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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่5 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 

 ออสเตรยีให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทเพ่ือเร่งมุ่งสูร่ะบบดจิิทัล 

 กรอบกำรด ำเนินกำรของ UNIDO ภำยใต้แนวคิด “สร้ำง
อนำคตที่ดีกว่ำ”  

 คู่มือกำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อโควิด-19 เพ่ือควำม
ปลอดภัยของแรงงำนในสถำนประกอบกำร  

 คู่มือแนวทำงกำรฟ้ืนฟูธุรกิจส ำหรับธุรกิจกลุ่มไมโคร 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (MSME) 

 สำยเกินแก้ ! หำกเข้ำช่วยเหลืออุตสำหกรรมและ
ผู้ประกอบกำรช้ำเกินไป 

 แนวทำงนโยบำยเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรหดตัวของ            
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติ (FDI) 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 
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ออสเตรยีให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทเพ่ือเร่งมุ่งสู่ระบบดิจิทัล 

รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนเงินจ านวน 8 ล้านยูโรเพ่ือ     
เพ่ิมระดับการเข้าสู่ระบบดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยให้ส านักงานส่งเสริมงานวิจัยออสเตรีย 
(Forschungsförderungsgesellschaft,FFG) ด าเนินการ
เกี่ยวกับการรับสมัคร ส าหรับวันเปิดรับเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563  

โดยเงินสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

1. โปรแกรมความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือเศรษฐกิจ  (Research competencies for the economy)               
เป็นโปรแกรมที่ให้บริษัทส่งข้อเสนอเพ่ือรับการสนับสนุน ใน 3 ขอบเขต ดังนี้ 1) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-commerce)  2 )  ความปลอดภัยทางด้ านไซเบอร์  ( cyber security)  และ 3)  โรงงานอัจฉริ ยะ                      
(smart factory) โดยในส่วนนี้กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจ (BMDW) เป็นผู้สนับสนุนเงินกว่า 5 ล้านยูโร          
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจ านวน 4.1 ล้านยูโร ส าหรับโปรแกรม Qualification networks                         

(อยู่ใน tender ล าดับที่ 5) และส่วนที่สองจ านวน 1 ล้านยูโร ส าหรับโปรแกรม Qualification seminars with 
an educational bonus (อยู่ใน tender ล าดับที่ 7) 

2. โปรแกรมการฝึกอบรม (Digital Pro Boot Camps) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลให้แก่บริษัทตาม 3 ขอบเขตข้างต้น โดยเป็นเงินสนับสนุน  
(อยู่ใน tender ล าดับที่ 2) จ านวน 1 ล้านยูโร 

3. โปรแกรม Laura Bassi 4.0 เพ่ือสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในระบบดิจิทัล โดยมุ่งเป้าหมายหลักเพ่ือให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของดิจิทัลที่เท่าเทียมกัน โดยเงินสนับสนุน
ในโปรแกรมนี้อยู่ในวงเงินจ านวน 2 ล้านยูโร (อยู่ใน tender ล าดับที่ 2) 

 

แหล่งที่มา : https://investinaustria.at/en/news/2020/05/financial-support-digitalisation-companies.php 

……………………………………………………………………………………… 

 

https://investinaustria.at/en/news/2020/05/financial-support-digitalisation-companies.php
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กรอบกำรด ำเนินกำรของ UNIDO ภำยใต้แนวคิด “สร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำ”  

 

 

 

 

 

ที่มา : UNIDO 

UNIDO ได้มีการออกกรอบการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ขององค์กร  ภายใต้แนวคิด 
“สร้างอนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการขององค์กรในช่วง 12-18 เดือนต่อจากนี้ ผ่าน
มาตรการ 3 เสาหลัก คือ 

1) เตรียมตัวและปกป้อง > สนับสนุนการเตรียมการส าหรับวิกฤตสุขภาพและที่มีผลทางเศรษฐกิจ                    
โดยการปกป้องห่วงโซ่อุปทาน ภาคการผลิตและภาคแรงงาน 

2) ตอบสนองและปรับตัว > ช่วยเหลือภาคการผลิตในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ โดยใช้วิธีการ
ทีค่รอบคลุมและยั่งยืน และสร้างความยืดหยุ่น 

