8

19.3

9.1

2.3

29.5

เหนือ

9.2

42.1

5.3

0.0

43.4

ใต

29.1

14.5

0.0

0.0

56.4

รวม

23.2

32.8

6.7

1.0

36.5

หนวย:รอยละ

กรณีที่ตอบวายังไมฟนหรือกำลังฟนตัวอยางชาๆ ทานคิดวาจะฟนตัวเมื่อใด

สิ้นไตรมาสที ่3 ป 63

สิ้นไตรมาสที ่4 ป 63

ไตรมาสที ่1 ป 64

ไตรมาสที ่2 ป 64

ครึ่งปหลังป 64

ขนาดยอย

6.3

25.0

12.5

18.7

37.5

ขนาดยอม

3.9

10.5

17.2

25.0

43.4

ขนาดกลาง

0.0

2.3

17.2

29.9

50.6

รวม

2.7

8.6

16.9

26.3

45.5

สิ้นไตรมาสที ่3 ป 63

สิ้นไตรมาสที ่4 ป 63

ไตรมาสที ่1 ป 64

ไตรมาสที ่2 ป 64

ครึ่งปหลังป 64

ภาคการเกษตร

8.7

8.7

6.5

13.1

63.0

ภาคการผลิต

1.7

12.1

17.2

27.6

41.4

ภาคการคา

2.7

10.8

16.2

27.0

43.3

ภาคบริการ

0.9

6.1

21.1

30.7

41.2

หนวย:รอยละ
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ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2563
มีโอกาสติดลบ หากรัฐบาล
ปิดประเทศหนี COVID-19 คาดเสียหาย 
8,000-10,000 ล้านบาทต่อวันเป็นอย่างน้อย

กลายเปนความวติกกงัวล 

ของคนทัง้โลก เมือ่ COVID 

19 หรือ Coronavirus 

disease 2019 แพรระบาดไปยังหลาย 

ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ 

ยุโรป ซึ่งจะสร างความบั่นบวนตอ 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมากขึ้น 

เปนลําดับ นอกจากนี้เริ่มมีความกังวล 

มากขึ้นวาปญหา COVID19 จะอยูกับ 

โลกใบน้ีนานกวาที่คาดวาจะจบลงใน 

คร่ึงแรกของปน้ีแตอาจจะยืดเยื้อไปจน 

ถงึเดอืนสงิหาคมหรอืนานกวา ทกุคนได 

แตหวังวาการรวมมือกันหยุดยั้งและ 

ปองกนัการแพรระบาดของโรคในประเทศ 

จีนที่เปนประเทศตนทางและประเทศ 

ปลายทางทั่วโลกจะสามารถยับยั้งการ 

แพรระบาดของ COVID19 ไดภายใน 

ระยะเวลาทีร่วดเร็ว แมวาจะมีขาวดีเกดิ 

ขึน้ในจนีทีป่ญหา COVID19 เร่ิมคลีค่ลาย 

ลงกต็ามแตจาํนวนผูติดเชือ้นอกประเทศ 

จีนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทําใหคนทั่ว 

โลกกลัวมากขึ้น

ถา COVID19 ไมสามารถหยุดยั้ง 

ไดในเวลาอนัรวดเรว็ภายในครึง่แรกของ 

ปนี้แตลากยาวไปท้ังปหรือแพรกระจาย 

ไปทั่วโลกอยางมากมาย ปญหา COVID 

19 จะนําพาไปสู การชะลอตัวทาง 

เศรษฐกิจอยางรุนแรงจนถึงเศรษฐกิจ 

โลกเขาสู ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ 

ขยายตัวในอัตราที่ติดลบได ซ่ึงความ 

เปราะบางของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มี 

อยูสูงมากหลังจากท่ีเศรษฐกิจโลกบอบ

ชํ้าจากปญหาสงครามการคา (Trade 

War) ระหวางสหรฐักบัจนีมาต้ังแตกลาง 

ป 2561 เปนตนมาผสมผสานกับปญหา 

Brexitแมวาทัง้สองปญหานีจ้ะไมรุนแรง 

ขึ้นและเร่ิมผอนคลายลงหลังจากสหรัฐ

และจีนมีขอตกลงทางการคาท่ีตกลง 

กันในระยะที่ 1 (Phrase One) วาจะ 

ไมขึ้นภาษีการคาระหวางกันอีกและ 

อาจลดภาษีระหวางกันลงไดในอนาคต  

รวมถงึ Deal Brexit ทีส่หราชอาณาจักร 

ออกจากการเปนสมาชิกของ EU ดวย 

เงื่อนไขที่เอื้อประโยชนตอท้ังสองฝาย 

และไมทําใหเศรษฐกิจของ EU และ 

เศรษฐกิจโลกบอบช้ํากต็าม แตเศรษฐกิจ 

ของท้ังโลกไมวาจะเปนจีน สหรัฐ EU  

ญี่ปุน ตะวันออกกลาง ASEAN รวมถึง 

ประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกก็เผชิญกับภาวะ 

เศรษฐกิจที่ชะลดตัวลงตลอดชวง 2 ป 

ท่ีผานมา ดวยความคาดหวงัวาเศรษฐกจิ 

โลกจะเริม่ฟนตวัข้ึนในชวงปลายไตรมาส 

แรกของปนี้เปนตนไป 

แตเมื่อ COVID19 เขามาเปน 

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกตั้งแต  

ปลายเดือนมกราคมที่ผานมา ทั้งโลก 

ยังเผชิญอยูกับความตื่นกลัวและกังวล 

การติดเช้ือตลอดจนการซบเซาของ 

ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลก ถาพูด 

ถึงขอมูลในระดับโลกจะเห็นไดวาราคา 

นํ้ามันปรับตัวลดลงประมาณ 10-15 

ดอลลารสหรฐัตอบารเรล และยังทรงตวั 

อยูในระดับตํ่ากวา 50 ดอลลารสหรัฐ 

ตอบารเรล ราคาสินคาโภคภัณฑและ 

ราคาหุนมีแนวโนมปรับตัวลดลงและ 

ทรงตัวในระดับตํา่หรอื Sideway Down   

การเดนิทางระหวางประเทศลดลงอยาง 

เห็นไดชัดในหลายๆ ประเทศทั้งจํานวน 

ผูโดยสาร นกัทองเทีย่วและจาํนวนเทีย่ว 

ก

บนิ จะทําใหอตุสาหกรรมทองเทีย่วและ 

โรงแรมตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

ชะลอตัวลงท่ัวโลกมากนอยแตกตางกัน 

ไป การนําเขาและการสงออกระหวาง 

ประเทศชะลอตัวลงตอเนื่องเพราะบาง 

ประเทศมีการปดดานชายแดนกับจีน 

หรือการนาํเขาสงออกกบัจนีทําไดลําบาก 

ขึ้น นอกจากนี้ การชะลอการสั่งซื้อจาก 

ท่ัวโลกเพราะกังวลในสถานการณ 

COVID19 ทําใหการคาโลกชะลอตัวลง

ม.หอการคาไทย เห็นวาเศรษฐกิจ 

ไทยอาจขยายตัวติดลบไดในป 2563  

เนื่องจากปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก 

1. การแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19 ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ 

ชะลอตัวลง 

2.  ความเสี่ยงจากสถานการณภัย 

แลงทีม่แีนวโนมเพิม่สูงขึน้อยางมาก และ 

อาจจะแยกวาในชวงภัยแลง ป 2557     

- 2558 

3. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับ 

ตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหประชาชนเพิ่ม 

ความระมัดระวังในการจับจายใชสอย 

4. ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับ 

ตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหภาคธุรกิจเพิ่ม 

ความระมดัระวงัในการใชจายและลงทนุ

5. ปญหาหนี้เสีย (NPL) ของ 

สถาบันการเงินทาใหเพิ่มความเขมงวด 

ในการปลอยสินเชื่อ 

6. ความไมแนนอนของสถานการณ 

การเมืองในประเทศ 

หากรัฐบาลปดประเทศหนีโควิด 

-19 อาจทําเศรษฐกิจเสียหาย 8,000 

-10,000 ลานบาทตอวันหรอื 2.4 หรอื 

3.0 แสนลานบาทตอเดือนเปนอยาง 

นอย 

หากรัฐบาลประกาศปดประเทศ 

เพื่อปองกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ 

เพ่ิมขึ้นอยางรุนแรง คาดวา จะมีผล 

กระทบตอเศรษฐกิจไทยเสียหายมูลคา

เดอืนละ 240,000 ลานบาท หรอื 8,000 

ลานบาทตอวัน 

ทั้งนี้แบงเปนความเสียหายจาก 

นักทองเที่ยวที่ไม สามารถเขามาใน 

ประเทศไทยคดิเปนมลูคา 180,000 ลาน 

บาท หรอื 6,000-7,000 ลานบาทตอวนั 

ผลกระทบจากคาชายแดนตองหยุด 

ชะงกัลง 60,000 ลานบาทตอเดอืน หรอื 

1,000-2,000 ลานบาทตอวัน และการ 

จับจายใชสอยในประเทศที่จะลดลง 

1,000-2,000 ลานบาทตอวนั เปนอยาง 

นอย  

อยางไรกต็ามนโยบายจะปดประเทศ 

หรือไมปดประเทศนั้นก็ขึ้นอยูกับการ 

ตัดสินใจของรัฐบาล และตองใหความ 

สาํคญัตอความปลอดภยัของชวีติประชาชน 

มากกวาเศรษฐกิจ 

“คงตองติดตามวา สถานการณ 

การระบาดไวรสัโควดิในไทยจะกาวกระ- 

โดดเหมือนกับมาเลเซีย และฟลิปปนส 

หรือในยโุรปหลายประเทศทีไ่ดประกาศ 

ปดประเทศไปกอนหนาน้ีหรือไม ถา 

หากมีคนติดเชื้อแบบกาวกระโดดก็นา 

เปนหวง” 

อย างไรก็ตามในส วนของไทย 

สถานการณไมรุนแรงมากเหมือนกับ 

หลายประเทศ ดังนั้นหากรัฐบาลจะปด 

ประเทศ หรือไมปดในตอนนี้ก็อยากให 

เห็นความสําคัญของชีวิตประชาชน 

เปนหลัก แตปญหาในบานเราตอนน้ี 

ไมใชเชื้อมาจากตางประเทศสูคนไทย 

แลว แตเปนการขยายเชื้อจากคนไทยสู 

คนไทยเอง
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กลายเปนความวติกกงัวล 

ของคนท้ังโลก เมือ่ COVID 

19 หรือ Coronavirus 

disease 2019 แพรระบาดไปยังหลาย 

ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ 

ยุโรป ซ่ึงจะสร างความบ่ันบวนตอ 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมากขึ้น 

เปนลําดับ นอกจากนี้เริ่มมีความกังวล 

มากขึ้นวาปญหา COVID19 จะอยูกับ 

โลกใบนี้นานกวาที่คาดวาจะจบลงใน 

ครึ่งแรกของปนี้แตอาจจะยืดเยื้อไปจน 

ถงึเดอืนสงิหาคมหรอืนานกวา ทกุคนได 

แตหวังวาการรวมมือกันหยุดยั้งและ 

ปองกนัการแพรระบาดของโรคในประเทศ 

จีนที่เปนประเทศตนทางและประเทศ 

ปลายทางท่ัวโลกจะสามารถยับยั้งการ 

แพรระบาดของ COVID19 ไดภายใน 

ระยะเวลาทีร่วดเรว็ แมวาจะมีขาวดเีกดิ 

ขึน้ในจนีทีป่ญหา COVID19 เร่ิมคลีค่ลาย 

ลงกต็ามแตจาํนวนผูตดิเช้ือนอกประเทศ 

จีนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทําใหคนทั่ว 

โลกกลัวมากขึ้น

ถา COVID19 ไมสามารถหยุดยั้ง 

ไดในเวลาอนัรวดเรว็ภายในครึง่แรกของ 

ปนี้แตลากยาวไปท้ังปหรือแพรกระจาย 

ไปทั่วโลกอยางมากมาย ปญหา COVID 

19 จะนําพาไปสู การชะลอตัวทาง 

เศรษฐกิจอยางรุนแรงจนถึงเศรษฐกิจ 

โลกเขาสู ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ 

ขยายตัวในอัตราที่ติดลบได ซ่ึงความ 

เปราะบางของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มี 

อยูสูงมากหลังจากท่ีเศรษฐกิจโลกบอบ

ช้ําจากปญหาสงครามการคา (Trade 

War) ระหวางสหรฐักบัจนีมาตัง้แตกลาง 

ป 2561 เปนตนมาผสมผสานกับปญหา 

Brexitแมวาทัง้สองปญหานีจ้ะไมรุนแรง 

ขึ้นและเร่ิมผอนคลายลงหลังจากสหรัฐ

และจีนมีขอตกลงทางการคาท่ีตกลง 

กันในระยะที่ 1 (Phrase One) วาจะ 

ไมข้ึนภาษีการคาระหวางกันอีกและ 

อาจลดภาษีระหวางกันลงไดในอนาคต  

รวมถึง Deal Brexit ทีส่หราชอาณาจักร 

ออกจากการเปนสมาชิกของ EU ดวย 

เง่ือนไขท่ีเอื้อประโยชนตอท้ังสองฝาย 

และไมทําใหเศรษฐกิจของ EU และ 

เศรษฐกิจโลกบอบช้ํากต็าม แตเศรษฐกิจ 

ของทั้งโลกไมวาจะเปนจีน สหรัฐ EU  

ญี่ปุน ตะวันออกกลาง ASEAN รวมถึง 

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็เผชิญกับภาวะ 

เศรษฐกิจท่ีชะลดตัวลงตลอดชวง 2 ป 

ทีผ่านมา ดวยความคาดหวงัวาเศรษฐกิจ 

โลกจะเริม่ฟนตัวขึน้ในชวงปลายไตรมาส 

แรกของปนี้เปนตนไป 

แตเมื่อ COVID19 เขามาเปน 

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกตั้งแต  

ปลายเดือนมกราคมที่ผานมา ทั้งโลก 

ยังเผชิญอยูกับความตื่นกลัวและกังวล 

การติดเชื้อตลอดจนการซบเซาของ 

ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลก ถาพูด 

ถึงขอมูลในระดับโลกจะเห็นไดวาราคา 

นํ้ามันปรับตัวลดลงประมาณ 10-15 

ดอลลารสหรฐัตอบารเรล และยงัทรงตวั 

อยูในระดับตํ่ากวา 50 ดอลลารสหรัฐ 

ตอบารเรล ราคาสินคาโภคภัณฑและ 

ราคาหุนมีแนวโนมปรับตัวลดลงและ 

ทรงตัวในระดับต่ําหรอื Sideway Down   

การเดินทางระหวางประเทศลดลงอยาง 

เห็นไดชัดในหลายๆ ประเทศทั้งจํานวน 

ผูโดยสาร นกัทองเทีย่วและจาํนวนเทีย่ว 

บนิ จะทําใหอตุสาหกรรมทองเทีย่วและ 

โรงแรมตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

ชะลอตัวลงท่ัวโลกมากนอยแตกตางกัน 

ไป การนําเขาและการสงออกระหวาง 

ประเทศชะลอตัวลงตอเนื่องเพราะบาง 

ประเทศมีการปดดานชายแดนกับจีน 

หรอืการนําเขาสงออกกบัจนีทําไดลาํบาก 

ขึ้น นอกจากนี้ การชะลอการสั่งซื้อจาก 

ท่ัวโลกเพราะกังวลในสถานการณ 

COVID19 ทําใหการคาโลกชะลอตัวลง

ม.หอการคาไทย เห็นวาเศรษฐกิจ 

ไทยอาจขยายตัวติดลบไดในป 2563  

เนื่องจากปจจัยลบที่สําคัญ ไดแก 

1. การแพรระบาดของไวรัสโควิด 

-19 ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ 

ชะลอตัวลง 

2.  ความเสี่ยงจากสถานการณภัย 

แลงทีม่แีนวโนมเพิม่สงูขึน้อยางมาก และ 

อาจจะแยกวาในชวงภัยแลง ป 2557     

- 2558 

3. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับ 

ตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหประชาชนเพิ่ม 

ความระมัดระวังในการจับจายใชสอย 

4. ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับ 

ตัวลดลงตอเนื่อง ทําใหภาคธุรกิจเพิ่ม 

ความระมดัระวงัในการใชจายและลงทนุ

5. ปญหาหนี้เสีย (NPL) ของ 

สถาบันการเงินทาใหเพิ่มความเขมงวด 

ในการปลอยสินเชื่อ 

6. ความไมแนนอนของสถานการณ 

การเมืองในประเทศ 

หากรัฐบาลปดประเทศหนีโควิด 

-19 อาจทําเศรษฐกิจเสียหาย 8,000 

-10,000 ลานบาทตอวันหรอื 2.4 หรอื 

3.0 แสนลานบาทตอเดือนเปนอยาง 

นอย 

หากรัฐบาลประกาศปดประเทศ 

เพื่อปองกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ 

เพิ่มขึ้นอยางรุนแรง คาดวา จะมีผล 

กระทบตอเศรษฐกิจไทยเสียหายมูลคา

เดือนละ 240,000 ลานบาท หรอื 8,000 

ลานบาทตอวัน 

ทั้งน้ีแบงเปนความเสียหายจาก 

นักทองเที่ยวที่ไม สามารถเขามาใน 

ประเทศไทยคดิเปนมลูคา 180,000 ลาน 

บาท หรอื 6,000-7,000 ลานบาทตอวนั 

ผลกระทบจากคาชายแดนตองหยุด 

ชะงกัลง 60,000 ลานบาทตอเดอืน หรอื 

1,000-2,000 ลานบาทตอวัน และการ 

จับจายใชสอยในประเทศที่จะลดลง 

1,000-2,000 ลานบาทตอวนั เปนอยาง 

นอย  

อยางไรกต็ามนโยบายจะปดประเทศ 

หรือไมปดประเทศนั้นก็ขึ้นอยูกับการ 

ตัดสินใจของรัฐบาล และตองใหความ 

สาํคญัตอความปลอดภยัของชีวติประชาชน 

มากกวาเศรษฐกิจ 

“คงตองติดตามวา สถานการณ 

การระบาดไวรสัโควดิในไทยจะกาวกระ- 

โดดเหมือนกับมาเลเซีย และฟลิปปนส 

หรอืในยโุรปหลายประเทศทีไ่ดประกาศ 

ปดประเทศไปกอนหนานี้หรือไม ถา 

หากมีคนติดเช้ือแบบกาวกระโดดก็นา 

เปนหวง” 

อย างไรก็ตามในส วนของไทย 

สถานการณไมรุนแรงมากเหมือนกับ 

หลายประเทศ ดังนั้นหากรัฐบาลจะปด 

ประเทศ หรือไมปดในตอนนี้ก็อยากให 

เห็นความสําคัญของชีวิตประชาชน 

เปนหลัก แตปญหาในบานเราตอนนี้ 

ไมใชเช้ือมาจากตางประเทศสูคนไทย 

แลว แตเปนการขยายเชื้อจากคนไทยสู 

คนไทยเอง
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ปรับโมเดลธุรกิจ
สู่ Circular Economy … 
จุดเริ่มต้นธุรกิจยั่งยืน
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น 