3) ฟ้ืนฟูและปฏิรูป > สนับสนุนการฟ้ืนฟูและเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่าน             
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 

โดยทั้ง 3 เสาหลักมีจุดมุ่งเน้นไปที่ 1) ความร่วมมือเพ่ือเร่งการตอบสนองระดับโลก 2) แพ็กเกจบริการ             
แบบครบวงจรที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก                   
3) การเสริมสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนความรู้ตามบทเรียนที่ได้รับ 4) แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหมายที่จะสนับสนุนประเทศผ่านวิธีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ครอบคลุมและมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) ในระดับใหญ่ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงาน : กรอบการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ขององค์การ 
UNIDO ภายใต้แนวคิด “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” ฉบับเต็ม  

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/UNIDO_COVID19_External_Position_Paper.pdf  

.................................................................................................................  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/UNIDO_COVID19_External_Position_Paper.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/UNIDO_COVID19_External_Position_Paper.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/UNIDO_COVID19_External_Position_Paper.pdf
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คู่มือกำรด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อโควิด-19 เพื่อควำมปลอดภัยของแรงงำน                

ในสถำนประกอบกำร  

คู่มือนี้ถูกพัฒนาโดย UNIDO ตามค าขอของ
กระทรวง อุตสาหกรรม ของป ร ะ เ ท ศ
เลบานอนเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด -19 และ
มาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยของแรงงานในสถานประกอบการ         
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอิตาลีและ
ญี่ปุ่น 

ที่มา : https://www.ecolab.com/  

วัตถุประสงค์ของคู่มือ คือ 1) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันที่แนะน า 2) ชี้ให้เห็นถึง
มาตรการเพิม่เติมที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดหาอุปกรณ์ในการรองรับอย่างเพียงพอ 3) เป็นแนวทางในการแก้ไข
นโยบายด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 4) ป้องกันแรงงานจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
5) ลดการสูญเสียวันท างานที่มาจากการเจ็บป่วย  

คู่มือนี้ประกอบด้วยมำตรกำรป้องกัน 12 ข้อ ซึ่งครอบคลุมในทุกภำคส่วนของอุตสำหกรรมตั้งแต่                     
กำรรับวัตถุดิบ กำรเก็บรักษำ กำรผลิตและกำรกระจำยสินค้ำ ดังนี้  

1) การตรวจคัดกรองแรงงานและผู้เยี่ยมเยียน > แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ 1. การตรวจสอบอาการด้วยตนเอง   
2. แบบเชิงรับ คือ ป้ายข้อมูลและวิธีปฏิบัติ 3. เชิงรุก คือ สอบถามหรือตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้า 

2) การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการรักษาระยะห่างทางกายภาพ > แบ่งออกเป็น 7 ข้อ คือ 1. ทางเข้าหรือ
ทางออกที่ใช้ร่วมกัน 2. วิธีการลงชื่อเข้างาน/จุดลงชื่อเข้างาน 3. สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต                    
4. การเปลี่ยนรอบการท างาน 5. งานเอกสารต่างๆ 6. กิจกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า                          
7. ข้อพิจารณาเพิ่มเติม เช่น สัญลักษณ์บนพ้ืน เพ่ิมการระบายอากาศ แจ้งให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เป็นต้น 

3) วิธีการในการรักษาความสะอาดของมือ > วิธีการล้างมืออย่างถูกต้องและควรล้างก่อนหรือหลังท ากิจกรรมใดบ้าง 

4) วิธีการใช้งานของถุงมือใช้แล้วทิ้งอย่างเหมาะสม > วิธีการถอดถุงมือและน าไปทิ้งให้ปลอดภัย 

5) ค าแนะน าด้านสุขอนามัยด้านระบบทางเดินหายใจและการใช้หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม > 
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งเวลาไอหรือจาม รวมถึงข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในการใส่และ
ทิ้งหน้ากากในอุตสาหกรรม 

https://www.ecolab.com/articles/2020/03/5-practical-steps-to-defend-your-workplace-from-the-coronavirus
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6) การท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานประกอบการ > อัพเดทนโยบายในการท าความสะอาด เช่น 
พ้ืนที่เสี่ยง ความถี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แบบใดที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้แก่แรงงานทุกระดับ 