อยางกาวกระโดด และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศ สงผลใหเกิดความ 

ตองการใชทรพัยากรมากขึน้ สวนทางกบั 

ทรัพยากรของโลกที่มีจํากัด European 

Commission คาดว าหากการใช  

ทรัพยากรโลกยังอยู ในระดับปจจุบัน 

ภายในป 2573 จะตองมีโลกถึง 2 ใบ จึง 

จะมทีรัพยากรเพียงพอในการสนองความ 

ตองการใชของคนท้ังโลก ทําใหการหา 

ทางลดการใชหรือการนําทรัพยากรที ่

ใชแลวหมุนเวียนมาใชใหมตามแนวคิด 

Circular Economy ไดรับความสนใจ 

อยางแพรหลายในปจจุบัน พรอมคาด 

กันวา Circular Economy จะสงผลตอ 

การกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 

และธุรกิจของโลกนับจากนี้ และมีสวน 

ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู

ความยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ของ 

ป
องคการสหประชาชาติ 

ทำความรู้จัก Circular 
Economy  

Circular Economy หรือ 

เศรษฐกิจหมนุเวยีน คอืระบบเศรษฐกจิ 

ที่เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด ภายใตแนวคิด “ผลิต-ใช-นํา 

กลับมาใชใหม” (Make-Use-Return) 

ตางจากเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear 

Economy) ที่เนนทํากําไรใหมากที่สุด 

ดวยแนวคดิ “ผลติ-ใช-ทิง้” (Make-Use 

-Dispose) โดยละเลยถึงผลที่จะตามมา 

ซึง่ปจจุบนัพบวาหลายประเทศหนัมาใสใจ 

และกาํหนดมาตรการตางๆ ทีส่อดคลอง 

กบัแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน อาท ิEU 

ประกาศใช 2018 Circular Economy 

Action Package โดยตั้งเปาลดขยะ 

พลาสติก ลดการฝงกลบขยะและเพิ่ม 

การรีไซเคลิ ญีปุ่นปลูกฝงจติสาํนกึในการ 

คัดแยกขยะ และคิดคากําจัดขยะอิเล็ก- 

ทรอนิกสรวมไวกับคาสนิคา รวมถงึหลาย 

ประเทศในอาเซียน เชน สิงคโปรตั้งเปา 

เปนประเทศท่ีไมมีขยะ(Zero Waste 

Nation) โดยเบือ้งตนจะลดปริมาณขยะ 

ท่ีเขาสูบอกําจัดขยะจากวันละ 0.36 

กิโลกรัมตอคนในป 2561 เหลือวันละ 

0.25 กโิลกรมัตอคนภายในป 2573 และ 

เวียดนามตั้งเปาหมายวาจะยกเลิกการ 

ใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งภายในป 

2568 ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง 

การตื่นตัวของทุกประเทศและจะมีสวน

ผลักดันใหผู ประกอบการในทุกธุรกิจ 

ตองปรับตัวตามไปดวย นอกเหนือจาก 

แรงผลักดันจากฝงผูบริโภคท่ีใสใจสิ่ง 

แวดลอมมากขึ้น

การปรับโมเดลธุรกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน   

ปจจุบันพบวาธุรกิจขนาดใหญทั่ว

โลกหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวตามแนวคิด 

Circular Economy ผานโมเดลธุรกิจ 

ตางๆ อาทิ

• Circular Supply Chain เปน 

โมเดลธรุกจิทีเ่นนการใชทรพัยากรตลอด 

กระบวนการผลติใหเกดิประโยชนสงูสุด 

โดยใหความสําคัญกับการเลือกใชวัตถุ

ดบิ ดวยการนาํวสัดรุไีซเคลิ วสัดชุวีภาพ 

หรือวัสดุที่นําไปรีไซเคิลไดท้ังหมดมาใช

เปนวตัถดุบิในการผลติสินคา รวมถงึการ 

ใชพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการ 

ผลิต เพ่ือลดการใชทรพัยากร โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และลดการ 

เกิดของเสียจากการผลิต ตัวอยางเชน 

MOGU บรษิทัจากอติาลทีีห่นัมาพฒันา 

วสัดชุวีภาพสาํหรบัตกแตงภายในอาคาร 

ที่พัฒนาแผนปูพื้นและแผนบุผนังจาก 

เสนใยพชืและกลุมใยรา ดวยการเพาะเลีย้ง 

ใยราบนตนพืช เมื่อใยรากินเซลลูโลสใน 

ตนพชืแลว จะเตบิโตขึน้และแผโครงสราง 

ทางอินทรียอุดชองวางของตนพืช จึง 

ทําใหเกิดวัสดุชีวภาพชนิดใหมขึ้น จาก 

นั้นจึงนําไปทําใหแหงและผานกระบวน

การอัดดวยความรอนสงู จนไดผลิตภณัฑ 

ทีม่น้ํีาหนกัเบา  เมือ่เทยีบกบัผลิตภณัฑของ 

แบรนดอื่นในตลาด อีกทั้งมีคุณสมบัติ 

ยืดหยุนและดูดซับเสียงไดดี สามารถ 

สั่งผลิตไดตามขนาด ลักษณะผิวสัมผัส 

ความหนา และสีสันที่ตองการ จึงตอบ 

โจทยความตองการใชในภาคอตุสาหกรรม 

• Product as a Service เปน 

โมเดลธุรกิจที่เจาของสินคานําสินคามา

ใหบริการกับผูใชสินคาในรูปแบบของ 

การเชาหรือการจายเมื่อตองการใชงาน 

(pay-for-use) โดยไมตองซื้อขาด จึง 

ชวยลดภาระใหแกผูใชสินคา เนื่องจาก 

ไมตองชาํระเงนิคาสนิคาเต็มมลูคา อกีทัง้ 

ยงัชวยลดภาระในการดแูลหรอืบาํรงุรกัษา 

สินคา เพราะผูใหบริการจะทําหนาที่ 

ดังกลาวแทน ตัวอยางเชน Michelin 

ผูผลิตและจําหนายยางรถยนตรายใหญ

ของโลกทีเ่ปดใหลกูคาเชาใชยางรถยนต 

ภายใตแนวคิด “Tires as a service” 

โดยคิดคาเชายางรถยนตตามระยะทาง

ทีล่กูคาใชงาน และบรษัิทฯ เปนฝายดแูล 

คุณภาพยางรถยนตตลอดอายกุารใชงาน 

อีกทั้งเมื่อยางรถยนตใชงานไมไดแลว 

บรษิทัฯ จะรวบรวมและนาํเขาสูกระบวน- 

การผลิตยางรถยนตใหมตอไป นอกจาก 

โมเดล Product as a Service จะมี 

สวนชวยลดปญหาการรวบรวมสินคาท่ี 

หมดอายุใชงานไปจัดการตอ เพราะ 

เจาของสินคาเปนฝายรวบรวมไปจดัการ 

เองแลว โมเดลการเชาใชงานยังเปด 

โอกาสใหผูใชไดอัพเกรดสินคาเปนรุน 

ใหมได โดยไมตองซื้อสินคาใหมทุกคร้ัง 

ดงัเชนกรณขีอง Gerrard Street บริษทั 

สตารตอัพจากประเทศเนเธอรแลนด ผู 

ใหบริการเชาใชหูฟงเปนรายเดือน ที่ 

ออกแบบหูฟ งแบบ Modular ซึ่ ง 

สามารถถอดประกอบเองไดงาย โดยไม 

ตองใชกาว ทําใหการปรบัเปลีย่นชิน้สวน 

ทําได สะดวก โดยเมื่อมี ช้ินส วนใด 

เสียหาย หรือเมื่อมีหูฟงรุนใหมออกมา 

ผูใชสามารถสงช้ินสวนท่ีเสียหรือหูฟง 

รุนเกามาเปล่ียนท่ีบริษัทไดฟรี จึงชวย 

ลดปญหาขยะท่ีเกิดจากการทิ้งหูฟงรุน 

เกาที่ยังใชงานไดเพื่อไปซื้อรุนใหม และ 

ลดปญหาขยะจากการทิง้หูฟงทัง้ชิน้ ทัง้ๆ 

ทีมี่เพยีงสวนใดสวนหน่ึงเสยีหายเทานัน้

• Resource Recovery เปน 

โมเดลที่เนนการใชทรัพยากรใหมีประ- 

สิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดประโยชนมาก 

ที่สุดเชนเดียวกับ Circular Supply 

Chain แตตางกันที่ Circular Supply 

Chain จะใหความสําคัญกับการเลือก 

ใชวัตถุดิบและพลังงานที่นํามาใชในการ 

ผลิต (Inputs) ในขณะที่ Resource 

Recovery จะเน นจัดการของเสีย 

(Waste) หรือผลพลอยได (By Product) 

ที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยจะ 

พยายามดึงส วนที่ยังใช งานได หรือ 

พลังงานท่ีแฝงอยู ในของเสียหรือผล 

พลอยได ออกมาใช  ให  คุ มค  า ท่ี สุด 

โมเดลนี้จึงเหมาะกับธุรกิจที่มีผลพลอย 

ไดหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

เปนจํานวนมาก อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวของ 

กับอาหาร ตัวอยางเชน Kroger (ธุรกิจ 

คาปลีกในสหรัฐฯ) รวบรวมขยะอาหาร 

จากสาขาของบริษัทฯ ราววันละ 150 

ตัน มาเขาสูกระบวนการหมักเพื่อผลิต 

กาซชีวภาพและนําไปผลิตกระแสไฟฟา 

ใชในสํานักงานและศูนยกระจายสินคา 

ของบริษัทฯ โดยสามารถผลิตไฟฟาได 

ถึงรอยละ 20 ของปริมาณไฟฟาที่ใช 

ท้ังหมด นอกจากนี้ กาซชีวภาพที่ผลิต 

ไดยังชวยลดการใชกาซธรรมชาติลงถึง 

รอยละ 95

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดนํา 

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกิจแบบ “BCG 

Model” ซึ่งเปนการบูรณาการแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ไดแก Bio 

Economy (เศรษฐกจิชวีภาพ) Circular 

Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ 

Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) 

มาใชวางแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

สามารถนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมา 

ใชใหม และปลอยของเสียออกสูสภาพ 

แวดลอมใหนอยทีส่ดุ ขณะทีภ่าคเอกชน 

ก็ตื่นตัวกับกระแสดังกลาวเชนเดียวกัน 

โดยปจจบุนัพบวาผูประกอบการรายใหญ 

อยาง SCG ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุน 

เวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจแลว เชน 

การผลิตกระดาษลูกฟูกที่ใช วัตถุดิบ 

ลดลงรอยละ 25 แตยังคงความแข็งแรง 

ไดเทาเดิม และ PTTGC ที่รวบรวมขยะ 

ขวดพลาสติก PET ที่ถูกทิ้งในทะเลมา 

ผลิตเปนเสนใยแลวนาํไปผลติเสือ้ ภายใต 

โครงการ Upcycling The Oceans เพือ่ 

เปนสวนหน่ึงในการรวมแกปญหาสิ่ง 

แวดลอมในแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

ของไทย 

Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน 
คือระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด “ผลิต-ใช้-นำกลับ 
มาใช้ใหม่” (Make-Use-Return) ต่างจาก 
เศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ที่เน้น 
ทำกำไรให้มากที่สุด ด้วยแนวคิด “ผลิต-ใช้-ทิ้ง” 
(Make-Use-Dispose) โดยละเลยถึงผลท่ีจะตามมา 

32

Exim Bank



ประชากรโลกที่เ พ่ิมขึ้น 

อยางกาวกระโดด และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศ สงผลใหเกิดความ 

ตองการใชทรพัยากรมากขึน้ สวนทางกับ 

ทรัพยากรของโลกที่มีจํากัด European 

Commission คาดว าหากการใช  

ทรัพยากรโลกยังอยู ในระดับปจจุบัน 

ภายในป 2573 จะตองมีโลกถึง 2 ใบ จึง 

จะมทีรพัยากรเพยีงพอในการสนองความ 

ตองการใชของคนทั้งโลก ทําใหการหา 

ทางลดการใชหรือการนําทรัพยากรที่ 

ใชแลวหมุนเวียนมาใชใหมตามแนวคิด 

Circular Economy ไดรับความสนใจ 

อยางแพรหลายในปจจุบัน พรอมคาด 

กันวา Circular Economy จะสงผลตอ 

การกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 

และธุรกิจของโลกนับจากนี้ และมีสวน 

ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู

ความยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ของ 

องคการสหประชาชาติ 

ทำความรู้จัก Circular 
Economy  

Circular Economy หรือ 

เศรษฐกจิหมนุเวยีน คอืระบบเศรษฐกจิ 

ที่เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด ภายใตแนวคิด “ผลิต-ใช-นํา 

กลับมาใชใหม” (Make-Use-Return) 

ตางจากเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear 

Economy) ที่เนนทํากําไรใหมากที่สุด 

ดวยแนวคดิ “ผลติ-ใช-ทิง้” (Make-Use 

-Dispose) โดยละเลยถึงผลที่จะตามมา 

ซึง่ปจจุบนัพบวาหลายประเทศหนัมาใสใจ 

และกาํหนดมาตรการตางๆ ทีส่อดคลอง 

กบัแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน อาท ิEU 

ประกาศใช 2018 Circular Economy 

Action Package โดยตั้งเปาลดขยะ 

พลาสติก ลดการฝงกลบขยะและเพ่ิม 

การรีไซเคิล ญีปุ่นปลูกฝงจติสาํนกึในการ 

คัดแยกขยะ และคิดคากําจัดขยะอิเล็ก- 

ทรอนิกสรวมไวกบัคาสนิคา รวมถงึหลาย 

ประเทศในอาเซียน เชน สิงคโปรตั้งเปา 

เปนประเทศที่ไมมีขยะ(Zero Waste 

Nation) โดยเบือ้งตนจะลดปริมาณขยะ 

ที่เขาสูบอกําจัดขยะจากวันละ 0.36 

กิโลกรัมตอคนในป 2561 เหลือวันละ 

0.25 กิโลกรัมตอคนภายในป 2573 และ 

เวียดนามตั้งเปาหมายวาจะยกเลิกการ 

ใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งภายในป 

2568 ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง 

การตื่นตัวของทุกประเทศและจะมีสวน

ผลักดันใหผู ประกอบการในทุกธุรกิจ 

ตองปรับตัวตามไปดวย นอกเหนือจาก 

แรงผลักดันจากฝงผู บริโภคที่ใสใจสิ่ง 

แวดลอมมากขึ้น

การปรับโมเดลธุรกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน   

ปจจุบันพบวาธุรกิจขนาดใหญทั่ว

โลกหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวตามแนวคิด 

Circular Economy ผานโมเดลธุรกิจ 

ตางๆ อาทิ

• Circular Supply Chain เปน 

โมเดลธรุกจิท่ีเนนการใชทรพัยากรตลอด 

กระบวนการผลติใหเกดิประโยชนสงูสุด 

โดยใหความสําคัญกับการเลือกใชวัตถุ

ดบิ ดวยการนาํวสัดรุไีซเคลิ วสัดชุวีภาพ 

หรือวัสดุท่ีนําไปรีไซเคิลไดท้ังหมดมาใช

เปนวตัถุดบิในการผลติสินคา รวมถงึการ 

ใชพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการ 

ผลติ เพือ่ลดการใชทรพัยากร โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป และลดการ 

เกิดของเสียจากการผลิต ตัวอยางเชน 

MOGU บรษิทัจากอติาลทีีห่นัมาพฒันา 

วสัดชุวีภาพสาํหรบัตกแตงภายในอาคาร 

ที่พัฒนาแผนปูพื้นและแผนบุผนังจาก 

เสนใยพชืและกลุมใยรา ดวยการเพาะเลีย้ง 

ใยราบนตนพืช เมื่อใยรากินเซลลูโลสใน 

ตนพืชแลว จะเตบิโตขึน้และแผโครงสราง 

ทางอินทรียอุดชองวางของตนพืช จึง 

ทําใหเกิดวัสดุชีวภาพชนิดใหมข้ึน จาก 

นั้นจึงนําไปทําใหแหงและผานกระบวน

การอัดดวยความรอนสงู จนไดผลิตภณัฑ 

ทีม่นีํา้หนกัเบา  เมือ่เทียบกบัผลิตภณัฑของ 

แบรนดอื่นในตลาด อีกทั้งมีคุณสมบัติ 

ยืดหยุนและดูดซับเสียงไดดี สามารถ 

ส่ังผลิตไดตามขนาด ลักษณะผิวสัมผัส 

ความหนา และสีสันที่ตองการ จึงตอบ 

โจทยความตองการใชในภาคอตุสาหกรรม 

• Product as a Service เปน 

โมเดลธุรกิจที่เจาของสินคานําสินคามา

ใหบริการกับผูใชสินคาในรูปแบบของ 

การเชาหรือการจายเมื่อตองการใชงาน 

(pay-for-use) โดยไมตองซื้อขาด จึง 

ชวยลดภาระใหแกผูใชสินคา เนื่องจาก 

ไมตองชําระเงนิคาสนิคาเตม็มลูคา อกีทัง้ 

ยงัชวยลดภาระในการดแูลหรอืบาํรงุรกัษา 

สินคา เพราะผูใหบริการจะทําหนาที่ 

ดังกลาวแทน ตัวอยางเชน Michelin 

ผูผลิตและจําหนายยางรถยนตรายใหญ

ของโลกทีเ่ปดใหลกูคาเชาใชยางรถยนต 

ภายใตแนวคิด “Tires as a service” 

โดยคิดคาเชายางรถยนตตามระยะทาง

ท่ีลกูคาใชงาน และบรษิทัฯ เปนฝายดูแล 

คณุภาพยางรถยนตตลอดอายกุารใชงาน 

อีกท้ังเมื่อยางรถยนตใชงานไมไดแลว 

บรษัิทฯ จะรวบรวมและนาํเขาสูกระบวน- 

การผลิตยางรถยนตใหมตอไป นอกจาก 

โมเดล Product as a Service จะมี 

สวนชวยลดปญหาการรวบรวมสินคาที่ 

หมดอายุใชงานไปจัดการตอ เพราะ 

เจาของสนิคาเปนฝายรวบรวมไปจดัการ 

เองแลว โมเดลการเชาใชงานยังเปด 

โอกาสใหผูใชไดอัพเกรดสินคาเปนรุน 

ใหมได โดยไมตองซื้อสินคาใหมทุกครั้ง 

ดงัเชนกรณขีอง Gerrard Street บริษทั 

สตารตอัพจากประเทศเนเธอรแลนด ผู 

ใหบริการเชาใชหูฟงเปนรายเดือน ที่ 

ออกแบบหูฟ งแบบ Modular ซึ่ ง 

สามารถถอดประกอบเองไดงาย โดยไม 

ตองใชกาว ทาํใหการปรบัเปลีย่นชิน้สวน 

ทําได สะดวก โดยเมื่อมีชิ้นส วนใด 

เสียหาย หรือเมื่อมีหูฟงรุนใหมออกมา 

ผูใชสามารถสงชิ้นสวนที่เสียหรือหูฟง 

รุนเกามาเปลี่ยนที่บริษัทไดฟรี จึงชวย 

ลดปญหาขยะที่เกิดจากการทิ้งหูฟงรุน 

เกาที่ยังใชงานไดเพื่อไปซื้อรุนใหม และ 

ลดปญหาขยะจากการทิง้หฟูงทัง้ชิน้ ทัง้ๆ 

ท่ีมีเพยีงสวนใดสวนหนึง่เสยีหายเทานัน้

• Resource Recovery เปน 

โมเดลที่เนนการใชทรัพยากรใหมีประ- 

สิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดประโยชนมาก 

ที่สุดเชนเดียวกับ Circular Supply 

Chain แตตางกันท่ี Circular Supply 

Chain จะใหความสําคัญกับการเลือก 

ใชวัตถุดิบและพลังงานที่นํามาใชในการ 

ผลิต (Inputs) ในขณะที่ Resource 

Recovery จะเน นจัดการของเสีย 

(Waste) หรอืผลพลอยได (By Product) 

ที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยจะ 

พยายามดึงส วนที่ยังใช งานได หรือ 

พลังงานท่ีแฝงอยู ในของเสียหรือผล 

พลอยได ออกมาใช  ให  คุ มค  า ที่ สุด 

โมเดลนี้จึงเหมาะกับธุรกิจท่ีมีผลพลอย 

ไดหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

เปนจํานวนมาก อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวของ 

กับอาหาร ตัวอยางเชน Kroger (ธุรกิจ 

คาปลีกในสหรัฐฯ) รวบรวมขยะอาหาร 

จากสาขาของบริษัทฯ ราววันละ 150 

ตัน มาเขาสูกระบวนการหมักเพื่อผลิต 

กาซชีวภาพและนําไปผลิตกระแสไฟฟา 

ใชในสํานักงานและศูนยกระจายสินคา 

ของบริษัทฯ โดยสามารถผลิตไฟฟาได 

ถึงรอยละ 20 ของปริมาณไฟฟาที่ใช 

ทั้งหมด นอกจากนี้ กาซชีวภาพท่ีผลิต 

ไดยังชวยลดการใชกาซธรรมชาติลงถึง 

รอยละ 95

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดนํา 

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิแบบ “BCG 

Model” ซึ่งเปนการบูรณาการแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ไดแก Bio 

Economy (เศรษฐกจิชวีภาพ) Circular 

Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ 

Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) 

มาใชวางแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

สามารถนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมา 

ใชใหม และปลอยของเสียออกสูสภาพ 

แวดลอมใหนอยทีส่ดุ ขณะทีภ่าคเอกชน 

ก็ตื่นตัวกับกระแสดังกลาวเชนเดียวกัน 

โดยปจจบุนัพบวาผูประกอบการรายใหญ 

อยาง SCG ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุน 

เวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจแลว เชน 

การผลิตกระดาษลูกฟูกที่ใช วัตถุดิบ 

ลดลงรอยละ 25 แตยังคงความแข็งแรง 

ไดเทาเดิม และ PTTGC ที่รวบรวมขยะ 

ขวดพลาสติก PET ที่ถูกทิ้งในทะเลมา 

ผลติเปนเสนใยแลวนาํไปผลติเสือ้ ภายใต 

โครงการ Upcycling The Oceans เพือ่ 

เปนสวนหนึ่งในการรวมแกปญหาส่ิง 

แวดลอมในแหลงทองเท่ียวทางทะเล 

ของไทย 

ที่มา : https://mogu.bio/acoustic/ ที่มา : https://mogu.bio/acoustic/
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ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น 

อยางกาวกระโดด และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศ สงผลใหเกิดความ 

ตองการใชทรพัยากรมากขึน้ สวนทางกบั 

ทรัพยากรของโลกที่มีจํากัด European 

Commission คาดว าหากการใช  

ทรัพยากรโลกยังอยู ในระดับปจจุบัน 

ภายในป 2573 จะตองมีโลกถึง 2 ใบ จึง 

จะมทีรัพยากรเพียงพอในการสนองความ 

ตองการใชของคนท้ังโลก ทําใหการหา 

ทางลดการใชหรือการนําทรัพยากรที ่

ใชแลวหมุนเวียนมาใชใหมตามแนวคิด 

Circular Economy ไดรับความสนใจ 

อยางแพรหลายในปจจุบัน พรอมคาด 

กันวา Circular Economy จะสงผลตอ 

การกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 

และธุรกิจของโลกนับจากนี้ และมีสวน 

ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู

ความยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ของ 

องคการสหประชาชาติ 

ทำความรู้จัก Circular 
Economy  

Circular Economy หรือ 

เศรษฐกิจหมนุเวยีน คอืระบบเศรษฐกิจ 

ที่เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด ภายใตแนวคิด “ผลิต-ใช-นํา 

กลับมาใชใหม” (Make-Use-Return) 

ตางจากเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear 

Economy) ที่เนนทํากําไรใหมากที่สุด 

ดวยแนวคดิ “ผลติ-ใช-ทิง้” (Make-Use 

-Dispose) โดยละเลยถึงผลที่จะตามมา 

ซึง่ปจจุบนัพบวาหลายประเทศหันมาใสใจ 

และกาํหนดมาตรการตางๆ ทีส่อดคลอง 

กบัแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน อาท ิEU 

ประกาศใช 2018 Circular Economy 

Action Package โดยตั้งเปาลดขยะ 

พลาสติก ลดการฝงกลบขยะและเพิ่ม 

การรีไซเคลิ ญีปุ่นปลูกฝงจิตสาํนกึในการ 

คัดแยกขยะ และคิดคากําจัดขยะอิเล็ก- 

ทรอนิกสรวมไวกับคาสนิคา รวมถึงหลาย 

ประเทศในอาเซียน เชน สิงคโปรตั้งเปา 

เปนประเทศท่ีไมมีขยะ(Zero Waste 

Nation) โดยเบือ้งตนจะลดปริมาณขยะ 

ท่ีเขาสูบอกําจัดขยะจากวันละ 0.36 

กิโลกรัมตอคนในป 2561 เหลือวันละ 

0.25 กโิลกรมัตอคนภายในป 2573 และ 

เวียดนามตั้งเปาหมายวาจะยกเลิกการ 

ใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งภายในป 

2568 ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง 

การตื่นตัวของทุกประเทศและจะมีสวน

ผลักดันใหผู ประกอบการในทุกธุรกิจ 

ตองปรับตัวตามไปดวย นอกเหนือจาก 

แรงผลักดันจากฝงผูบริโภคที่ใสใจสิ่ง 

แวดลอมมากขึ้น

การปรับโมเดลธุรกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน   

ปจจุบันพบวาธุรกิจขนาดใหญทั่ว

โลกหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวตามแนวคิด 

Circular Economy ผานโมเดลธุรกิจ 

ตางๆ อาทิ

• Circular Supply Chain เปน 

โมเดลธรุกจิทีเ่นนการใชทรพัยากรตลอด 

กระบวนการผลติใหเกดิประโยชนสงูสุด 

โดยใหความสําคัญกับการเลือกใชวัตถุ

ดบิ ดวยการนาํวสัดรุไีซเคลิ วสัดชุวีภาพ 

หรือวัสดุที่นําไปรีไซเคิลไดท้ังหมดมาใช

เปนวตัถดุบิในการผลติสนิคา รวมถึงการ 

ใชพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการ 

ผลิต เพ่ือลดการใชทรพัยากร โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และลดการ 

เกิดของเสียจากการผลิต ตัวอยางเชน 

MOGU บรษิทัจากอติาลทีีห่นัมาพฒันา 

วสัดชุวีภาพสาํหรบัตกแตงภายในอาคาร 

ที่พัฒนาแผนปูพื้นและแผนบุผนังจาก 

เสนใยพชืและกลุมใยรา ดวยการเพาะเลีย้ง 

ใยราบนตนพืช เมื่อใยรากินเซลลูโลสใน 

ตนพชืแลว จะเตบิโตขึน้และแผโครงสราง 

ทางอินทรียอุดชองวางของตนพืช จึง 

ทําใหเกิดวัสดุชีวภาพชนิดใหมขึ้น จาก 

นั้นจึงนําไปทําใหแหงและผานกระบวน

การอัดดวยความรอนสงู จนไดผลิตภณัฑ 

ทีม่นีํา้หนกัเบา  เมือ่เทยีบกบัผลิตภณัฑของ 

แบรนดอื่นในตลาด อีกทั้งมีคุณสมบัติ 

ยืดหยุนและดูดซับเสียงไดดี สามารถ 

สั่งผลิตไดตามขนาด ลักษณะผิวสัมผัส 

ความหนา และสีสันที่ตองการ จึงตอบ 

โจทยความตองการใชในภาคอตุสาหกรรม 

• Product as a Service เปน 

โมเดลธุรกิจที่เจาของสินคานําสินคามา

ใหบริการกับผูใชสินคาในรูปแบบของ 

การเชาหรือการจายเมื่อตองการใชงาน 

(pay-for-use) โดยไมตองซื้อขาด จึง 

ชวยลดภาระใหแกผูใชสินคา เนื่องจาก 

ไมตองชําระเงนิคาสนิคาเต็มมลูคา อกีทัง้ 

ยงัชวยลดภาระในการดแูลหรอืบาํรงุรกัษา 

สินคา เพราะผูใหบริการจะทําหนาที่ 

ดังกลาวแทน ตัวอยางเชน Michelin 

ผูผลิตและจําหนายยางรถยนตรายใหญ

ของโลกทีเ่ปดใหลกูคาเชาใชยางรถยนต 

ภายใตแนวคิด “Tires as a service” 

โดยคิดคาเชายางรถยนตตามระยะทาง

ทีล่กูคาใชงาน และบรษิทัฯ เปนฝายดแูล 

คุณภาพยางรถยนตตลอดอายกุารใชงาน 

อีกทั้งเมื่อยางรถยนตใชงานไมไดแลว 

บรษิทัฯ จะรวบรวมและนาํเขาสูกระบวน- 

การผลิตยางรถยนตใหมตอไป นอกจาก 

โมเดล Product as a Service จะมี 

สวนชวยลดปญหาการรวบรวมสินคาท่ี 

หมดอายุใชงานไปจัดการตอ เพราะ 

เจาของสนิคาเปนฝายรวบรวมไปจดัการ 

เองแลว โมเดลการเชาใชงานยังเปด 

โอกาสใหผูใชไดอัพเกรดสินคาเปนรุน 

ใหมได โดยไมตองซื้อสินคาใหมทุกคร้ัง 

ดงัเชนกรณขีอง Gerrard Street บริษทั 

สตารตอัพจากประเทศเนเธอรแลนด ผู 

ใหบริการเชาใชหูฟงเปนรายเดือน ที่ 

ออกแบบหูฟ งแบบ Modular ซึ่ ง 

สามารถถอดประกอบเองไดงาย โดยไม 

ตองใชกาว ทําใหการปรบัเปลีย่นชิน้สวน 

ทําได สะดวก โดยเมื่อมี ช้ินส วนใด 

เสียหาย หรือเมื่อมีหูฟงรุนใหมออกมา 

ผูใชสามารถสงช้ินสวนท่ีเสียหรือหูฟง 

รุนเกามาเปลี่ยนท่ีบริษัทไดฟรี จึงชวย 

ลดปญหาขยะที่เกิดจากการทิ้งหูฟงรุน 

เกาที่ยังใชงานไดเพื่อไปซื้อรุนใหม และ 

ลดปญหาขยะจากการทิง้หูฟงทัง้ชิน้ ทัง้ๆ 

ทีมี่เพยีงสวนใดสวนหนึง่เสยีหายเทานัน้

• Resource Recovery เปน 

โมเดลที่เนนการใชทรัพยากรใหมีประ- 

สิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดประโยชนมาก 

ที่สุดเชนเดียวกับ Circular Supply 

Chain แตตางกันที่ Circular Supply 

Chain จะใหความสําคัญกับการเลือก 

ใชวัตถุดิบและพลังงานที่นํามาใชในการ 

ผลิต (Inputs) ในขณะท่ี Resource 

Recovery จะเน นจัดการของเสีย 

(Waste) หรอืผลพลอยได (By Product) 

ที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยจะ 

พยายามดึงส วนที่ยังใช งานได หรือ 

พลังงานท่ีแฝงอยู ในของเสียหรือผล 

พลอยได ออกมาใช  ให  คุ มค  า ท่ี สุด 

โมเดลนี้จึงเหมาะกับธุรกิจที่มีผลพลอย 

ไดหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

เปนจํานวนมาก อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวของ 

กับอาหาร ตัวอยางเชน Kroger (ธุรกิจ 

คาปลีกในสหรัฐฯ) รวบรวมขยะอาหาร 

จากสาขาของบริษัทฯ ราววันละ 150 

ตัน มาเขาสูกระบวนการหมักเพื่อผลิต 

กาซชีวภาพและนําไปผลิตกระแสไฟฟา 

ใชในสํานักงานและศูนยกระจายสินคา 

ของบริษัทฯ โดยสามารถผลิตไฟฟาได 

ถึงรอยละ 20 ของปริมาณไฟฟาที่ใช 

ท้ังหมด นอกจากนี้ กาซชีวภาพที่ผลิต 

ไดยังชวยลดการใชกาซธรรมชาติลงถึง 

รอยละ 95

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดนํา 

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกิจแบบ “BCG 

Model” ซึ่งเปนการบูรณาการแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ไดแก Bio 

Economy (เศรษฐกจิชวีภาพ) Circular 

Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ 

Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) 

มาใชวางแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

สามารถนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมา 

ใชใหม และปลอยของเสียออกสูสภาพ 

แวดลอมใหนอยทีส่ดุ ขณะทีภ่าคเอกชน 

ก็ตื่นตัวกับกระแสดังกลาวเชนเดียวกัน 

โดยปจจบุนัพบวาผูประกอบการรายใหญ 

อยาง SCG ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุน 

เวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจแลว เชน 

การผลิตกระดาษลูกฟูกที่ใช วัตถุดิบ 

ลดลงรอยละ 25 แตยังคงความแข็งแรง 

ไดเทาเดิม และ PTTGC ที่รวบรวมขยะ 

ขวดพลาสติก PET ที่ถูกทิ้งในทะเลมา 

ผลิตเปนเสนใยแลวนาํไปผลติเสือ้ ภายใต 

โครงการ Upcycling The Oceans เพือ่ 

เปนสวนหน่ึงในการรวมแกปญหาสิ่ง 

แวดลอมในแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

ของไทย 

ที่มา : https://gerrardstreet.nl

ที่มา : https://medium.com
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทาน้ัน โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

ประชากรโลกที่เ พ่ิมขึ้น 

อยางกาวกระโดด และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศ สงผลใหเกิดความ 

ตองการใชทรพัยากรมากขึน้ สวนทางกับ 

ทรัพยากรของโลกที่มีจํากัด European 

Commission คาดว าหากการใช  

ทรัพยากรโลกยังอยู ในระดับปจจุบัน 

ภายในป 2573 จะตองมีโลกถึง 2 ใบ จึง 

จะมทีรพัยากรเพยีงพอในการสนองความ 

ตองการใชของคนทั้งโลก ทําใหการหา 

ทางลดการใชหรือการนําทรัพยากรที่ 

ใชแลวหมุนเวียนมาใชใหมตามแนวคิด 

Circular Economy ไดรับความสนใจ 

อยางแพรหลายในปจจุบัน พรอมคาด 

กันวา Circular Economy จะสงผลตอ 

การกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 

และธุรกิจของโลกนับจากนี้ และมีสวน 

ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู

ความยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ของ 

องคการสหประชาชาติ 

ทำความรู้จัก Circular 
Economy  

Circular Economy หรือ 

เศรษฐกจิหมนุเวยีน คอืระบบเศรษฐกิจ 

ที่เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด ภายใตแนวคิด “ผลิต-ใช-นํา 

กลับมาใชใหม” (Make-Use-Return) 

ตางจากเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear 

Economy) ที่เนนทํากําไรใหมากที่สุด 

ดวยแนวคดิ “ผลติ-ใช-ทิง้” (Make-Use 

-Dispose) โดยละเลยถึงผลที่จะตามมา 

ซึง่ปจจุบนัพบวาหลายประเทศหันมาใสใจ 

และกาํหนดมาตรการตางๆ ทีส่อดคลอง 

กบัแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน อาท ิEU 

ประกาศใช 2018 Circular Economy 

Action Package โดยตั้งเปาลดขยะ 

พลาสติก ลดการฝงกลบขยะและเพ่ิม 

การรีไซเคิล ญีปุ่นปลูกฝงจิตสาํนกึในการ 

คัดแยกขยะ และคิดคากําจัดขยะอิเล็ก- 

ทรอนิกสรวมไวกบัคาสนิคา รวมถึงหลาย 

ประเทศในอาเซียน เชน สิงคโปรตั้งเปา 

เปนประเทศที่ไมมีขยะ(Zero Waste 

Nation) โดยเบือ้งตนจะลดปริมาณขยะ 

ที่เขาสูบอกําจัดขยะจากวันละ 0.36 

กิโลกรัมตอคนในป 2561 เหลือวันละ 

0.25 กิโลกรัมตอคนภายในป 2573 และ 

เวียดนามตั้งเปาหมายวาจะยกเลิกการ 

ใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้งภายในป 

2568 ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง 

การตื่นตัวของทุกประเทศและจะมีสวน

ผลักดันใหผู ประกอบการในทุกธุรกิจ 

ตองปรับตัวตามไปดวย นอกเหนือจาก 

แรงผลักดันจากฝงผู บริโภคที่ใสใจสิ่ง 

แวดลอมมากขึ้น

การปรับโมเดลธุรกิจ
ไปสู่ความยั่งยืน   

ปจจุบันพบวาธุรกิจขนาดใหญทั่ว

โลกหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวตามแนวคิด 

Circular Economy ผานโมเดลธุรกิจ 

ตางๆ อาทิ

• Circular Supply Chain เปน 

โมเดลธรุกจิท่ีเนนการใชทรพัยากรตลอด 

กระบวนการผลติใหเกดิประโยชนสงูสุด 

โดยใหความสําคัญกับการเลือกใชวัตถุ

ดบิ ดวยการนาํวสัดรุไีซเคลิ วสัดชุวีภาพ 

หรือวัสดุท่ีนําไปรีไซเคิลไดท้ังหมดมาใช

เปนวตัถุดบิในการผลติสนิคา รวมถึงการ 

ใชพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการ 

ผลติ เพือ่ลดการใชทรพัยากร โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป และลดการ 