7) การรับมือกับความเจ็บป่วยจากโควิด-19 ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม > วิธีปฏิบัติหากมีแรงงานที่ต้อง
สงสัยว่าจะป่วยจากโควิด-19 และแนวทางในการกลับมาท างานของแรงงานที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 

8) วิธีปฏิบัติส าหรับการรับ ขนส่งและส่งมอบสินค้า > วิธีการปฏิบัติของพนังงานขนส่งทั้งก่อนส่งมอบ ระหว่าง
การส่งมอบและเม่ือกลับสู่โรงงาน 

9) การบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่พักผ่อนของแรงงาน > การสร้างกฎระเบียบในการใช้พ้ืนที่
ส่วนกลางใหม่เพ่ือรักษาระยะห่างทางกายภาพ  

10) การท าความสะอาดชุดยูนิฟอร์ม/เสื้อผ้า และการก าจัดขยะ > วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า เมื่อท า              
ความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะปราศจากเชื้อโรค และส าหรับการก าจัดขยะเน้นในเรื่องของการสัมผัสให้             
น้อยที่สุดหรือไม่สัมผัสและการป้องกันการรั่วซึม 

11) การฝึกอบรมและการสื่อสารกับแรงงานอย่างสม่ าเสมอ  > ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการช่วยป้องกัน                 
การแพร่กระจายและควรอัพเดทข้อมูลและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ (จากองค์การอนามัยโลกหรือ
กระทรวงสาธารณสุข) 

12) มาตรการขององค์กร > การตั้งบุคคลให้เป็นผู้ประสานงานในเรื่องโควิด-19 โดยเฉพาะและตั้งกลุ่มบุคคล
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ รวมถึงการท าแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ ไว้ด้วย 

ทั้งนี้ในคู่มือฉบับเต็มจะมีข้อมูลให้รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ทั้งโปสเตอร์วิธีปฏิบัติต่างๆ 
แบบสอบถามในการคัดกรอง แบบตรวจเช็คอาการเบื้องต้นของโควิด -19 รายการสถานที่เสี่ยงที่ควรให้
ความส าคัญในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ แผนภูมิในการตัดสินในการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่าจะ
ป่วย เป็นต้น  

 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/COVID-19-GUIDANCE-UNIDO-2020-ENG.pdf 

……………………………………………………………………………………… 

 

  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/COVID-19-GUIDANCE-UNIDO-2020-ENG.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/COVID-19-GUIDANCE-UNIDO-2020-ENG.pdf
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คู่มือแนวทำงกำรฟื้นฟูธุรกิจส ำหรับธุรกิจกลุ่มไมโครวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(MSME) ในวิกฤตโควิด-19 

UNIDO ไ ด้ จั ด พิ ม พ์  “ แน วทา งก า ร ฟ้ื น ฟู ธุ ร กิ จ ส า ห รั บ ก ลุ่ ม ไ ม โ ค ร วิ ส าหกิ จ ข น า ด กล า ง แ ล ะ                             
ขนาดย่อม (MSME) ในวิกฤตโควิด-19” เพ่ือช่วยให้ธุรกิจกลุ่มไมโครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(MSME) สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากวิกฤตโควิด-19 และสามารถลงมือแก้ไขได้โดยเร็วที่สุด 

แนวทางของคู่มือนี้จะใช้ค าถามเพ่ือชี้น าแนวทางว่าธุรกิจควรตัดสินใจแบบใด เพ่ือหาจุดเริ่มต้นและรูปแบบ      
การฟ้ืนฟู โดยค าถามในแต่ละส่วนจะมุ่งเน้นไปที่กุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้อง
เข้าใจสถานการณ์ก่อนที่จะด าเนินการใดๆ และต้องไม่ลืมการก าหนดตัวบุคคลเพ่ือให้รับผิดชอบและรายงาน
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยในบางขอบเขตอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือมาช่วยในการสื่อสารกับ
ลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม  

ขั้นตอนในการฟ้ืนฟูธุรกิจมี 7 ขั้นตอนดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.unido.org/stories/guiding-msmes-business-recovery-wake-covid-19-pandemic 