เกิดของเสียจากการผลิต ตัวอยางเชน 

MOGU บรษิทัจากอติาลทีีห่นัมาพฒันา 

วสัดชุวีภาพสาํหรบัตกแตงภายในอาคาร 

ที่พัฒนาแผนปูพื้นและแผนบุผนังจาก 

เสนใยพชืและกลุมใยรา ดวยการเพาะเลีย้ง 

ใยราบนตนพืช เมื่อใยรากินเซลลูโลสใน 

ตนพืชแลว จะเตบิโตขึน้และแผโครงสราง 

ทางอินทรียอุดชองวางของตนพืช จึง 

ทําใหเกิดวัสดุชีวภาพชนิดใหมข้ึน จาก 

นั้นจึงนําไปทําใหแหงและผานกระบวน

การอัดดวยความรอนสงู จนไดผลิตภณัฑ 

ทีม่นีํา้หนกัเบา  เมือ่เทียบกบัผลิตภณัฑของ 

แบรนดอื่นในตลาด อีกทั้งมีคุณสมบัติ 

ยืดหยุนและดูดซับเสียงไดดี สามารถ 

ส่ังผลิตไดตามขนาด ลักษณะผิวสัมผัส 

ความหนา และสีสันที่ตองการ จึงตอบ 

โจทยความตองการใชในภาคอตุสาหกรรม 

• Product as a Service เปน 

โมเดลธุรกิจที่เจาของสินคานําสินคามา

ใหบริการกับผูใชสินคาในรูปแบบของ 

การเชาหรือการจายเมื่อตองการใชงาน 

(pay-for-use) โดยไมตองซื้อขาด จึง 

ชวยลดภาระใหแกผูใชสินคา เนื่องจาก 

ไมตองชาํระเงนิคาสนิคาเตม็มลูคา อกีทัง้ 

ยงัชวยลดภาระในการดแูลหรอืบาํรงุรกัษา 

สินคา เพราะผูใหบริการจะทําหนาที่ 

ดังกลาวแทน ตัวอยางเชน Michelin 

ผูผลิตและจําหนายยางรถยนตรายใหญ

ของโลกทีเ่ปดใหลกูคาเชาใชยางรถยนต 

ภายใตแนวคิด “Tires as a service” 

โดยคิดคาเชายางรถยนตตามระยะทาง

ท่ีลกูคาใชงาน และบรษัิทฯ เปนฝายดูแล 

คณุภาพยางรถยนตตลอดอายกุารใชงาน 

อีกท้ังเมื่อยางรถยนตใชงานไมไดแลว 

บรษัิทฯ จะรวบรวมและนาํเขาสูกระบวน- 

การผลิตยางรถยนตใหมตอไป นอกจาก 

โมเดล Product as a Service จะมี 

สวนชวยลดปญหาการรวบรวมสินคาที่ 

หมดอายุใชงานไปจัดการตอ เพราะ 

เจาของสินคาเปนฝายรวบรวมไปจดัการ 

เองแลว โมเดลการเชาใชงานยังเปด 

โอกาสใหผูใชไดอัพเกรดสินคาเปนรุน 

ใหมได โดยไมตองซื้อสินคาใหมทุกครั้ง 

ดงัเชนกรณขีอง Gerrard Street บริษทั 

สตารตอัพจากประเทศเนเธอรแลนด ผู 

ใหบริการเชาใชหูฟงเปนรายเดือน ที่ 

ออกแบบหูฟ งแบบ Modular ซึ่ ง 

สามารถถอดประกอบเองไดงาย โดยไม 

ตองใชกาว ทาํใหการปรบัเปลีย่นชิน้สวน 

ทําได สะดวก โดยเมื่อมีชิ้นส วนใด 

เสียหาย หรือเมื่อมีหูฟงรุนใหมออกมา 

ผูใชสามารถสงชิ้นสวนที่เสียหรือหูฟง 

รุนเกามาเปลี่ยนที่บริษัทไดฟรี จึงชวย 

ลดปญหาขยะที่เกิดจากการทิ้งหูฟงรุน 

เกาที่ยังใชงานไดเพื่อไปซื้อรุนใหม และ 

ลดปญหาขยะจากการทิง้หฟูงทัง้ชิน้ ทัง้ๆ 

ทีมี่เพยีงสวนใดสวนหนึง่เสยีหายเทานัน้

• Resource Recovery เปน 

โมเดลที่เนนการใชทรัพยากรใหมีประ- 

สิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดประโยชนมาก 

ที่สุดเชนเดียวกับ Circular Supply 

Chain แตตางกันที่ Circular Supply 

Chain จะใหความสําคัญกับการเลือก 

ใชวัตถุดิบและพลังงานที่นํามาใชในการ 

ผลิต (Inputs) ในขณะท่ี Resource 

Recovery จะเน นจัดการของเสีย 

(Waste) หรอืผลพลอยได (By Product) 

ที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยจะ 

พยายามดึงส วนที่ยังใช งานได หรือ 

พลังงานท่ีแฝงอยู ในของเสียหรือผล 

พลอยได ออกมาใช  ให  คุ มค  า ที่ สุด 

โมเดลนี้จึงเหมาะกับธุรกิจท่ีมีผลพลอย 

ไดหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

เปนจํานวนมาก อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวของ 

กับอาหาร ตัวอยางเชน Kroger (ธุรกิจ 

คาปลีกในสหรัฐฯ) รวบรวมขยะอาหาร 

จากสาขาของบริษัทฯ ราววันละ 150 

ตัน มาเขาสูกระบวนการหมักเพื่อผลิต 

กาซชีวภาพและนําไปผลิตกระแสไฟฟา 

ใชในสํานักงานและศูนยกระจายสินคา 

ของบริษัทฯ โดยสามารถผลิตไฟฟาได 

ถึงรอยละ 20 ของปริมาณไฟฟาที่ใช 

ทั้งหมด นอกจากนี้ กาซชีวภาพท่ีผลิต 

ไดยังชวยลดการใชกาซธรรมชาติลงถึง 

รอยละ 95

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดนํา 

แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิแบบ “BCG 

Model” ซึ่งเปนการบูรณาการแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ไดแก Bio 

Economy (เศรษฐกจิชวีภาพ) Circular 

Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ 

Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) 

มาใชวางแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

สามารถนําทรัพยากรที่ใชแลวกลับมา 

ใชใหม และปลอยของเสียออกสูสภาพ 

แวดลอมใหนอยทีส่ดุ ขณะทีภ่าคเอกชน 

ก็ตื่นตัวกับกระแสดังกลาวเชนเดียวกัน 

โดยปจจบุนัพบวาผูประกอบการรายใหญ 

อยาง SCG ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุน 

เวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจแลว เชน 

การผลิตกระดาษลูกฟูกที่ใช วัตถุดิบ 

ลดลงรอยละ 25 แตยังคงความแข็งแรง 

ไดเทาเดิม และ PTTGC ที่รวบรวมขยะ 

ขวดพลาสติก PET ที่ถูกทิ้งในทะเลมา 

ผลติเปนเสนใยแลวนาํไปผลติเสือ้ ภายใต 

โครงการ Upcycling The Oceans เพือ่ 

เปนสวนหนึ่งในการรวมแกปญหาส่ิง 

แวดลอมในแหลงทองเท่ียวทางทะเล 

ของไทย 

ที่มา : https://www.facebook.com/Upcyclingtheoceansthailand
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากนี้ยังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหนีใ้หธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครวั และหลกีเลีย่งธรุกจิท่ีลงทุนเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกติธรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเติบโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครัว จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตุผลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษัิทมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

จ

ธุรกิจครอบครัว
ตอน หลักการบริหาร
ธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 2)

โดยปกติธุรกิจครอบครัวจะมีความ 
สามารถในการสร้างผลประกอบการ 
และการเติบโต เม่ือเทียบกับธุรกิจ 
ท่ัวไปในอัตราท่ีมากกว่า ซ่ึงธุรกิจ 
ครอบครัวมีความย่ังยืนมากกว่าธุรกิจ
ท่ัวไปประมาณ 2 เท่า โดยธุรกิจท่ัวไป 
มีอายุเฉล่ียประมาณ 12 ปี ขณะท่ี 
ธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉล่ียประมาณ 
24 ปี 

â´Â
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ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความมั่งค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ท่ี 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจท่ัวไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการที่จะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วจิยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจดุแขง็และการสรางความไดเปรยีบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุน การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ท่ีจะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกท้ังสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การที่สมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลาน้ีมีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูที่ทําหนาที่ในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซึ่งตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงท่ี 3 สหพันธเครอืญาติ  (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวน้ันประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอต้ัง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงที่ 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปขึ้นไป ในขณะที่อายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะทีอ่ายขุองโลก ในชวงท่ี 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงท่ี 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงท่ี 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงที่ 3 คือ เนนในเรื่องของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากขึ้น และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุที่ตองมีสหพันธเครือญาติน้ัน เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากน้ียังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหน้ีใหธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครัว และหลกีเลีย่งธรุกจิทีล่งทนุเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกตธิรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจท่ัวไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะท่ีธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครวั จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตผุลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษิทัมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความมั่งค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ที่ 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจท่ัวไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการท่ีจะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

ตารางเปรียบเทียบขอดีและขอควรระวังของธุรกิจครอบครัว

ขอดีของธุรกิจครอบครัว

1. คลองตัวในการบริหาร

2. การพัฒนาและปรับปรุงองคกรรวดเร็ว

3. มีวัฒนธรรมองคกรที่สืบทอดได

4. ในระยะยาวมีผลกำไรสูงกวาบริษัททั่วไป

5. รักษาคุณภาพและชื่อเสียงวงศตระกูล

6. เนนรักษาลูกคาและรักษาตลาด

7. มีสมาชิกครอบครัวใหการสนับสนุน และถายทอดความรู 

ความชำนาญ

ขอควรระวังของธุรกิจครอบครัว

1. ขาดความคลองตัวในการตีราคาหุน

2. เขาถึงตลาดทุนไดยากกวา

3. มีความเสี่ยงในการสืบทอดธุรกิจ

4. การเกิดความขัดแยงกันระหวางสมาชิกในครอบครัว

5. มืออาชีพที่ดีจะไมสนใจมาทำงานให

6. การควบคุมตนทุนเปนไปไดยาก

7. การลงทุนใน R&D จะนอยกวาบริษัททั่วไป

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วิจยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจุดแขง็และการสรางความไดเปรยีบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุน การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของที่มีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ที่จะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกทั้งสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะลักษณะท่ีแตกต่าง 
จากธุรกิจท่ัวไปคือ นอกจากจะมี 
เป้าหมายทางด้านธุรกิจแล้ว ยังมี 
เป้าหมายของครอบครัวอีกด้วย คือ 
ต้องการสร้างธุรกิจครอบครัวเสมือน 
เป็นสินทรัพย์ของครอบครัว มีความ 
ต้องการท่ีจะส่งทอดไปยังรุ่นถัดไป 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลานี้มีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซ่ึงตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงที ่3 สหพนัธเครอืญาต ิ (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวนั้นประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอตั้ง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงท่ี 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปข้ึนไป ในขณะท่ีอายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะทีอ่ายขุองโลก ในชวงท่ี 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงที่ 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงที่ 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงท่ี 3 คือ เนนในเร่ืองของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากข้ึน และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุท่ีตองมีสหพันธเครือญาตินั้น เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากนี้ยังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหนีใ้หธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครวั และหลกีเลีย่งธรุกจิท่ีลงทุนเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกติธรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเติบโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครัว จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตุผลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษัิทมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความมั่งค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ท่ี 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจทั่วไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการที่จะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วจิยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจดุแขง็และการสรางความไดเปรียบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุ น การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ท่ีจะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกท้ังสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การที่สมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลาน้ีมีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูท่ีทําหนาที่ในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซึ่งตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงท่ี 3 สหพันธเครอืญาติ  (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

ผู้ท่ีทำหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจ 
ครอบครัวต้องสามารถนำจุดเด่น 
เหล่าน้ีมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการ 
บริหารงาน ซ่ึงต้องเผชิญกับความ 
ท้าทายท้ังในแง่ของการรักษาความ 
สัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้มี
ความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน 
และต้องทำให้ธุรกิจสร้างผลกำไรและ 
เติบโตอย่างย่ังยืนอีกด้วย

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวน้ันประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอต้ัง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงที่ 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปขึ้นไป ในขณะที่อายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะทีอ่ายขุองโลก ในชวงท่ี 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงท่ี 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงท่ี 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงที่ 3 คือ เนนในเรื่องของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากขึ้น และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุที่ตองมีสหพันธเครือญาติน้ัน เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 

ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และจีน เกี่ยวกับอัตราการอยูรอดของธุรกิจครอบครัว(Survival rates) 

พบวาประมาณ 1 ใน 3 เทาน้ันที่สามารถถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนท่ีสองได และอีกเพียงหนึ่งในสามท่ีถายโอน 

ไปสูทายาทรุนที่สามได (Poutziousris, 2000; Wang and Poutziouris,2000; Ibrahim et al.,2001) 

รุนที่ 1

100% 30% 12% 3%

รุนที่ 2 รุนที่ 3 รุนที่ 4
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากน้ียังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหน้ีใหธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครัว และหลกีเลีย่งธรุกจิทีล่งทนุเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกตธิรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจท่ัวไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะท่ีธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครวั จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตผุลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษิทัมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความมั่งค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ที่ 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจทั่วไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการท่ีจะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วิจยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจุดแขง็และการสรางความไดเปรยีบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุ น การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของที่มีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ที่จะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกทั้งสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลานี้มีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซ่ึงตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงที ่3 สหพนัธเครอืญาต ิ (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวนั้นประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอตั้ง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงท่ี 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปข้ึนไป ในขณะท่ีอายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะทีอ่ายขุองโลก ในชวงท่ี 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงที่ 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงที่ 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงท่ี 3 คือ เนนในเร่ืองของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากข้ึน และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุท่ีตองมีสหพันธเครือญาตินั้น เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 
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โรงแรมโฮชิ - คือโรงแรม 

แบบดั้งเดิมของญี่ปุน ในอะวะสุ 

จังหวัดอิชิคะวะ ประเทศญ่ีปุน 

กอตั้งในป พ.ศ. 1261 เปน 

โรงแรมที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยัง 

คงดําเนินกิจการมาจนปจจุบัน  

โรงแรมโฮชิ เปนโรงแรมในแบบ 

ญี่ปุนแทๆ ที่เรียกวา “เรียวกัง” 

ประกอบดวยหองพักทั้งหมด 

100 หอง ตัวโรงแรมเหมือนกับ 

บานตระกลูใหญของญ่ีปุนในสมยั 

โบราณ หองแบบญี่ปุ นปูเสื่อ 

ทาทามิ นอนบนฟูก ทานขาวบน 

โตะเตี้ย และนั่งบนเบาะรองกับ 

พืน้ ดานนอกโรงแรมมีบอนํา้รอน 

ธรรมชาติ ท่ีเรียกวาออนเซน 

(Onzen)  ถอืเปนโรงแรมระดับ 5 

ดาว ราคาทีพั่กประมาณ 20,000 

บาทตอคืน ปจจุบันผูบริหารงาน 

คือ Zengoro Hoshi ซึ่งเปน 

ทายาทรุนที่ 46 ของ ตระกูลโฮชิ  

และกลายเปนธุรกิจครอบครัวที่ 

เกาแกที่สุดในโลกที่ยังดําเนิน 

กจิการอยางเปนอสิระนบัแตการ 

ถูกกลืนกิจการของ คอนโก กุมิ 

ใน พ.ศ. 2549 เปนตนมา โรงแรม 

โฮชิถูกบริหารโดยตระกูลเดียว 

นับต้ังแตเริ่มกิจการมาตลอด 

สี่สิบหกชั่วอายุคน  
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากนี้ยังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหนีใ้หธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครวั และหลกีเลีย่งธรุกจิท่ีลงทุนเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกติธรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเติบโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจทั่วไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจทั่วไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะที่ธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครัว จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตุผลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษัิทมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความมั่งค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ท่ี 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจทั่วไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการที่จะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

ตารางเปรียบเทียบชวงธุรกิจครอบครัว

อายุของธุรกิจ

อายุของพอแม

อายุของลูก

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะขององคกร

แรงจูงใจของ

เจาของ

การใชจายเงินของ

ครอบครัว

เปาหมายของ

ครอบครัว

การตัดสินใจ

การบริหาร

กลยุทธธุรกิจ

ชวงที ่1 ผูกอตั้ง

(Founders)

0-5  ป

25-35 ป

0-10 ป

โตเร็ว

ตองการการทุมเทเวลามาก

เล็กและคลองตัว

ทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ

ใชเทาที่ตองการ

ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ตัดสินใจผูเดียว

เนนทำอยางไรใหอยูรอด

เจริญเติบโต

ชวงที ่2 หุนสวนของพี่นอง 

(Sibling Partnership)

10-20 ป

40-50 ป

15-25 ป

ธุรกิจเริ่มเขาที่

ใหญและซับซอน

ตองการการควบคุมและมั่นคง

ตองการเพิ่มขึ้น 

รวมถึงการศึกษา

การเติบโตของธุรกิจ

และการพัฒนารุนลูก

ตัดสินใจรวมกับพี่นอง

นำระบบบริหาร

แบบมืออาชีพมาใช

ปรับปรุงกลยุทธใหม

ชวงที ่3 สหพันธเครือญาติ

(Cousins Confederation)

20-30 ป ขึ้นไป

55-70 ป

30-45 ป

ตองปรับกลยุทธใหม

และลงทุนใหม

เริ่มคงที่

หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต

ตองการความมั่นคง

และใชจายในสาธารณกุศล

ครอบครัวสามัคคีกัน

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

เนนจัดสรรทรัพยากร

 ดูแลการลงทุน

สรางวัฒนธรรมองคกร,

การสืบทอดผูบริหาร,

การประเมินการลงทุน, สราง

ความสัมพันธกับญาติผูถือหุน

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วจิยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจดุแขง็และการสรางความไดเปรยีบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุ น การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ท่ีจะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกท้ังสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การที่สมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลาน้ีมีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูท่ีทําหนาที่ในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซึ่งตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงท่ี 3 สหพันธเครอืญาติ  (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวน้ันประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอต้ัง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงที่ 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปขึ้นไป ในขณะที่อายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะทีอ่ายขุองโลก ในชวงท่ี 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงท่ี 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงท่ี 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงที่ 3 คือ เนนในเรื่องของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากขึ้น และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุที่ตองมีสหพันธเครือญาติน้ัน เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 
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รู จักลูกคา รู จัก Supplier เขาใจคุณคาของธุรกิจเขาใจ 

วัฒนธรรมของครอบครัวและองคกร นอกจากน้ียังมีความ 

ผูกพันกับธุรกิจอีกดวย

- ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัมักไมกอหน้ีใหธุรกจิมคีวาม 

เส่ียงสูง และจะบริหารใหธุรกิจเติบโตตามกําลังเงินของ 

ครอบครัว และหลกีเลีย่งธรุกจิทีล่งทนุเยอะ และเลอืกการสราง 

คุณคาใหธุรกิจมากกวา

ลกัษณะของธรุกิจครอบครวันัน้ นอกจากจะเนนดานการ 

ดําเนินธุรกิจแลวยังเนนการชวยใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
ธุรกิจครอบครัว                      

โดยปกตธิรุกจิครอบครัวจะมคีวามสามารถ 

ในการสรางผลประกอบการและการเตบิโต เมือ่เทยีบกบัธรุกจิ 

ทั่วไปในอัตราที่มากกวา ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีความยั่งยืนมาก 

กวาธุรกิจท่ัวไปประมาณ 2 เทา โดยธุรกิจท่ัวไปมีอายุเฉล่ีย 

ประมาณ 12 ป ขณะท่ีธุรกิจครอบครัวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 

24 ป และมีธุรกิจครอบครัวจํานวนมากที่มีอายุมากกวา 100 

ป แมแตธรุกจิทีม่อีายมุากทีส่ดุในโลกกย็งัเปนธรุกจิครอบครวั 

ซึ่งมีอายุมากกวา 1,400 ป เนื่องจากธุรกิจครอบครัวสามารถ 

ถายคานิยมหลัก มุ งรักษาลูกคา และรักษาชื่อเสียงของ 

ครอบครวั จงึทาํใหสามารถสบืทอดกจิการจากรุนสูรุนไดอยาง 

ยาวนาน

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาธุรกิจครอบครัวจะให 

ผลตอบแทนทีด่กีวาในระยะยาว ซึง่อาจมาจากเหตผุลดงัน้ี คอื

- ผูถอืหุนมนีอย และมีความสามคัคจีงึกอใหเกดิระบบ 

การควบคมุทีด่ ีและหากบรษิทัมธีรรมาภิบาลดวยแลวจะทําให 

ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวาบริษัททั่วไป

- ธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนจะเขามามีสวนรวมในการ 

กําหนดนโยบายการบริหารทําให

- ผูสืบทอดมีความเขาใจในธุรกิจดีเพราะถูกสั่งสอน 

มาตั้งแตเด็ก เขาใจวงจรธุรกิจรูถึงประวัติศาสตรของธุรกิจ 

ไดทํางานรวมกัน  สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  และเปด 

โอกาสในการสรางความม่ังค่ังรวมกันของครอบครัวดวย ที่ 

สําคัญ การทําธุรกิจครอบครัว เปนการถายทอดคุณคา 

คุณธรรมใหกับลูกหลาน การนับหนาถือตาในสังคม และกอ  

ใหเกิดอํานาจ อิทธิพลมากกวาที่จะทําในฐานะบุคคลธรรมดา

ธุรกิจครอบครัวจึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะลักษณะ

ที่แตกตางจากธุรกิจท่ัวไปคือ นอกจากจะมีเปาหมายทาง 

ดานธรุกจิแลว ยงัมเีปาหมายของครอบครวัอกีดวย คอืตองการ 

สรางธุรกิจครอบครัวเสมือนเปนสินทรัพยของครอบครัว มี 

ความตองการท่ีจะสงทอดไปยังรุ นถัดไป ทําใหมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปแบบการบริหาร วิธีการตัดสินใจ ภาวะผูนํา 

และการจายเงินปนผล เปนตน โดยลักษณะพิเศษที่แตกตาง 

โดยเฉพาะประเด็นของความเปนเจาของนี้ถือเปนจุดแข็งและ

สามารถนําไปสรางขอไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจได  

 จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวจึงประกอบไปดวย การ 

หวงัผลระยะยาว(Long-Term Orientation) ยดึลกูคาเปนหลัก 

(Customer –Based Strategy) มีการสืบทอดความชํานาญ 

(Know-How Transferring) สายปานยาว (Capital Availability) 

และการตัดสินใจอยางคลองตัว (Dynamic Decision)  มีงาน 

วิจยัจาํนวนมากไดกลาวถึงจุดแขง็และการสรางความไดเปรียบ 

ในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวในเรื่องของการถายทอด 

องคความรูจากรุนสูรุ น การสรางคานิยม ความจงรักภักดี 

คุณคาหลัก มีความคลองตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง 

ความรูสึกของความเปนเจาของที่มีตอธุรกิจครอบครัว ทําให 

สามารถวางแผนและปฏิบัติแผนระยะยาวไดดี มีความเต็มใจ 

ที่จะนําผลกําไรกลับเขามาลงทุนตอในบริษัท อีกทั้งสามารถ 

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป นอก 

จากนี้การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตเล็ก 

ทําใหสมาชิกครอบครัวเหลานี้มีทักษะและความสามารถใน 

ธุรกิจของตนเองสูง เพราะฉะนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร 

ธุรกิจครอบครัวตองสามารถนําจุดเดนเหลานี้มากําหนดเปน

กลยุทธในการบริหารงาน ซ่ึงตองเผชิญกับความทาทายท้ัง 

ในแงของการรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวให

มีความสามัคคี รักใครปรองดองกัน และตองทําใหธุรกิจสราง 

ผลกําไรและเติบโตอยางยั่งยืนอีกดวย

วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบครัว จะแบงออกเปน 

3 ชวงหลัก คือ 

ชวงที่ 1 ผูกอตั้ง (Founders)  

เปนชวงบุกเบิกที่ตองใชทั้งแรงกายและแรงใจในการ 

ทุมเทสรางธุรกิจ มักเริ่มตนจากเล็กๆ เพื่อใหธุรกิจอยูรอด 

และประสบความสําเร็จในอนาคต การคิดหรือตัดสินใจสวน 

ใหญมาจากคนเพียงคนเดียว

ชวงที่ 2 หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญข้ึน เชาที่เขาทาง การตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ี 

เปนพีน่องมาชวย เริม่นาํระบบการบรหิารมาใช มุงเนนทาํงาน 

แบบมืออาชีพ และเนนใหการศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาใน 

อนาคตพวกเขาเหลานั้นจะกลับมาสานตอธุรกิจ

ชวงที ่3 สหพนัธเครอืญาต ิ (Cousins Confederation)

ธุรกิจอยูตัว เริ่มมองหาธุรกิจใหม ๆ และมุงทํากิจกรรม 

เพื่อสังคม เนนความสามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 

เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคํานึงถึงการสืบทอดผูบริหาร  

การสรางวัฒนธรรมองคกร วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน

วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจครอบครัวนั้นประกอบ 

ไปดวยชวงแรก ไดแก ผูกอตั้ง(Founders) ชวงที่สองคือ 

หุนสวนของพี่นอง (Sibling Partnership) และชวงที่สาม 

สหพันธเครือญาติ (Cousins Confederation) โดยจะมี 

ลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป 

ในชวงท่ี 2 อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปข้ึนไป ในขณะที่อายุ 

ของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 

ป และในชวงที ่3 คอื 55-70 ป ในขณะท่ีอายขุองโลก ในชวงที่ 

1 คือ 0-10 ป ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 คือ 

30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นในชวงที่ 1 คือ โตเร็ว 

ตองการทุมเทเวลามาก ชวงที ่2 คอืธรุกิจเริม่เขาที ่และในชวง 

ที่ 3 คือ ตองปรับกลยุทธใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ในชวงที่ 1 คือเล็กและ 

คลองตัว ในชวงที่ 2 คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 

คือเริ่มคงที่

ทางดานแรงจงูใจของเจาของ ในชวงที ่1 คอื ทาํใหธรุกจิ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการควบคุมและ 

มั่นคง และในชวงที่ 3 คือ หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบครัว ในชวงที่ 1 คือ 

ใชเทาที่ตองการ ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวมถึงการ 

ศึกษาที่สูงขึ้น และในชวงท่ี 3 คือตองการความมั่นคงและ 

ใชจายในสาธารณะกุศล 

ทางดานเปาหมายของครอบครัว ในชวงที่  1 คือ ธุรกิจ 

ประสบความสําเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของธุรกิจและ 

การพัฒนาสูรุนลูก และในชวงที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงที่ 1 คือตัดสินใจผูเดียว 

ในชวงที่ 2 คือ ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 คือ 

ตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 คือเนนการทําอยางไร 

ใหธุรกิจอยูรอด ในชวงท่ี 2 จะมีการนําระบบบริหารแบบ 

มืออาชีพเขามาใช และในชวงท่ี 3 คือ เนนในเร่ืองของการ 

จัดสรรทรัพยากร ดูแลการลงทุน 

ทางดานกลยุทธธุรกิจ ในชวงที่ 1 คือ เจริญเติบโต ใน 

ชวงท่ี 2 คือ มีการปรับปรุงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจเติบโต 

มากข้ึน และในชวงท่ี 3 คือการสรางวัฒนธรรมองคกร การ 

สืบทอดผูบริหาร การประเมินการลงทุน และสรางความ 

สัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุท่ีตองมีสหพันธเครือญาตินั้น เพราะชวงที่ 3 

เปนตนไปจะสมาชิกในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 

ความหลากหลายและแยกกระจายกันอยูทําใหไมใกลชิดกัน 

เหมือนรุนกอนหนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง 1% 

หรือนอยกวา และมกัมปีญหาการตอสูแยงชงิอาํนาจกนัระหวาง 

เครือญาติ การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทําใหลดปญหาดานความ 

ขัดแยงลงได 
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จากการช่วยเหลือสังคม
สู่..การช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด

คุณสิงโตชอบชวยเหลือสังคมเปน

พิเศษ จึงใชเวลาวางสวนใหญชวยงาน 

ทกุสโมสรในจงัหวดักระบีเ่ทาทีจ่ะมีเวลา 

และดวยความเปนนกัคดิ นักวางแผน จงึ 

ไดรับการขนานนามวา “เจาโปรเจค” 

เพราะในวงประชุมตาง ๆ ทานจะชวย 

แชรไอเดยีทีม่ปีระโยชนใหทีป่ระชมุเสมอ 

จนไดรบัเชญิใหเปนกรรมการ หอการคา 

จงัหวัดกระบี ่เมือ่ป 2553 เพราะแนวคิด 

การใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิ 

การคาของจังหวัดกระบี่ ตอมาจึงไดรับ 

เลอืกใหดํารงตาํแหนงประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่ตั้งแตป 2560 โดยไดรับ 

รางวัลหอการคายอดเยี่ยมทุกป จนถึง 

ปจจบุนั โดยคุณสงิโตวางนโยบายบริหาร 

งานหอการคาที่สอดคลองกับบริบท 

การบรหิารงานของจงัหวดั เพือ่นํามาใช 

ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลาย 

แนวคิด คือ KRABI GOES GREEN ที่ 

จังหวัดกระบี่ใหความสําคัญนําไปสูการ

ตอยอดเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด 

ในปจจุบัน

นำนักธุรกิจออกแบบ 
เศรษฐกิจกระบี่
อย่างมีทิศทาง

แนวคิดดานเศรษฐกิจหลักของ 

จังหวัดกระบี่ มาจาก 2 ภาคหลัก คือ 

การทองเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะ 

อยางดานการทองเที่ยวมีความโดดเดน 

มาก ซึ่งภาคเอกชนกําลังหารือกันเพื่อ 

วางแผนการทองเที่ยวจากเทรนดของ 

โลก และจะวางแผนอยางไรใหเศรษฐกจิ 

กระบี่ดีอยางยั่งยืนตอไป เพราะการ 

ทองเทีย่วเปนเศรษฐกิจหลักทีล่งทุนนอย 

มตีนทนุทางธรรมชาติทีย่ิง่ใหญ ลกัษณะ 

ภูมิประเทศแตกตาง ไมเหมือนใคร มี 

พ้ืนที่ Ramsar site หรือพื้นที่ชุ มนํ้า 

มากถึง  130,000 ไรจากพ้ืนที่ทั้งหมด 

2,900,000 ไร ประกอบดวย ธรรมชาติ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหลายรูปแบบ 

อาทิ ภูเขาหินปูน ทะเลและเกาะที่ 

สวยงาม น้ําพุธรรมชาติรอนเค็ม นํ้าพุ 

ธรรมดา และมีชายหาดสวยงามติด 

อันดับโลก เปนตน 

“ถือวา โชคดีที่เมืองกระบี่ไมใหญ 

มาก นักธุรกิจการคารูจักกันหมด จึง 

รวมตัวกัน พรอมใจกันที่จะชวยรักษา 

ใหกระบี่เปนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี ให 

ลูกหลานอยูไดอยางดีตอไปในอนาคต 

แตโจทยคอื เราจะทาํใหบานเมอืงยงัคงดี 

เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร?”

 

จากเทรนด์โลก
สู่ เทรนด์กระบี่

กลุมสมาชิกหอการคาจังหวัดฯ จึง 

ไดหารือกันเพื่อชวยกันออกแบบและ 

วางเทรนดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

พบวา เทรนดของการทองเที่ยวระดับ 

โลกหลายแหงใหความสาํคญัเชงิอนรุกัษ 

ธรรมชาต ิจงึเปนท่ีมาของการรเิริม่โครงการ 

Goes Green กจิกรรมแรกของหอการคา 

จังหวัดกระบ่ี คือ ประกาศใหกระบี่ 

ปลอดโฟม สรางจติสาํนกึรกัสิง่แวดลอม 

ลดใช โฟม ทําให ประชาชน และผู  

ประกอบการที่ใชโฟมรูสึกผิด เพื่อสราง 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง 

แวดลอม ซึง่ปนีก้ารประกาศกระบีป่ลอด 

โฟมครบรอบปที่ 12 โดยหอการคา 

จงัหวดักระบีริ่เริม่โครงการนีเ้ปนจงัหวัด 

แรกของประเทศไทย จนเกิดเปนกจิกรรม 

ตอเนื่อง อาทิ การลดถุงพลาสติก ซึ่ง 

ผลตอบรับดีทําใหประชาชนและนัก 

ทองเท่ียวพึงพอใจท่ีจะเดินทางมาเที่ยว

กระบี่ เมืองสีเขียว รักษสิ่งแวดลอม

ปจจุบันทางจังหวัดกระบี่เล็งเห็น

ความสําคัญเรื่องนี้สอดคลองกัน จึงนํา 

โครงการ Goes Green ไปตอยอดเปน 

นโยบายระดับจังหวัด เกิดโครงการ 

ตอเนื่องอีกหลายโครงการ ภายใตแนว 

นโยบาย KRABI GOES GREEN

“ในฐานะหอการคาฯ เรามอง 

ศักยภาพของจังหวัดที่มีเปนหลัก แต 

ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลกในเชิง

รกัษาสิง่แวดลอมส่ิงทีม่คีาไวใหนานทีสุ่ด 

ควบคูกับบริบทการสรางความสะอาด 

สะดวก และความปลอดภัยใหกับเมือง 

ซึ่งเปนบริบทการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่

เกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง 

ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึง่มองเรือ่ง 

เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไป 

ดวยกัน”

กระบี่ขยายตัว
ก้าวกระโดด จากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เพราะค้นพบตัวเอง 

อนัท่ีจรงิกระบีเ่ปนเมอืงเพิง่เตบิโต 

จรงิจงัเมือ่ 10 ปทีผ่านมา จากการขยาย 

สนามบินในทาอากาศยานนานาชาติ 

กระบี่ทําใหสามารถรองรับจํานวนนัก 

ทองเท่ียวไทยและตางชาตไิดเพ่ิมขึน้ โดย 

ปท่ีผานมามีจํานวนถึง 6 ลานคนตอป 

สรางรายไดถึง 1.15 แสนลานบาท ณ 

จดุนัน้อตัราการเตบิโตดานการทองเทีย่ว 

ไตอันดับขึ้นเปนจังหวัดท่ีทํารายไดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ โดยมีการเติบโต 

แบบกาวกระโดดจากจํานวนนกัทองเทีย่ว 

2 ลานคนตอป ดบัเบลิข้ึนเปน 4 ลานคน 

ตอป และ 6 ลานคนตอป ตามลําดับ ซึ่ง 

ขณะนีก้ระบีกํ่าลังกาวตอไปในการขยาย 

สนามบินเพิ่มอีก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 

2565 ดวยปจจัยที่กระบี่สามารถตอบ 

โจทยความตองการนกัทองเท่ียวคุณภาพ 

ไดสําเร็จ 

นอกจากนี้เรายังมี “ปฏิญญาหรือ 

กฎเมือง” รวมกันระหวางจังหวัดและ 

หอการคาจังหวัดกระบี่วา “เราจะเปน 

เมืองชายทะเลที่ไมมีเรือลากกลวย ไมมี 

รมชายหาด เราจะเปนเมือง Slow Life 

ที่รักสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ท่ีสนใจเรือ่งเดยีวกนัเขามา เปนการตอบ 

โจทยซึ่งกันและกัน”

กระบี่ พรีเมี่ยมพบ 
นักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก นัก 

ทองเทีย่วจากแถบสแกนดเินเวยีท่ีมีการ 

ใชจายสูง คิดเปน 70% ของรายไดรวม 

ในชวง High Season ที่ผานมา รอง 

ลงมาคือ จีน อินเดีย และมาเลเซีย ก็ 

เปนอีกกลุมที่เขามาคอนขางมากดวย 

ความคลายคลึงกันในหลายเรื่อง จึง 

ทําใหเกิดนโยบายหนึ่งในกระบี่คือเรื่อง 

Halal Tourism เพ่ือรองรบันกัทองเท่ียว 

จากประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม รวม 

ถงึกลุมนกัทองเทีย่วชาวรัสเซยี และไทย 

ทีม่คีวามสนใจธรรมชาตคิวามเฉพาะตวั 

ของกระบี่

“ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มี 

คณุภาพเขามา เพราะถกูสกรนีโดยอตัโนมตัิ 

จงึเปนทีม่าของ การออกแบบเมอืงภายใต 

แนวคิดคือ KRABI PREMIUM ตาม 

แนวทางของ ททท.”