1. การด าเนินการทันที เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับระบบธุรกิจว่าได้รับผลกระทบอย่างไร 
เช่น แรงงานได้รับผลกระทบจากฌโควิด-19 อย่างไร สามารถกลับมาท างานได้หรือไม่ การติดตามสถานการณ์
ของคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ การจัดการในสถานการณ์วิกฤตของธุรกิจเพียงพอหรือไม่ 

https://www.unido.org/stories/guiding-msmes-business-recovery-wake-covid-19-pandemic
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2. การเตรียมพร้อมเพ่ือการฟ้ืนฟู ไม่เพียงแต่การติดตามสถานการณ์เท่านั้น ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าของ
ธุรกิจเพ่ือสร้างความม่ันใจ ตั้งแต่เขายังไม่ตั้งค าถาม  

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจในช่วงวิกฤต โดยวิเคราะห์ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) สถานการณ์การเงิน
ของธุรกิจ คือ กระแสเงินสด ต้องพิจารณาถึงการจ่ายเงินของลูกค้า การจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์และต้นทุน
คงที่ต่างๆ 2) สภาพของตลาดที่ธุรกิจอยู่ หมายถึง ศักยภาพของการซื้อของสินค้ายังเพียงพออยู่หรือไม่  
เส้นทางของวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบแก่ลูกค้ามีปัญหาติดขัดบริเวณใดบ้าง หรือการแสวงหาโอกาสเพ่ือเติม
เต็มความต้องการซื้อใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดหรือแม้แต่อาจสร้างความร่วมมือกับคู่แข่งเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่หรือเรียกว่า coopetition 3) การเข้าใจสิ่งที่กระทบต่อธุรกิจเราอย่างแท้จริง โดยการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) เพ่ือประเมินเงื่อนไขทั้งหมดทั้งปัจจัยภายใน          
ที่ควบคุมได้และปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่จะส่งผลดีและผลเสียต่อธุรกิจ 

4. การประเมินตัวเจ้าของ ส ารวจความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าของว่ายังต้องการด าเนินธุรกิจ
ต่อไปหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้อาจจะจบลงด้วยการออกจากธุรกิจโดยการขายธุรกิจหรือส่งต่อให้พันธมิตรคู่ค้าก็เป็นได้  

5. แผนการฟ้ืนฟู ต้องกลับมาพิจารณาวัตถุประสงค์ การด าเนินการและขอบเขตที่ธุรกิจจะให้ความส าคัญใหม่ 
และพิจารณาว่าจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนแปลง           
มีทรัพยากรพร้อมหรือไม่และต้องใช้ต้นทุนในการฟ้ืนฟูเท่าไร ต้องมีการตั้งทีมในการวางแผนและรับผิดชอบ 

6. แหล่งเงินทุนและสถานะทางการเงิน ต้องวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงกระแสเงินสดเข้าและออกของธุรกิจ
และความอ่อนไหวด้านต้นทุนของปัจจัยการผลิต รวมทั้งการคาดการณ์ถึงรูปแบบของเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อ
ยอดขายและแนวทางในการรับมือ นอกจากนี้ต้องพิจารณาว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากที่ใดได้บ้างและควรเจรจา
กับธนาคารเรื่องแผนฟ้ืนฟูและจ านวนเงินที่ต้องการ หากในความเป็นไปได้ของธุรกิจและมีแหล่งเงินทุน
สนับสนุนเป็นไปได้ดีถึงจะเริ่มด าเนินการ 

7. การกลับมาด าเนินการอีกครั้ง ต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 6 ปัจจัย ดังนี้ แรงงาน สภาพแวดล้อมของ
สถานประกอบการ เครื่องจักร สินค้าคงคลัง การตลาด การก าหนดราคา รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ อย่างเช่น 
ใบอนุญาตหรือมาตรการใหม่ที่ก าหนดโดยภาครัฐที่ต้องปฏิบัติตาม  

ทั้งนี้ในการฟ้ืนฟูธุรกิจควรมุ่งสู่ความยั่งยืนและการปรับตามสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤต                  
โดยมีหลักแนวคิดท่ีส าคัญต่อไปนี้ 

 เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ 

 จับปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาในอนาคต หลังจากการยกเลิกมาตรการต่างๆ  