COVID-19 กระทบ 
เศรษฐกิจ แต่มอง 
วิกฤตให้เป็นโอกาส

เร่ืองเศรษฐกจิแยในวนันี ้อนัทีจ่รงิ 

แล วเศรษฐกิจแยเหมือนกันทั่วโลก 

สําหรับกระบี่ยังโชคดีที่มีสิ่งที่รองรับคือ 

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เศรษฐกิจ 

แยสาํหรบันกัธรุกจิถอืเปนเรือ่งปกติ ตอง 

มองวิกฤตเปนโอกาส ทําธุรกิจอยาง 

ไมประมาทในการลงทนุ ฝกความอดทน 

เรียนรูการวิเคราะหการลงทุน เรียนรู 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 เพ่ือนํามาประยุกตใชกับ 

สถานการณปจจบุนั สภาวะแบบนีท้าํให 

เกดิการวางแผนเพือ่ทาํใหเกดิการตัง้รบั 

ตอไป ผมถือวา เปนการชะงักมากกวา 

เราตอง ตระหนัก แตอยาตระหนก อยาง 

เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือยอรช ยังคง 

ดําเนินไป จริง ๆ แลวไมไดเลวราย คน 

ไมไดหายไปไหน แคเปนภาวะหยดุชะงกั 

เทานั้น

“การทําธุรกิจของจริง มันตองเจอ 

ตองมีการปองกัน มีการตั้งรับอยางไร 

เพือ่จะผานวกิฤตน้ีไปใหได แมวา ภาครฐั 

จะพยายามดึงนักทองเท่ียวในประเทศ 

เขามาทดแทน เพือ่กระตุนธรุกจิฐานราก 

มองวา การตัง้ราคาเพือ่ดงึดดูนกัทองเท่ียว 

ในประเทศ นักธุรกิจจําเปนตองปรับตัว 

เชนกัน มันตองมี Promotion กระตุน 

การทองเทีย่ว อยางเกาะพพีีกไ็มมปีญหา 

อะไร ถือวา นักทองเที่ยวยุโรป เที่ยวกัน 

อยางสบายใจ คิดวา สถานการณนี้จะ 

อยูไมนาน เพราะเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกคน 

ตองหาวิธีแก เพื่อใหอยูรอดใหได”

ชวงนี้ชะงักงัน รายไดลดกวา 40    

- 80% การจับจายใชสอยลดลง วันนี้ 

ถาเราไมปรบัตัว นาํเทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ยังไงกไ็มด ีอยาง 

เชน ยาง ปาลม ทําไมไมคิดถึง Second 

Product หรือยางของไทยขายเปน 

อันดับหนึ่งของโลก แตไมเคยนําวิธีการ 

แปรรูปมาใชเลย แตกลับรอใหคนอื่น 

แปรรปูมาขายเราในราคาแพง เร่ืองนีผ้ม 

พูดมาไมตํ่ากวา 10 ปแลว แตก็ยังไมมี 

ความคบืหนา ยงัไงเศรษฐกจิกไ็ปไมรอด 

ถาไมปรับเปลี่ยน

“วันนี้ไมใชกระบ่ีแตประเทศไทย 

เรามีทรัพยากรท่ีดีกวาประเทศอื่นอีก 

มาก แตถาไมคิดจะปรับประยุกตดึง 

ศักยภาพออกมาใชใหได ยังไงก็พัฒนา 

ไปไมได ตราบใดที่มองแตตัวเอง เห็น 

แกตัว ไมรักชาติ ยังไงก็ไปไมรอด ใน 

สภาวะเชนนี้ ผมอยากใหทุกคนสามัคคี 

รวมมือกัน ยังไงเราตองรอดครับ”....

คุณสิริธร จุลชู ประธานหอการคา 

จังหวัดกระบ่ีนับเปนแบบอยางที่ดีของ 

ผูนาํหอการคาจงัหวดัท่ีมีวสิยัทัศนดี และ 

กวางไกล ซ่ึงวันนี้ประเทศไทยเรากําลัง 

ตองการ ไมใชเพียงกลุ มนักธุรกิจหอ 

การคา แตเปนหนาทีข่องทกุภาคสวนใน 

สังคมที่ตองสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน 

ใหเราผานพนวกิฤต Covid-19 นีไ้ปใหได
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สิริธร จุลชู
ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่
เชื่อมั่นกระบี่จะเติบโตตามวิสัยทัศน์ 
“KRABI GOES GREEN”
สู่การเป็นเมือง “KRABI PREMIUM”
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ÊÒàËµØË¹Öè§·ÕèÊ¹ã¨àÃ×èÍ§à·¤â¹âÅÂÕà»š¹¾ÔàÈÉ áÅÐà»š¹¹Ñ¡ÇÒ§á¼¹·ÕèËÒµÑÇ Ñ̈ºÂÒ¡à¾ÃÒÐ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒÂª‹Ò§¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ 
à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í áÅÐ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒ¹¤Ã¹Ñè¹àÍ§

น

จากการช่วยเหลือสังคม
สู่..การช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด

คุณสิงโตชอบชวยเหลือสังคมเปน

พิเศษ จึงใชเวลาวางสวนใหญชวยงาน 

ทุกสโมสรในจงัหวดักระบีเ่ทาทีจ่ะมีเวลา 

และดวยความเปนนกัคดิ นักวางแผน จึง 

ไดรับการขนานนามวา “เจาโปรเจค” 

เพราะในวงประชุมตาง ๆ ทานจะชวย 

แชรไอเดยีทีม่ปีระโยชนใหทีป่ระชมุเสมอ 

จนไดรับเชญิใหเปนกรรมการ หอการคา 

จงัหวัดกระบี ่เมือ่ป 2553 เพราะแนวคิด 

การใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิ 

การคาของจังหวัดกระบี่ ตอมาจึงไดรับ 

เลอืกใหดํารงตาํแหนงประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่ตั้งแตป 2560 โดยไดรับ 

รางวัลหอการคายอดเยี่ยมทุกป จนถึง 

ปจจุบนั โดยคณุสงิโตวางนโยบายบรหิาร 

งานหอการคาที่สอดคลองกับบริบท 

การบรหิารงานของจังหวัด เพือ่นํามาใช 

ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลาย 

แนวคิด คือ KRABI GOES GREEN ที่ 

จังหวัดกระบ่ีใหความสําคัญนําไปสูการ

ตอยอดเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด 

ในปจจุบัน

นำนักธุรกิจออกแบบ 
เศรษฐกิจกระบี่
อย่างมีทิศทาง

แนวคิดดานเศรษฐกิจหลักของ 

จังหวัดกระบ่ี มาจาก 2 ภาคหลัก คือ 

การทองเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะ 

อยางดานการทองเที่ยวมีความโดดเดน 

มาก ซึ่งภาคเอกชนกําลังหารือกันเพื่อ 

วางแผนการทองเที่ยวจากเทรนดของ 

โลก และจะวางแผนอยางไรใหเศรษฐกจิ 

กระบี่ดีอยางยั่งยืนตอไป เพราะการ 

ทองเทีย่วเปนเศรษฐกิจหลักท่ีลงทุนนอย 

มตีนทนุทางธรรมชาตทิีย่ิง่ใหญ ลกัษณะ 

ภูมิประเทศแตกตาง ไมเหมือนใคร มี 

พ้ืนที่ Ramsar site หรือพื้นที่ชุ มนํ้า 

มากถึง  130,000 ไรจากพ้ืนท่ีท้ังหมด 

2,900,000 ไร ประกอบดวย ธรรมชาติ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหลายรูปแบบ 

อาทิ ภูเขาหินปูน ทะเลและเกาะท่ี 

สวยงาม นํ้าพุธรรมชาติรอนเค็ม นํ้าพุ 

ธรรมดา และมีชายหาดสวยงามติด 

อันดับโลก เปนตน 

“ถือวา โชคดีที่เมืองกระบี่ไมใหญ 

มาก นักธุรกิจการคารูจักกันหมด จึง 

รวมตัวกัน พรอมใจกันท่ีจะชวยรักษา 

ใหกระบี่เปนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี ให 

ลูกหลานอยูไดอยางดีตอไปในอนาคต 

แตโจทยคอื เราจะทาํใหบานเมอืงยงัคงดี 

เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร?”

 

จากเทรนด์โลก
สู่ เทรนด์กระบี่

กลุมสมาชิกหอการคาจังหวัดฯ จึง 

ไดหารือกันเพื่อชวยกันออกแบบและ 

วางเทรนดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

พบวา เทรนดของการทองเที่ยวระดับ 

โลกหลายแหงใหความสาํคญัเชงิอนุรักษ 

ธรรมชาติ จึงเปนทีม่าของการรเิริม่โครงการ 

Goes Green กจิกรรมแรกของหอการคา 

จังหวัดกระบี่ คือ ประกาศใหกระบ่ี 

ปลอดโฟม สรางจติสาํนึกรกัสิง่แวดลอม 

ลดใช โฟม ทําให ประชาชน และผู  

ประกอบการที่ใชโฟมรูสึกผิด เพื่อสราง 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง 

แวดลอม ซึง่ปนีก้ารประกาศกระบีป่ลอด 

โฟมครบรอบปที่ 12 โดยหอการคา 

จงัหวดักระบีริ่เริม่โครงการน้ีเปนจงัหวัด 

แรกของประเทศไทย จนเกดิเปนกจิกรรม 

ตอเน่ือง อาทิ การลดถุงพลาสติก ซึ่ง 

ผลตอบรับดีทําใหประชาชนและนัก 

ทองเท่ียวพึงพอใจที่จะเดินทางมาเที่ยว

กระบี่ เมืองสีเขียว รักษสิ่งแวดลอม

ปจจุบันทางจังหวัดกระบี่เล็งเห็น

ความสําคัญเรื่องนี้สอดคลองกัน จึงนํา 

โครงการ Goes Green ไปตอยอดเปน 

นโยบายระดับจังหวัด เกิดโครงการ 

ตอเนื่องอีกหลายโครงการ ภายใตแนว 

นโยบาย KRABI GOES GREEN

“ในฐานะหอการคาฯ เรามอง 

ศักยภาพของจังหวัดที่มีเปนหลัก แต 

ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลกในเชิง

รักษาสิง่แวดลอมสิง่ท่ีมคีาไวใหนานทีส่ดุ 

ควบคูกับบริบทการสรางความสะอาด 

สะดวก และความปลอดภัยใหกับเมือง 

ซึ่งเปนบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

เกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง 

ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึง่มองเรือ่ง 

เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไป 

ดวยกัน”

กระบี่ขยายตัว
ก้าวกระโดด จากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เพราะค้นพบตัวเอง 

อนัทีจ่รงิกระบีเ่ปนเมอืงเพิง่เตบิโต 

จริงจงัเมือ่ 10 ปทีผ่านมา จากการขยาย 

สนามบินในทาอากาศยานนานาชาติ 

กระบี่ทําใหสามารถรองรับจํานวนนัก 

ทองเทีย่วไทยและตางชาติไดเพ่ิมขึน้ โดย 

ปที่ผานมามีจํานวนถึง 6 ลานคนตอป 

สรางรายไดถึง 1.15 แสนลานบาท ณ 

จุดน้ันอตัราการเตบิโตดานการทองเท่ียว 

ไตอันดับขึ้นเปนจังหวัดที่ทํารายไดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ โดยมีการเติบโต 

แบบกาวกระโดดจากจํานวนนกัทองเทีย่ว 

2 ลานคนตอป ดบัเบลิขึน้เปน 4 ลานคน 

ตอป และ 6 ลานคนตอป ตามลําดับ ซึ่ง 

ขณะนีก้ระบีกํ่าลงักาวตอไปในการขยาย 

สนามบินเพิ่มอีก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 

2565 ดวยปจจัยท่ีกระบี่สามารถตอบ 

โจทยความตองการนกัทองเทีย่วคณุภาพ 

ไดสําเร็จ 

นอกจากนี้เรายังมี “ปฏิญญาหรือ 

กฎเมือง” รวมกันระหวางจังหวัดและ 

หอการคาจังหวัดกระบี่วา “เราจะเปน 

เมืองชายทะเลที่ไมมีเรือลากกลวย ไมมี 

รมชายหาด เราจะเปนเมือง Slow Life 

ที่รักสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ทีส่นใจเรือ่งเดยีวกนัเขามา เปนการตอบ 

โจทยซึ่งกันและกัน”

กระบี่ พรีเมี่ยมพบ 
นักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม

กลุ มเปาหมายหลัก ไดแก นัก 

ทองเทีย่วจากแถบสแกนดเินเวยีท่ีมีการ 

ใชจายสูง คิดเปน 70% ของรายไดรวม 

ในชวง High Season ที่ผานมา รอง 

ลงมาคือ จีน อินเดีย และมาเลเซีย ก็ 

เปนอีกกลุมที่เขามาคอนขางมากดวย 

ความคลายคลึงกันในหลายเรื่อง จึง 

ทําใหเกิดนโยบายหนึ่งในกระบี่คือเร่ือง 

Halal Tourism เพ่ือรองรบันกัทองเท่ียว 

จากประเทศท่ีนบัถอืศาสนาอสิลาม รวม 

ถึงกลุมนกัทองเทีย่วชาวรัสเซยี และไทย 

ทีม่คีวามสนใจธรรมชาตคิวามเฉพาะตวั 

ของกระบี่

“ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มี 

คณุภาพเขามา เพราะถกูสกรนีโดยอตัโนมตัิ 

จงึเปนทีม่าของ การออกแบบเมอืงภายใต 

แนวคิดคือ KRABI PREMIUM ตาม 

แนวทางของ ททท.”

COVID-19 กระทบ 
เศรษฐกิจ แต่มอง 
วิกฤตให้เป็นโอกาส

เร่ืองเศรษฐกจิแยในวนันี ้อนัทีจ่รงิ 

แล วเศรษฐกิจแยเหมือนกันท่ัวโลก 

สําหรับกระบ่ียังโชคดีท่ีมีสิ่งที่รองรับคือ 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เศรษฐกิจ 

แยสาํหรบันกัธรุกจิถอืเปนเรือ่งปกต ิตอง 

มองวิกฤตเปนโอกาส ทําธุรกิจอยาง 

ไมประมาทในการลงทนุ ฝกความอดทน 

เรียนรูการวิเคราะหการลงทุน เรียนรู 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 เพื่อนํามาประยุกตใชกับ 

สถานการณปจจบัุน สภาวะแบบนีท้าํให 

เกดิการวางแผนเพือ่ทาํใหเกดิการตัง้รบั 

ตอไป ผมถือวา เปนการชะงักมากกวา 

เราตอง ตระหนกั แตอยาตระหนก อยาง 

เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือยอรช ยังคง 

ดําเนินไป จริง ๆ แลวไมไดเลวราย คน 

ไมไดหายไปไหน แคเปนภาวะหยดุชะงกั 

เทานั้น

“การทําธุรกิจของจริง มันตองเจอ 

ตองมีการปองกัน มีการตั้งรับอยางไร 

เพือ่จะผานวกิฤตน้ีไปใหได แมวา ภาครฐั 

จะพยายามดึงนักทองเท่ียวในประเทศ 

เขามาทดแทน เพือ่กระตุนธรุกจิฐานราก 

มองวา การตัง้ราคาเพือ่ดงึดดูนกัทองเทีย่ว 

ในประเทศ นักธุรกิจจําเปนตองปรับตัว 

เชนกัน มันตองมี Promotion กระตุน 

การทองเทีย่ว อยางเกาะพพีีกไ็มมปีญหา 

อะไร ถือวา นักทองเที่ยวยุโรป เที่ยวกัน 

อยางสบายใจ คิดวา สถานการณนี้จะ 

อยูไมนาน เพราะเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกคน 

ตองหาวิธีแก เพื่อใหอยูรอดใหได”

ชวงนี้ชะงักงัน รายไดลดกวา 40    

- 80% การจับจายใชสอยลดลง วันนี้ 

ถาเราไมปรับตัว นําเทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ยังไงกไ็มด ีอยาง 

เชน ยาง ปาลม ทําไมไมคิดถึง Second 

Product หรือยางของไทยขายเปน 

อันดับหนึ่งของโลก แตไมเคยนําวิธีการ 

แปรรูปมาใชเลย แตกลับรอใหคนอื่น 

แปรรปูมาขายเราในราคาแพง เรือ่งนีผ้ม 

พูดมาไมตํ่ากวา 10 ปแลว แตก็ยังไมมี 

ความคบืหนา ยงัไงเศรษฐกจิกไ็ปไมรอด 

ถาไมปรับเปลี่ยน

“วันน้ีไมใชกระบี่แตประเทศไทย 

เรามีทรัพยากรท่ีดีกวาประเทศอื่นอีก 

มาก แตถาไมคิดจะปรับประยุกตดึง 

ศักยภาพออกมาใชใหได ยังไงก็พัฒนา 

ไปไมได ตราบใดที่มองแตตัวเอง เห็น 

แกตัว ไมรักชาติ ยังไงก็ไปไมรอด ใน 

สภาวะเชนนี้ ผมอยากใหทุกคนสามัคคี 

รวมมือกัน ยังไงเราตองรอดครับ”....

คุณสิริธร จุลชู ประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่นับเปนแบบอยางที่ดีของ 

ผูนําหอการคาจังหวดัทีมี่วสิยัทศันดี และ 

กวางไกล ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเรากําลัง 

ตองการ ไมใชเพียงกลุ มนักธุรกิจหอ 

การคา แตเปนหนาทีข่องทกุภาคสวนใน 

สังคมที่ตองสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน 

ใหเราผานพนวกิฤต Covid-19 นีไ้ปใหได

คุณสิงโตวางนโยบายบริหารงานหอการค้าที่ 
สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานของจังหวัด 
เพื่อนำมาใช้ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลายแนวคิด คือ 
KRABI GOES GREEN ที่จังหวัดกระบี่ให้ความ 
สำคัญนำไปสู่การต่อยอดเป็นนโยบายสำคัญของ 
จังหวัดในปัจจุบัน
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จากการช่วยเหลือสังคม
สู่..การช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด

คุณสิงโตชอบชวยเหลือสังคมเปน

พิเศษ จึงใชเวลาวางสวนใหญชวยงาน 

ทกุสโมสรในจงัหวดักระบีเ่ทาทีจ่ะมีเวลา 

และดวยความเปนนกัคดิ นักวางแผน จงึ 

ไดรับการขนานนามวา “เจาโปรเจค” 

เพราะในวงประชุมตาง ๆ ทานจะชวย 

แชรไอเดยีทีม่ปีระโยชนใหทีป่ระชมุเสมอ 

จนไดรบัเชญิใหเปนกรรมการ หอการคา 

จงัหวัดกระบี ่เมือ่ป 2553 เพราะแนวคิด 

การใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิ 

การคาของจังหวัดกระบี่ ตอมาจึงไดรับ 

เลอืกใหดํารงตาํแหนงประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่ตั้งแตป 2560 โดยไดรับ 

รางวัลหอการคายอดเยี่ยมทุกป จนถึง 

ปจจบุนั โดยคุณสงิโตวางนโยบายบริหาร 

งานหอการคาที่สอดคลองกับบริบท 

การบรหิารงานของจงัหวดั เพือ่นํามาใช 

ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลาย 

แนวคิด คือ KRABI GOES GREEN ที่ 

จังหวัดกระบี่ใหความสําคัญนําไปสูการ

ตอยอดเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด 

ในปจจุบัน

นำนักธุรกิจออกแบบ 
เศรษฐกิจกระบี่
อย่างมีทิศทาง

แนวคิดดานเศรษฐกิจหลักของ 

จังหวัดกระบี่ มาจาก 2 ภาคหลัก คือ 

การทองเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะ 

อยางดานการทองเที่ยวมีความโดดเดน 

มาก ซึ่งภาคเอกชนกําลังหารือกันเพื่อ 

วางแผนการทองเที่ยวจากเทรนดของ 

โลก และจะวางแผนอยางไรใหเศรษฐกจิ 

กระบี่ดีอยางยั่งยืนตอไป เพราะการ 

ทองเทีย่วเปนเศรษฐกิจหลักทีล่งทุนนอย 

มตีนทนุทางธรรมชาติทีย่ิง่ใหญ ลกัษณะ 

ภูมิประเทศแตกตาง ไมเหมือนใคร มี 

พ้ืนที่ Ramsar site หรือพื้นที่ชุ มนํ้า 

มากถึง  130,000 ไรจากพ้ืนที่ทั้งหมด 

2,900,000 ไร ประกอบดวย ธรรมชาติ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหลายรูปแบบ 

อาทิ ภูเขาหินปูน ทะเลและเกาะที่ 

สวยงาม นํ้าพุธรรมชาติรอนเค็ม นํ้าพุ 

ธรรมดา และมีชายหาดสวยงามติด 

อันดับโลก เปนตน 

“ถือวา โชคดีที่เมืองกระบี่ไมใหญ 

มาก นักธุรกิจการคารูจักกันหมด จึง 

รวมตัวกัน พรอมใจกันที่จะชวยรักษา 

ใหกระบี่เปนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี ให 

ลูกหลานอยูไดอยางดีตอไปในอนาคต 

แตโจทยคอื เราจะทาํใหบานเมอืงยงัคงดี 

เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร?”

 

จากเทรนด์โลก
สู่ เทรนด์กระบี่

กลุมสมาชิกหอการคาจังหวัดฯ จึง 

ไดหารือกันเพื่อชวยกันออกแบบและ 

วางเทรนดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

พบวา เทรนดของการทองเที่ยวระดับ 

โลกหลายแหงใหความสาํคญัเชงิอนรุกัษ 

ธรรมชาต ิจงึเปนท่ีมาของการรเิริม่โครงการ 

Goes Green กจิกรรมแรกของหอการคา 

จังหวัดกระบ่ี คือ ประกาศใหกระบี่ 

ปลอดโฟม สรางจติสาํนกึรกัสิง่แวดลอม 

ลดใช โฟม ทําให ประชาชน และผู  

ประกอบการที่ใชโฟมรูสึกผิด เพื่อสราง 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง 

แวดลอม ซึง่ปนีก้ารประกาศกระบีป่ลอด 

โฟมครบรอบปที่ 12 โดยหอการคา 

จงัหวดักระบีริ่เริม่โครงการนีเ้ปนจงัหวัด 

แรกของประเทศไทย จนเกิดเปนกจิกรรม 

ตอเนื่อง อาทิ การลดถุงพลาสติก ซึ่ง 

ผลตอบรับดีทําใหประชาชนและนัก 

ทองเท่ียวพึงพอใจท่ีจะเดินทางมาเที่ยว

กระบี่ เมืองสีเขียว รักษสิ่งแวดลอม

ปจจุบันทางจังหวัดกระบี่เล็งเห็น

ความสําคัญเรื่องนี้สอดคลองกัน จึงนํา 

โครงการ Goes Green ไปตอยอดเปน 

นโยบายระดับจังหวัด เกิดโครงการ 

ตอเนื่องอีกหลายโครงการ ภายใตแนว 

นโยบาย KRABI GOES GREEN

“ในฐานะหอการคาฯ เรามอง 

ศักยภาพของจังหวัดที่มีเปนหลัก แต 

ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลกในเชิง

รกัษาสิง่แวดลอมส่ิงทีม่คีาไวใหนานทีสุ่ด 

ควบคูกับบริบทการสรางความสะอาด 

สะดวก และความปลอดภัยใหกับเมือง 

ซึ่งเปนบริบทการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่

เกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง 

ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึง่มองเรือ่ง 

เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไป 

ดวยกัน”

กระบี่ขยายตัว
ก้าวกระโดด จากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เพราะค้นพบตัวเอง 

อนัท่ีจรงิกระบีเ่ปนเมอืงเพิง่เตบิโต 

จรงิจงัเมือ่ 10 ปทีผ่านมา จากการขยาย 

สนามบินในทาอากาศยานนานาชาติ 

กระบี่ทําใหสามารถรองรับจํานวนนัก 

ทองเท่ียวไทยและตางชาตไิดเพ่ิมขึน้ โดย 

ปท่ีผานมามีจํานวนถึง 6 ลานคนตอป 

สรางรายไดถึง 1.15 แสนลานบาท ณ 

จดุนัน้อตัราการเตบิโตดานการทองเทีย่ว 

ไตอันดับขึ้นเปนจังหวัดท่ีทํารายไดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ โดยมีการเติบโต 

แบบกาวกระโดดจากจํานวนนกัทองเทีย่ว 

2 ลานคนตอป ดบัเบลิข้ึนเปน 4 ลานคน 

ตอป และ 6 ลานคนตอป ตามลําดับ ซึ่ง 

ขณะนีก้ระบีกํ่าลังกาวตอไปในการขยาย 

สนามบินเพิ่มอีก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 

2565 ดวยปจจัยที่กระบี่สามารถตอบ 

โจทยความตองการนกัทองเท่ียวคุณภาพ 

ไดสําเร็จ 

นอกจากนี้เรายังมี “ปฏิญญาหรือ 

กฎเมือง” รวมกันระหวางจังหวัดและ 

หอการคาจังหวัดกระบี่วา “เราจะเปน 

เมืองชายทะเลที่ไมมีเรือลากกลวย ไมมี 

รมชายหาด เราจะเปนเมือง Slow Life 

ที่รักสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ท่ีสนใจเรือ่งเดยีวกนัเขามา เปนการตอบ 

โจทยซึ่งกันและกัน”

กระบี่ พรีเมี่ยมพบ 
นักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก นัก 

ทองเทีย่วจากแถบสแกนดเินเวยีท่ีมีการ 

ใชจายสูง คิดเปน 70% ของรายไดรวม 

ในชวง High Season ที่ผานมา รอง 

ลงมาคือ จีน อินเดีย และมาเลเซีย ก็ 

เปนอีกกลุมที่เขามาคอนขางมากดวย 

ความคลายคลึงกันในหลายเรื่อง จึง 

ทําใหเกิดนโยบายหนึ่งในกระบี่คือเรื่อง 

Halal Tourism เพ่ือรองรบันกัทองเท่ียว 

จากประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม รวม 

ถงึกลุมนกัทองเทีย่วชาวรัสเซยี และไทย 

ทีม่คีวามสนใจธรรมชาตคิวามเฉพาะตวั 

ของกระบี่

“ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มี 

คณุภาพเขามา เพราะถกูสกรนีโดยอตัโนมตัิ 

จงึเปนทีม่าของ การออกแบบเมอืงภายใต 

แนวคิดคือ KRABI PREMIUM ตาม 

แนวทางของ ททท.”

COVID-19 กระทบ 
เศรษฐกิจ แต่มอง 
วิกฤตให้เป็นโอกาส

เร่ืองเศรษฐกจิแยในวนันี ้อนัทีจ่รงิ 

แล วเศรษฐกิจแยเหมือนกันทั่วโลก 

สําหรับกระบี่ยังโชคดีที่มีสิ่งที่รองรับคือ 

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เศรษฐกิจ 

แยสาํหรบันกัธรุกจิถอืเปนเรือ่งปกติ ตอง 

มองวิกฤตเปนโอกาส ทําธุรกิจอยาง 

ไมประมาทในการลงทนุ ฝกความอดทน 

เรียนรูการวิเคราะหการลงทุน เรียนรู 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 เพ่ือนํามาประยุกตใชกับ 

สถานการณปจจบุนั สภาวะแบบนีท้าํให 

เกดิการวางแผนเพือ่ทาํใหเกดิการตัง้รบั 

ตอไป ผมถือวา เปนการชะงักมากกวา 

เราตอง ตระหนัก แตอยาตระหนก อยาง 

เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือยอรช ยังคง 

ดําเนินไป จริง ๆ แลวไมไดเลวราย คน 

ไมไดหายไปไหน แคเปนภาวะหยดุชะงกั 

เทานั้น

“การทําธุรกิจของจริง มันตองเจอ 

ตองมีการปองกัน มีการตั้งรับอยางไร 

เพือ่จะผานวกิฤตน้ีไปใหได แมวา ภาครฐั 

จะพยายามดึงนักทองเท่ียวในประเทศ 

เขามาทดแทน เพือ่กระตุนธรุกจิฐานราก 

มองวา การตัง้ราคาเพือ่ดงึดดูนกัทองเท่ียว 

ในประเทศ นักธุรกิจจําเปนตองปรับตัว 

เชนกัน มันตองมี Promotion กระตุน 

การทองเทีย่ว อยางเกาะพพีีกไ็มมปีญหา 

อะไร ถือวา นักทองเที่ยวยุโรป เที่ยวกัน 

อยางสบายใจ คิดวา สถานการณนี้จะ 

อยูไมนาน เพราะเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกคน 

ตองหาวิธีแก เพื่อใหอยูรอดใหได”

ชวงนี้ชะงักงัน รายไดลดกวา 40    

- 80% การจับจายใชสอยลดลง วันนี้ 

ถาเราไมปรบัตัว นาํเทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ยังไงกไ็มด ีอยาง 

เชน ยาง ปาลม ทําไมไมคิดถึง Second 

Product หรือยางของไทยขายเปน 

อันดับหนึ่งของโลก แตไมเคยนําวิธีการ 

แปรรูปมาใชเลย แตกลับรอใหคนอื่น 

แปรรปูมาขายเราในราคาแพง เร่ืองนีผ้ม 

พูดมาไมตํ่ากวา 10 ปแลว แตก็ยังไมมี 

ความคบืหนา ยงัไงเศรษฐกจิกไ็ปไมรอด 

ถาไมปรับเปลี่ยน

“วันนี้ไมใชกระบ่ีแตประเทศไทย 

เรามีทรัพยากรท่ีดีกวาประเทศอื่นอีก 

มาก แตถาไมคิดจะปรับประยุกตดึง 

ศักยภาพออกมาใชใหได ยังไงก็พัฒนา 

ไปไมได ตราบใดที่มองแตตัวเอง เห็น 

แกตัว ไมรักชาติ ยังไงก็ไปไมรอด ใน 

สภาวะเชนนี้ ผมอยากใหทุกคนสามัคคี 

รวมมือกัน ยังไงเราตองรอดครับ”....

คุณสิริธร จุลชู ประธานหอการคา 

จังหวัดกระบ่ีนับเปนแบบอยางที่ดีของ 

ผูนาํหอการคาจงัหวดัท่ีมีวสิยัทัศนดี และ 

กวางไกล ซ่ึงวันนี้ประเทศไทยเรากําลัง 

ตองการ ไมใชเพียงกลุ มนักธุรกิจหอ 

การคา แตเปนหนาทีข่องทกุภาคสวนใน 

สังคมที่ตองสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน 

ใหเราผานพนวกิฤต Covid-19 นีไ้ปใหได

ในฐานะหอการค้าฯ เรามองศักยภาพของจังหวัด 
ที่มีเป็นหลัก แต่ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลก 
ในเชิงรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มีค่าไว้ให้นานที่สุด 
ควบคู่กับบริบทการสร้างความสะอาด สะดวก และ 
ความปลอดภัยให้กับเมือง ซึ่งเป็นบริบทการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดจากความร่วมมือกัน 
อย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมอง 
เรื่องเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน
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จากการช่วยเหลือสังคม
สู่..การช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด

คุณสิงโตชอบชวยเหลือสังคมเปน

พิเศษ จึงใชเวลาวางสวนใหญชวยงาน 

ทุกสโมสรในจงัหวดักระบีเ่ทาทีจ่ะมีเวลา 

และดวยความเปนนกัคดิ นักวางแผน จึง 

ไดรับการขนานนามวา “เจาโปรเจค” 

เพราะในวงประชุมตาง ๆ ทานจะชวย 

แชรไอเดยีทีม่ปีระโยชนใหทีป่ระชมุเสมอ 

จนไดรับเชญิใหเปนกรรมการ หอการคา 

จงัหวัดกระบี ่เมือ่ป 2553 เพราะแนวคิด 

การใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิ 

การคาของจังหวัดกระบี่ ตอมาจึงไดรับ 

เลอืกใหดํารงตาํแหนงประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่ตั้งแตป 2560 โดยไดรับ 

รางวัลหอการคายอดเยี่ยมทุกป จนถึง 

ปจจุบนั โดยคณุสงิโตวางนโยบายบรหิาร 

งานหอการคาที่สอดคลองกับบริบท 

การบรหิารงานของจังหวัด เพือ่นํามาใช 

ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลาย 

แนวคิด คือ KRABI GOES GREEN ที่ 

จังหวัดกระบ่ีใหความสําคัญนําไปสูการ

ตอยอดเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด 

ในปจจุบัน

นำนักธุรกิจออกแบบ 
เศรษฐกิจกระบี่
อย่างมีทิศทาง

แนวคิดดานเศรษฐกิจหลักของ 

จังหวัดกระบ่ี มาจาก 2 ภาคหลัก คือ 

การทองเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะ 

อยางดานการทองเที่ยวมีความโดดเดน 

มาก ซึ่งภาคเอกชนกําลังหารือกันเพื่อ 

วางแผนการทองเที่ยวจากเทรนดของ 

โลก และจะวางแผนอยางไรใหเศรษฐกจิ 

กระบี่ดีอยางยั่งยืนตอไป เพราะการ 

ทองเทีย่วเปนเศรษฐกิจหลักท่ีลงทุนนอย 

มตีนทนุทางธรรมชาตทิีย่ิง่ใหญ ลกัษณะ 

ภูมิประเทศแตกตาง ไมเหมือนใคร มี 

พ้ืนที่ Ramsar site หรือพื้นที่ชุ มนํ้า 

มากถึง  130,000 ไรจากพ้ืนท่ีท้ังหมด 

2,900,000 ไร ประกอบดวย ธรรมชาติ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหลายรูปแบบ 

อาทิ ภูเขาหินปูน ทะเลและเกาะท่ี 

สวยงาม นํ้าพุธรรมชาติรอนเค็ม นํ้าพุ 

ธรรมดา และมีชายหาดสวยงามติด 

อันดับโลก เปนตน 

“ถือวา โชคดีที่เมืองกระบี่ไมใหญ 

มาก นักธุรกิจการคารูจักกันหมด จึง 

รวมตัวกัน พรอมใจกันท่ีจะชวยรักษา 

ใหกระบี่เปนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี ให 

ลูกหลานอยูไดอยางดีตอไปในอนาคต 

แตโจทยคอื เราจะทาํใหบานเมอืงยงัคงดี 

เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร?”

 

จากเทรนด์โลก
สู่ เทรนด์กระบี่

กลุมสมาชิกหอการคาจังหวัดฯ จึง 

ไดหารือกันเพื่อชวยกันออกแบบและ 

วางเทรนดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

พบวา เทรนดของการทองเที่ยวระดับ 

โลกหลายแหงใหความสาํคญัเชงิอนุรักษ 

ธรรมชาติ จึงเปนทีม่าของการรเิริม่โครงการ 

Goes Green กจิกรรมแรกของหอการคา 

จังหวัดกระบี่ คือ ประกาศใหกระบ่ี 

ปลอดโฟม สรางจติสาํนึกรกัสิง่แวดลอม 

ลดใช โฟม ทําให ประชาชน และผู  

ประกอบการที่ใชโฟมรูสึกผิด เพื่อสราง 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง 

แวดลอม ซึง่ปนีก้ารประกาศกระบีป่ลอด 

โฟมครบรอบปที่ 12 โดยหอการคา 

จงัหวดักระบีริ่เริม่โครงการน้ีเปนจงัหวัด 

แรกของประเทศไทย จนเกดิเปนกจิกรรม 

ตอเน่ือง อาทิ การลดถุงพลาสติก ซึ่ง 

ผลตอบรับดีทําใหประชาชนและนัก 

ทองเท่ียวพึงพอใจที่จะเดินทางมาเที่ยว

กระบี่ เมืองสีเขียว รักษสิ่งแวดลอม

ปจจุบันทางจังหวัดกระบี่เล็งเห็น

ความสําคัญเรื่องนี้สอดคลองกัน จึงนํา 

โครงการ Goes Green ไปตอยอดเปน 

นโยบายระดับจังหวัด เกิดโครงการ 

ตอเนื่องอีกหลายโครงการ ภายใตแนว 

นโยบาย KRABI GOES GREEN

“ในฐานะหอการคาฯ เรามอง 

ศักยภาพของจังหวัดที่มีเปนหลัก แต 

ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลกในเชิง

รกัษาสิง่แวดลอมสิง่ทีม่คีาไวใหนานทีส่ดุ 

ควบคูกับบริบทการสรางความสะอาด 

สะดวก และความปลอดภัยใหกับเมือง 

ซึ่งเปนบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

เกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง 

ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึง่มองเรือ่ง 

เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไป 

ดวยกัน”

กระบี่ขยายตัว
ก้าวกระโดด จากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เพราะค้นพบตัวเอง 

อนัทีจ่รงิกระบีเ่ปนเมอืงเพิง่เตบิโต 

จริงจงัเมือ่ 10 ปทีผ่านมา จากการขยาย 

สนามบินในทาอากาศยานนานาชาติ 

กระบี่ทําใหสามารถรองรับจํานวนนัก 

ทองเทีย่วไทยและตางชาติไดเพ่ิมขึน้ โดย 

ปที่ผานมามีจํานวนถึง 6 ลานคนตอป 

สรางรายไดถึง 1.15 แสนลานบาท ณ 

จุดน้ันอตัราการเตบิโตดานการทองเท่ียว 

ไตอันดับขึ้นเปนจังหวัดที่ทํารายไดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ โดยมีการเติบโต 

แบบกาวกระโดดจากจํานวนนกัทองเทีย่ว 

2 ลานคนตอป ดบัเบลิขึน้เปน 4 ลานคน 

ตอป และ 6 ลานคนตอป ตามลําดับ ซึ่ง 

ขณะนีก้ระบีกํ่าลงักาวตอไปในการขยาย 

สนามบินเพิ่มอีก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 

2565 ดวยปจจัยท่ีกระบี่สามารถตอบ 

โจทยความตองการนกัทองเทีย่วคณุภาพ 

ไดสําเร็จ 

นอกจากนี้เรายังมี “ปฏิญญาหรือ 

กฎเมือง” รวมกันระหวางจังหวัดและ 

หอการคาจังหวัดกระบี่วา “เราจะเปน 

เมืองชายทะเลที่ไมมีเรือลากกลวย ไมมี 

รมชายหาด เราจะเปนเมือง Slow Life 

ที่รักสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ทีส่นใจเรือ่งเดยีวกนัเขามา เปนการตอบ 

โจทยซึ่งกันและกัน”

กระบี่ พรีเมี่ยมพบ 
นักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม

กลุ มเปาหมายหลัก ไดแก นัก 

ทองเทีย่วจากแถบสแกนดเินเวยีท่ีมีการ 

ใชจายสูง คิดเปน 70% ของรายไดรวม 

ในชวง High Season ที่ผานมา รอง 

ลงมาคือ จีน อินเดีย และมาเลเซีย ก็ 

เปนอีกกลุมที่เขามาคอนขางมากดวย 

ความคลายคลึงกันในหลายเรื่อง จึง 

ทําใหเกิดนโยบายหนึ่งในกระบี่คือเร่ือง 

Halal Tourism เพ่ือรองรบันกัทองเท่ียว 

จากประเทศท่ีนบัถอืศาสนาอสิลาม รวม 

ถึงกลุมนกัทองเทีย่วชาวรัสเซยี และไทย 

ทีม่คีวามสนใจธรรมชาตคิวามเฉพาะตวั 

ของกระบี่

“ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มี 

คณุภาพเขามา เพราะถกูสกรนีโดยอตัโนมตัิ 

จงึเปนทีม่าของ การออกแบบเมอืงภายใต 

แนวคิดคือ KRABI PREMIUM ตาม 

แนวทางของ ททท.”