 ต้องมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูที่วางไว้มีความแข็งแกร่งเพียงพอต่อการด าเนินกิจการต่อไป  

 ส ารวจหนทางโดยใช้หลักแนวคิด “สร้างให้ดีกว่าเดิม”  

 ลดการสูญเสียส าหรับขอบเขตที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาได้  
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สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ : คู่มือแนวทางการฟ้ืนฟูธุรกิจส าหรับธุรกิจกลุ่มไมโคร วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (MSME) ในวิกฤตโควิด-19 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/stories/guiding-msmes-business-recovery-wake-covid-19-pandemic 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

สำยเกินแก้ ! หำกเข้ำช่วยเหลืออุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำรช้ำเกินไป 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/28/content_28700102.htm 

โควิด-19 เป็นวิกฤตด้านสุขภาพที่แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ทุกประเทศต่างต้องรับมือกับวิกฤตนี้แบบ
เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติเพ่ือหาจุดเหมาะสมที่สุดส าหรับบริบทของประเทศตนเองในการป้องกัน                  
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส การป้องกันสุขภาพของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึง                     
ผลด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนและผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต 

ท ำไมกำรลดควำมเสียหำยที่จะเกิดต่ออุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำรจึงมีควำมส ำคัญ 

วัตถุประสงค์แรกของการตอบสนองทางนโยบายคือการช่วยเหลือผู้ประกอบกำรที่ยังคงอยู่และระบบนิเวศ
ของอุตสำหกรรมให้ยังคงอยู่ได้ เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหลักของเศรษฐกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน รวมถึงรายได้แก่ครัวเรือน ถ้าหากไม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ในตอนนี้ จะท าให้พวกเขาไม่สามารถกลับมาฟ้ืนฟูได้ และสุดท้ายหลังวิกฤต จ านวนจ้างงานและรายได้ที่เกิด
จากผู้ประกอบการนั้นก็จะหายไปตลอดกาล นอกจากนั้นแล้วจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปถึงบริษัทคู่ค้าไม่ว่าจะ
เป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบหรือบริษัทสั่งซื้อสินค้าก็จะได้รับผลกระทบลูกโซ่เช่นกัน (ตามแผนภาพ 1) ซึ่งจะท าให้
เกิดกำรสะสมของกำรล้มละลำยของบริษัทขนำดเล็กหลำยๆแห่ง และสุดท้ำยจะน ำไปสู่ปัญหำด้ำนสภำพ
คล่องของตลำดกำรเงิน ซึ่งการสั่นคลอนของตลาดการเงินจะน ามาซึ่งความกดดันต่อบริษัทต่างๆ แล้วอาจ
น าไปสู่สถำนกำรณ์แย่ลงข้ึนอย่ำงทวีคูณและอย่ำงรวดเร็วจนเกิดกำรล้มละลำยและกำรว่ำงงำนเป็นจ ำนวน
มำกตำมมำ 

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/Guide%20for%20MSMEs%20in%20wake%20of%20COVID-19_EN%20FINAL%202_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-05/Guide%20for%20MSMEs%20in%20wake%20of%20COVID-19_EN%20FINAL%202_0.pdf
https://www.unido.org/stories/guiding-msmes-business-recovery-wake-covid-19-pandemic
https://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/28/content_28700102.htm
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แผนภาพ 1 แสดงถึงความเชื่อมโยงของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากบริษัทนั้นเกิดปัญหา 

 
ที่มา : UNIDO 

 

เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุข้างต้น ภำครัฐต้องท ำหน้ำที่เสมือนผู้ค้ ำประกันและต้องด าเนินการจัดการปัญหาให้ผลลัพธ์
อย่างชัดเจนเพ่ือรักษาผู้ประกอบการและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของตน รวมถึงการป้องกันความ
เสียหายระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ 

แผนภาพ 2 เป็นการแสดงสถิติของกรณีศึกษาของการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสียหายต่อผู้ประกอบการให้
น้อยที่สุดหรือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการออกไปจากภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤตปี ค.ศ. 2008 ของประเทศ
เยอรมนีที่มีมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรอย่ำงจริงจัง ท ำให้สำมำรถฟื้นฟูจำกวิกฤตได้รวดเร็ว โดย
ระดับการจ้างงาน (สามารถกลับมาอยู่ในระดับปกติภายในปี ค.ศ. 2011) รวมทั้งระดับค่าจ้างและเงินเดือน 
(กลับมาเป็นปกติภายในปี ค.ศ. 2010) ต่างกับอีกสองประเทศคือ ฝรั่งเศสและอิตาลี ที่อาจไม่ได้มีมาตราการ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ท าให้ผู้ประกอบการหายไปจากอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มากและก่อให้เกิดผลกระทบทางลบระยะยาวอย่างการว่างงานจ านวนมากและความยากในการฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมดังกล่าวให้กลับมาเหมือนเดิม  
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แผนภาพ 2 แสดงจ านวนสถานประกอบการและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศฝรั่งเศส อิตาลีและเยอรมนี 

 
ที่มา : UNIDO 

นโยบำยที่ใช้เพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์นี้ในด้ำนของกำรช่วยเหลือภำคอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำร 

แนวทางนโยบายส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว คือ กำรรักษำกำรจ้ำงงำนไว้
และยังคงควำมสัมพันธ์อุตสำหกรรมในขอบเขตที่เป็นไปได้ ซึ่งการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้คนและ
ครัวเรือนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นการช่วยพยุงทั้งสองเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ           
คือ ทั้งอุปสงค์หรืออ านาจในการซื้อและอุปทานหรือก าลังการผลิต โดยการสนับสนุนเงินด้วยการให้เงินสดแก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้พวกเขาไม่ต้องเลิก
จ้างแรงงานและสามารถจ่ายเงินเดือนต่อไป เนื่องจากหากพิจารณาถึงต้นทุนในการปล่อยให้ผู้ประกอบการ
เหล่านั้นล้มลงแล้ว มีทั้งต้นทุนชดเชยการว่างงาน ผลกระทบลูกโซ่ต่อผู้ประกอบการอ่ืนในห่วงโซ่อุปทาน 
ต่อเนื่องไปจนถึงสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจที่จะหายไป ซึ่งแม้ว่าอาจจะประเมินเป็นมูลค่าต้นทุนที่ ชัดเจน
ไม่ได้ แต่จะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมแน่นอน ดังจะเห็น
จากกรณีของประเทศเยอรมนีที่เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสามารถประสบความส าเร็จในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วจาก
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วิกฤตการณ์ทางการเงินในปีค.ศ. 2008 นอกจากนี้ที่รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพการจ้างงาน
แล้ว อำจใช้วิกฤตนี้เป็นเสมือนโอกำสที่ภำครัฐด ำเนินกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรสนับสนุนหรือปรับปรุง
โครงสร้ำงทำงอุตสำหกรรมให้มีควำมครอบคลุมและย่ังยืนให้มำกขึ้น 

นโยบายส าคัญอีกนโยบายหนึ่งคือ กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อรักษำสภำพคล่องและบรรเทำภำระ              
ทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำร โดยเฉพาะ SMEs เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องควบคุมขอบเขตให้ปัญหาดังกล่าว
ยังคงอยู่ในระดับจุลภาคก่อนที่จะลามไปสู่ภาคการเงิน หมายถึง หากการล้มละลายและการผิดนัดของบริษัท
และครัวเรือนน าไปสู่การล่มสลายของภาคการเงิน มันจะก้าวไปสู่ปัญหาอีกระดับหนึ่งนั่นคือวิกฤตการณ์ทาง
การเงินซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตัวได้ยากกว่าเดิมมาก 