COVID-19 กระทบ 
เศรษฐกิจ แต่มอง 
วิกฤตให้เป็นโอกาส

เร่ืองเศรษฐกจิแยในวนันี ้อนัทีจ่รงิ 

แล วเศรษฐกิจแยเหมือนกันท่ัวโลก 

สําหรับกระบ่ียังโชคดีท่ีมีสิ่งที่รองรับคือ 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เศรษฐกิจ 

แยสาํหรบันกัธรุกจิถอืเปนเรือ่งปกต ิตอง 

มองวิกฤตเปนโอกาส ทําธุรกิจอยาง 

ไมประมาทในการลงทนุ ฝกความอดทน 

เรียนรูการวิเคราะหการลงทุน เรียนรู 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 เพื่อนํามาประยุกตใชกับ 

สถานการณปจจบัุน สภาวะแบบนีท้าํให 

เกดิการวางแผนเพือ่ทาํใหเกดิการตัง้รบั 

ตอไป ผมถือวา เปนการชะงักมากกวา 

เราตอง ตระหนกั แตอยาตระหนก อยาง 

เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือยอรช ยังคง 

ดําเนินไป จริง ๆ แลวไมไดเลวราย คน 

ไมไดหายไปไหน แคเปนภาวะหยดุชะงกั 

เทานั้น

“การทําธุรกิจของจริง มันตองเจอ 

ตองมีการปองกัน มีการตั้งรับอยางไร 

เพือ่จะผานวกิฤตน้ีไปใหได แมวา ภาครฐั 

จะพยายามดึงนักทองเท่ียวในประเทศ 

เขามาทดแทน เพือ่กระตุนธรุกจิฐานราก 

มองวา การตัง้ราคาเพือ่ดงึดดูนกัทองเทีย่ว 

ในประเทศ นักธุรกิจจําเปนตองปรับตัว 

เชนกัน มันตองมี Promotion กระตุน 

การทองเทีย่ว อยางเกาะพพีีกไ็มมปีญหา 

อะไร ถือวา นักทองเที่ยวยุโรป เที่ยวกัน 

อยางสบายใจ คิดวา สถานการณนี้จะ 

อยูไมนาน เพราะเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกคน 

ตองหาวิธีแก เพื่อใหอยูรอดใหได”

ชวงนี้ชะงักงัน รายไดลดกวา 40    

- 80% การจับจายใชสอยลดลง วันนี้ 

ถาเราไมปรับตัว นําเทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ยังไงกไ็มด ีอยาง 

เชน ยาง ปาลม ทําไมไมคิดถึง Second 

Product หรือยางของไทยขายเปน 

อันดับหนึ่งของโลก แตไมเคยนําวิธีการ 

แปรรูปมาใชเลย แตกลับรอใหคนอื่น 

แปรรปูมาขายเราในราคาแพง เรือ่งนีผ้ม 

พูดมาไมตํ่ากวา 10 ปแลว แตก็ยังไมมี 

ความคบืหนา ยงัไงเศรษฐกจิกไ็ปไมรอด 

ถาไมปรับเปลี่ยน

“วันน้ีไมใชกระบี่แตประเทศไทย 

เรามีทรัพยากรท่ีดีกวาประเทศอื่นอีก 

มาก แตถาไมคิดจะปรับประยุกตดึง 

ศักยภาพออกมาใชใหได ยังไงก็พัฒนา 

ไปไมได ตราบใดที่มองแตตัวเอง เห็น 

แกตัว ไมรักชาติ ยังไงก็ไปไมรอด ใน 

สภาวะเชนนี้ ผมอยากใหทุกคนสามัคคี 

รวมมือกัน ยังไงเราตองรอดครับ”....

คุณสิริธร จุลชู ประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่นับเปนแบบอยางที่ดีของ 

ผูนําหอการคาจังหวดัทีมี่วสิยัทศันดี และ 

กวางไกล ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเรากําลัง 

ตองการ ไมใชเพียงกลุ มนักธุรกิจหอ 

การคา แตเปนหนาทีข่องทกุภาคสวนใน 

สังคมที่ตองสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน 

ใหเราผานพนวกิฤต Covid-19 นีไ้ปใหได

เราจะเป็นเมืองชายทะเลที่ไม่มีเรือลากกล้วย ไม่มี 
ร่มชายหาด เราจะเป็นเมือง Slow Life ที่รัก 
สิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่อง 
เดียวกันเข้ามา เป็นการตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน
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จากการช่วยเหลือสังคม
สู่..การช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด

คุณสิงโตชอบชวยเหลือสังคมเปน

พิเศษ จึงใชเวลาวางสวนใหญชวยงาน 

ทกุสโมสรในจงัหวดักระบีเ่ทาทีจ่ะมีเวลา 

และดวยความเปนนกัคดิ นักวางแผน จงึ 

ไดรับการขนานนามวา “เจาโปรเจค” 

เพราะในวงประชุมตาง ๆ ทานจะชวย 

แชรไอเดยีทีม่ปีระโยชนใหทีป่ระชมุเสมอ 

จนไดรบัเชญิใหเปนกรรมการ หอการคา 

จงัหวัดกระบี ่เมือ่ป 2553 เพราะแนวคิด 

การใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิ 

การคาของจังหวัดกระบี่ ตอมาจึงไดรับ 

เลอืกใหดํารงตาํแหนงประธานหอการคา 

จังหวัดกระบี่ตั้งแตป 2560 โดยไดรับ 

รางวัลหอการคายอดเยี่ยมทุกป จนถึง 

ปจจบุนั โดยคุณสงิโตวางนโยบายบริหาร 

งานหอการคาที่สอดคลองกับบริบท 

การบรหิารงานของจงัหวดั เพือ่นํามาใช 

ออกแบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในหลาย 

แนวคิด คือ KRABI GOES GREEN ที่ 

จังหวัดกระบี่ใหความสําคัญนําไปสูการ

ตอยอดเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด 

ในปจจุบัน

นำนักธุรกิจออกแบบ 
เศรษฐกิจกระบี่
อย่างมีทิศทาง

แนวคิดดานเศรษฐกิจหลักของ 

จังหวัดกระบี่ มาจาก 2 ภาคหลัก คือ 

การทองเท่ียว และการเกษตร โดยเฉพาะ 

อยางดานการทองเที่ยวมีความโดดเดน 

มาก ซึ่งภาคเอกชนกําลังหารือกันเพื่อ 

วางแผนการทองเที่ยวจากเทรนดของ 

โลก และจะวางแผนอยางไรใหเศรษฐกจิ 

กระบี่ดีอยางยั่งยืนตอไป เพราะการ 

ทองเทีย่วเปนเศรษฐกิจหลักทีล่งทุนนอย 

มตีนทนุทางธรรมชาติทีย่ิง่ใหญ ลกัษณะ 

ภูมิประเทศแตกตาง ไมเหมือนใคร มี 

พ้ืนที่ Ramsar site หรือพื้นที่ชุ มนํ้า 

มากถึง  130,000 ไรจากพ้ืนที่ทั้งหมด 

2,900,000 ไร ประกอบดวย ธรรมชาติ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหลายรูปแบบ 

อาทิ ภูเขาหินปูน ทะเลและเกาะที่ 

สวยงาม น้ําพุธรรมชาติรอนเค็ม นํ้าพุ 

ธรรมดา และมีชายหาดสวยงามติด 

อันดับโลก เปนตน 

“ถือวา โชคดีที่เมืองกระบี่ไมใหญ 

มาก นักธุรกิจการคารูจักกันหมด จึง 

รวมตัวกัน พรอมใจกันที่จะชวยรักษา 

ใหกระบี่เปนเมืองนาอยู เศรษฐกิจดี ให 

ลูกหลานอยูไดอยางดีตอไปในอนาคต 

แตโจทยคอื เราจะทาํใหบานเมอืงยงัคงดี 

เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร?”

 

จากเทรนด์โลก
สู่ เทรนด์กระบี่

กลุมสมาชิกหอการคาจังหวัดฯ จึง 

ไดหารือกันเพื่อชวยกันออกแบบและ 

วางเทรนดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

พบวา เทรนดของการทองเที่ยวระดับ 

โลกหลายแหงใหความสาํคญัเชงิอนรุกัษ 

ธรรมชาต ิจงึเปนท่ีมาของการรเิริม่โครงการ 

Goes Green กจิกรรมแรกของหอการคา 

จังหวัดกระบ่ี คือ ประกาศใหกระบี่ 

ปลอดโฟม สรางจติสาํนกึรกัสิง่แวดลอม 

ลดใช โฟม ทําให ประชาชน และผู  

ประกอบการที่ใชโฟมรูสึกผิด เพื่อสราง 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง 

แวดลอม ซึง่ปนีก้ารประกาศกระบีป่ลอด 

โฟมครบรอบปที่ 12 โดยหอการคา 

จงัหวดักระบีริ่เริม่โครงการนีเ้ปนจงัหวัด 

แรกของประเทศไทย จนเกิดเปนกจิกรรม 

ตอเนื่อง อาทิ การลดถุงพลาสติก ซึ่ง 

ผลตอบรับดีทําใหประชาชนและนัก 

ทองเท่ียวพึงพอใจท่ีจะเดินทางมาเที่ยว

กระบี่ เมืองสีเขียว รักษสิ่งแวดลอม

ปจจุบันทางจังหวัดกระบี่เล็งเห็น

ความสําคัญเรื่องนี้สอดคลองกัน จึงนํา 

โครงการ Goes Green ไปตอยอดเปน 

นโยบายระดับจังหวัด เกิดโครงการ 

ตอเนื่องอีกหลายโครงการ ภายใตแนว 

นโยบาย KRABI GOES GREEN

“ในฐานะหอการคาฯ เรามอง 

ศักยภาพของจังหวัดที่มีเปนหลัก แต 

ปรับเปลี่ยนวิถีไปตามกระแสโลกในเชิง

รกัษาสิง่แวดลอมส่ิงทีม่คีาไวใหนานทีสุ่ด 

ควบคูกับบริบทการสรางความสะอาด 

สะดวก และความปลอดภัยใหกับเมือง 

ซึ่งเปนบริบทการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่

เกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง 

ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึง่มองเรือ่ง 

เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไป 

ดวยกัน”

กระบี่ขยายตัว
ก้าวกระโดด จากกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 
เพราะค้นพบตัวเอง 

อนัท่ีจรงิกระบีเ่ปนเมอืงเพิง่เตบิโต 

จรงิจงัเมือ่ 10 ปทีผ่านมา จากการขยาย 

สนามบินในทาอากาศยานนานาชาติ 

กระบี่ทําใหสามารถรองรับจํานวนนัก 

ทองเท่ียวไทยและตางชาตไิดเพ่ิมขึน้ โดย 

ปท่ีผานมามีจํานวนถึง 6 ลานคนตอป 

สรางรายไดถึง 1.15 แสนลานบาท ณ 

จดุนัน้อตัราการเตบิโตดานการทองเทีย่ว 

ไตอันดับขึ้นเปนจังหวัดท่ีทํารายไดเปน

อันดับ 4 ของประเทศ โดยมีการเติบโต 

แบบกาวกระโดดจากจํานวนนกัทองเทีย่ว 

2 ลานคนตอป ดบัเบลิข้ึนเปน 4 ลานคน 

ตอป และ 6 ลานคนตอป ตามลําดับ ซึ่ง 

ขณะนีก้ระบีกํ่าลังกาวตอไปในการขยาย 

สนามบินเพิ่มอีก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 

2565 ดวยปจจัยที่กระบี่สามารถตอบ 

โจทยความตองการนกัทองเท่ียวคุณภาพ 

ไดสําเร็จ 

นอกจากนี้เรายังมี “ปฏิญญาหรือ 

กฎเมือง” รวมกันระหวางจังหวัดและ 

หอการคาจังหวัดกระบี่วา “เราจะเปน 

เมืองชายทะเลที่ไมมีเรือลากกลวย ไมมี 

รมชายหาด เราจะเปนเมือง Slow Life 

ที่รักสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ท่ีสนใจเรือ่งเดยีวกนัเขามา เปนการตอบ 

โจทยซึ่งกันและกัน”

กระบี่ พรีเมี่ยมพบ 
นักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก นัก 

ทองเทีย่วจากแถบสแกนดเินเวยีท่ีมีการ 

ใชจายสูง คิดเปน 70% ของรายไดรวม 

ในชวง High Season ที่ผานมา รอง 

ลงมาคือ จีน อินเดีย และมาเลเซีย ก็ 

เปนอีกกลุมที่เขามาคอนขางมากดวย 

ความคลายคลึงกันในหลายเรื่อง จึง 

ทําใหเกิดนโยบายหนึ่งในกระบี่คือเรื่อง 

Halal Tourism เพ่ือรองรบันกัทองเท่ียว 

จากประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม รวม 

ถงึกลุมนกัทองเทีย่วชาวรัสเซยี และไทย 

ทีม่คีวามสนใจธรรมชาตคิวามเฉพาะตวั 

ของกระบี่

“ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มี 

คณุภาพเขามา เพราะถกูสกรนีโดยอตัโนมตัิ 

จงึเปนทีม่าของ การออกแบบเมอืงภายใต 

แนวคิดคือ KRABI PREMIUM ตาม 

แนวทางของ ททท.”

COVID-19 กระทบ 
เศรษฐกิจ แต่มอง 
วิกฤตให้เป็นโอกาส

เร่ืองเศรษฐกจิแยในวนันี ้อนัทีจ่รงิ 

แล วเศรษฐกิจแยเหมือนกันทั่วโลก 

สําหรับกระบี่ยังโชคดีที่มีสิ่งที่รองรับคือ 

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เศรษฐกิจ 

แยสาํหรบันกัธรุกจิถอืเปนเรือ่งปกติ ตอง 

มองวิกฤตเปนโอกาส ทําธุรกิจอยาง 

ไมประมาทในการลงทนุ ฝกความอดทน 

เรียนรูการวิเคราะหการลงทุน เรียนรู 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 เพ่ือนํามาประยุกตใชกับ 

สถานการณปจจบุนั สภาวะแบบนีท้าํให 

เกดิการวางแผนเพือ่ทาํใหเกดิการตัง้รบั 

ตอไป ผมถือวา เปนการชะงักมากกวา 

เราตอง ตระหนัก แตอยาตระหนก อยาง 

เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือยอรช ยังคง 

ดําเนินไป จริง ๆ แลวไมไดเลวราย คน 

ไมไดหายไปไหน แคเปนภาวะหยดุชะงกั 

เทานั้น

“การทําธุรกิจของจริง มันตองเจอ 

ตองมีการปองกัน มีการตั้งรับอยางไร 

เพือ่จะผานวกิฤตน้ีไปใหได แมวา ภาครฐั 

จะพยายามดึงนักทองเท่ียวในประเทศ 

เขามาทดแทน เพือ่กระตุนธรุกจิฐานราก 

มองวา การตัง้ราคาเพือ่ดงึดดูนกัทองเท่ียว 

ในประเทศ นักธุรกิจจําเปนตองปรับตัว 

เชนกัน มันตองมี Promotion กระตุน 

การทองเทีย่ว อยางเกาะพพีีกไ็มมปีญหา 

อะไร ถือวา นักทองเที่ยวยุโรป เที่ยวกัน 

อยางสบายใจ คิดวา สถานการณนี้จะ 

อยูไมนาน เพราะเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกคน 

ตองหาวิธีแก เพื่อใหอยูรอดใหได”

ชวงนี้ชะงักงัน รายไดลดกวา 40    

- 80% การจับจายใชสอยลดลง วันนี้ 

ถาเราไมปรบัตัว นาํเทคโนโลย ีนวตักรรม 

มาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ยังไงกไ็มด ีอยาง 

เชน ยาง ปาลม ทําไมไมคิดถึง Second 

Product หรือยางของไทยขายเปน 

อันดับหนึ่งของโลก แตไมเคยนําวิธีการ 

แปรรูปมาใชเลย แตกลับรอใหคนอื่น 

แปรรปูมาขายเราในราคาแพง เร่ืองนีผ้ม 

พูดมาไมตํ่ากวา 10 ปแลว แตก็ยังไมมี 

ความคบืหนา ยงัไงเศรษฐกจิกไ็ปไมรอด 

ถาไมปรับเปลี่ยน

“วันนี้ไมใชกระบ่ีแตประเทศไทย 

เรามีทรัพยากรท่ีดีกวาประเทศอื่นอีก 

มาก แตถาไมคิดจะปรับประยุกตดึง 

ศักยภาพออกมาใชใหได ยังไงก็พัฒนา 

ไปไมได ตราบใดที่มองแตตัวเอง เห็น 

แกตัว ไมรักชาติ ยังไงก็ไปไมรอด ใน 

สภาวะเชนนี้ ผมอยากใหทุกคนสามัคคี 

รวมมือกัน ยังไงเราตองรอดครับ”....

คุณสิริธร จุลชู ประธานหอการคา 

จังหวัดกระบ่ีนับเปนแบบอยางที่ดีของ 

ผูนาํหอการคาจงัหวดัท่ีมีวสิยัทัศนดี และ 

กวางไกล ซ่ึงวันนี้ประเทศไทยเรากําลัง 

ตองการ ไมใชเพียงกลุ มนักธุรกิจหอ 

การคา แตเปนหนาทีข่องทกุภาคสวนใน 

สังคมที่ตองสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน 

ใหเราผานพนวกิฤต Covid-19 นีไ้ปใหได

วันนี้ถ้าเราไม่ปรับตัว นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมา 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยังไงก็ไม่ดี อย่างเช่น ยาง 
ปาล์ม ทำไมไม่คิดถึง Second Product หรือยาง 
ของไทยขายเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ไม่เคยนำ 
วิธีการแปรรูปมาใช้เลย 
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