ส าหรับทั้งในช่วงของวิกฤตหรือช่วงฟ้ืนฟู กำรประสำนงำนร่วมกันถือว่ามีส่วนส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ               
ผู้บริจาค องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เช่น ภาครัฐต้องมี                ความ
ระมัดระวังในการจะเปลี่ยนเงื่อนไขทางการเงินของผู้ประกอบการและต้องอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและผู้ประกอบการประเภทใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือผู้บริจาคอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรไม่แสวงผลก าไรหรือองค์กรสมาคมต่างๆ ท าหน้าที่เป็นผู้เล่นหลักในการเข้าช่วยเหลือ
บริษัทนอกระบบ (informal firm) ในแหล่งชนบท โดยช่วยหาหนทางเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ            
ที่แท้จริง ในส่วนภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทานอย่างบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ใน
ประเทศควรช าระเงินส าหรับค าสั่งซื้อที่ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างให้เกียรติบริษัทคู่ค้าและอาจให้เครดิต              
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือรักษาก าลังการผลิต และสุดท้ายหน้าที่ของ                
องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น UNIDO จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าทางด้านนโยบายและด้านเทคนิค 
รวมทั้งเป็นตัวกลางช่วยในการประสานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/rescue-industries-and-firms-now-how-minimize-long-term-negative-
impacts-economies-and-populations 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

https://www.unido.org/news/rescue-industries-and-firms-now-how-minimize-long-term-negative-impacts-economies-and-populations
https://www.unido.org/news/rescue-industries-and-firms-now-how-minimize-long-term-negative-impacts-economies-and-populations
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แนวทำงเพื่อลดผลกระทบจำกกำรหดตัวของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติ (FDI) 

 

 

ที่มา : https://balkaneu.com/fdi 

ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลกย่อมต้องการให้มีการไหลเข้าของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนายิ่งต้องการให้มีการไหลเข้าของทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งใน
ปัจจัยที่น าทรัพยากรเหล่านั้นมา คือ “การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI)” ซึ่งในจุดนี้ภาครัฐต้องมีส่วนช่วยใน
การบริหารจัดการทั้งในด้านของการดึงดูดการลงทุนและรักษาการลงทุนนั้นไว้ให้ได้ แต่ที่ส าคัญกว่านั้น คือ การใช้
ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนและพัฒนานั้น ซ่ึงวิกฤตครั้งนี้อาจเป็นโอกาสส าหรับรัฐบาลในการตรวจสอบแนวทาง
ในการดึงดูดการลงทุนและการรักษาการลงทุนโดยการเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างชาติไว้กับระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปความส าคัญในการสร้างกรอบแนวทางนโยบายใน 3 ขอบเขต ดังนี้ 

ขอบเขตแรก คือ ต้องมีมำตรกำรและกลไกสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกำรในประเทศสำมำรถเอำชนะข้อจ ำกัด 
รวมถึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนอุปทำน โดยมาตรการ 2 ประเภทที่สามารถท าให้เห็นผลในระยะยาว คือ 1) การ
พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ โดยปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขันของโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศ เช่น การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทต่างประเทศ และ 2) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่สามารถตอบสนองให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการจากระยะไกล ทั้งในแง่ของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกและในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ 

ขอบเขตที่สอง คือ เขตอุตสำหกรรมส่งออก (Export processing zones, EPZs) ซึ่งในหลายประเทศได้ใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยควรออกแบบให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ต้องมีการปรับกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกับซัพพลายเออร์ภายในประเทศ โดย
การออกแบบหรือพัฒนาโครงการที่จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนการหา คู่ค้าระหว่างบริษัทต่างประเทศและซัพพลายเออร์
ภายในประเทศ 

ขอบเขตที่สาม คือ กำรด ำเนินกำรระดับนำนำชำติเพ่ือช่วยเหลือประเทศในระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19 
โดยควรให้ความใส่ใจกับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ต้องเผชิญกับข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณและมีข้อจ ากัดในด้านการด าเนินนโยบายเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนเพราะไม่มีทรัพยากร            
ที่จะให้การสนับสนุนที่ส าคัญแก่บริษัทภาคเอกชนได้ นี่คือเหตุผลว่าท าไมองค์กรระหว่างประเทศและ                
กลุ่มประเทศ อย่าง สหประชาชาติและกลุ่ม G20 ต้องตอบสนองต่อการร้องขอของกลุ่มประเทศดังกล่าวใน 
การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในด้านการลงทุนระหว่างประเทศและนโยบายการค้า 
แหล่งที่มา : https://iap.unido.org/articles/covid-19-and-global-contraction-fdi 

………………………………………………………………………………………………………… 

https://balkaneu.com/fdi-in-bulgaria-in-january-july-2019-was-eur-532-7mln/
https://iap.unido.org/articles/covid-19-and-global-contraction-fdi

