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อารดา มหามิตร 
 บรรณาธิการบริหาร

จากขอตกลงของการจัดต้ังประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ที่กำหนดใหในป 
2558 นี้ ประเทศในกลุมอาเซียนตองลด 
ภาษีสินคาเปนศูนย ยอมสงผลกระทบ 
ตอสินคาเกษตรของไทยทั้งดานบวกและ 
ดานลบ ซึ่งอาจกอใหเกิดทั้งอุปสรรค 
และโอกาสใหกับประเทศไทย และสินคา 
เกษตร ไมวาจะเปนสินคาขาว สินคา 
มันสำปะหลัง น้ำมันปาลม ฯลฯ ที่เปน 
สินคาสงออกท่ีสำคัญของหลายๆ ประเทศ 
ในอาเซียน และประเด็นความทาทาย 
อยางหน่ึงของประเทศไทย “เราจะฉกฉวย 
โอกาสไดมากนอยเพียงใดภายใตการ 
เปดเสรีนี้” 

ฉบับนี้ Thailand Economic & 
Business Review จึงขอนำเสนอเนื้อหา 
บทวิเคราะหในหลายๆ มุมมอง จากผูมี 
ประสบการณและนักวิชาการ ท้ังประสบการณ 
จริงและผูท่ีทำวิจัยในตลาดอาเซียนมารวม 
แชรขอมูลและมุมมองของการเขาสูตลาด 
อาเซียน เริ่มตนดวย Leaders’ Note 
เรื่องประเทศไทยกับยุทธศาสตรการคา 
ชายแดน โดยรองศาสตราจารย ดร. ผุสดี 
พลสารัมย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซ่ึงไดนำเสนอ 
ถึงชองการในการคาชายแดน พรอม 
เสนอแนะที่จะทำใหไทยเปนศูนยกลาง 
ทางดานการคาการลงทุนในภูมิภาคนี ้  
ตอดวย Special Report เกษตรไทย 
กับการกาวสู AEC ดวยบทวิเคราะห 
โอกาสและความเสี่ยงของมันสำปะหลัง 
ไทยเพ่ือการแขงขันในตลาดอาเซียนและ 
อาเซียน+ และ ตำแหนงการตลาดและ 
ศักยภาพในการแขงขันของสินคาเกษตร 
ไทยในตลาด ASEAN โดยศูนยศึกษา 

การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และเพื่อใหรูและเขาใจ 
ตลาดพมา ทางธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอ 
เร่ืองการปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบ 
ดานการลงทุนของพมา 

ในสวนของ The Globe สำนักงาน 
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงปกก่ิง 
ไดรวมเสนอเรื่อง จีนมุงเปาขึ้นสูการ 
เปนผูนำ “รถยนตสีเขียว” และสรุป 
สถานการณตลาดรถยนตจีนในชวง 
ไตรมาสแรกของป 2555  ในขณะเดียวกัน 
ดร. ประพันธพงษ ขำออน อาจารยประจำ 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ขอรวมเสนอบทวิเคราะห เรื่อง FTA จีน 
เรง “China Effect” ตอการจางงาน 
ภาคการผลิตใน ASEAN สวนของ 
Strategy ขอเสนอเรื่องกลยุทธใหมๆ 
ที่กำลังเปนที่ติดหูใน ตลาด ‘CSR’ โดย 
รองศาสตราจารย ทองทิพพา วิริยะพันธ 
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ในเรื่อง CSR พอเพียง : 
กลยุทธในการสรางความยั่งยืนใหแก 
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม ตอดวย 
กลยุทธใหมของธุรกิจไทยอีกเรื่อง ‘New 
Media’ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ เรื่อง 
กาวสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล: Smart TV 

และในสวน Economic Review 
เสนอเร่ืองความสุขกับเงิน โดย ดร. ดุษณี 
เกศวยุธ อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร 
และผูเช่ียวชาญสถาบันวิจัยเพ่ือการออกแบบ 
และประเมินนโยบาย มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ปดทายเลม Work & Life 
ดวยการวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารของ 
วงการบันเทิงเร่ือง ดันดารา โดย อาจารย 

ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะ 
มนุษยศาสตร และเร่ืองสบาย  ๆจากอาจารย 
โศภชา เอี่ยมโอภาส คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่องปอก 
กลวยเขาปาก 

ประเทศไทยเหลือเวลาอีก 3 ป 
ตำแหนงและบทบาทของประเทศไทยใน 
ตลาดอาเซียนท่ีจะตองแขงขันกับประเทศอ่ืน 
จะเปนอยางไร และประเทศไทยตองเรง 
ดำเนินการในเรื่องใดบาง และนิตยสาร 
Thailand Economic & Business 
Review สื่อกลางการนำเสนอขอมูลทาง 
เศรษฐกิจและธุรกิจพรอมนำเสนอแนวทาง 
แนวคิด บทวิเคราะห และขอมูลดาน 
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือท่ีจะนำพาองคกร 
ในประเทศสูสนามแขงขันอาเซียน

เกษตรไทยกับการกาวสู AEC...
โอกาส หรือ อุปสรรค

Editor's Memo
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ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, อ.มานา คุณธาราภรณ ฯลฯ
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ  เวสารัชวิทย, ณัฎฐิพล ขจรพันธ
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ฝายสมาชิกสัมพันธ: จตุพร ธนลาภสถาพร
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803
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“การบริหารจัดการระบบพิธีการศุลกากรในการเคลื่อนยายสินคา/บริการ รถ และประชาชน ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน
ควรจะตองมีความคลองตัว ลดขั้นตอนตางๆ ในการอำนวยความสะดวกทางการคา เขาสูการใหบริการตามมาตรฐานสากล”
- รองศาสตราจารย ดร. ผุสดี พลสารัมย
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เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลเปน 68,811 ลาน USD” - อ.ดร.ประพันธพงษ ขำออน
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“จีนนับเปนประเทศผูบริโภคพลังงานสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 8.9 ลานบารเรลในป 2553 
เปนวันละ 15 ลานบารเรลในป 2563” - ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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“องคกรควรนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการกำกับ
การปฏิบัติกิจกรรม CSR เพราะจะทำใหกิจกรรม CSR มุงเนนไปที่การเสริมสรางความเขมแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง 
และความยั่งยืนใหกับผูมีสวนไดเสีย” - รองศาสตราจารย ทองทิพภา วิริยะพันธุ

43

New Media
“มีสถิติเกี่ยวกับการชมโทรทัศนของคนอเมริกาที่นาสนใจวา ผูชมใชเวลาดูโทรทัศนเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง มูลคาโฆษณา 
70 พันลานดอลลารตอป, ทั่วโลกมีผูใชประมาณ 4 พันลานคน” - ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ

35

Work & Life
“ดันดาราประกาศตนวาเปนเวทีแหงความเทาเทียมเสมอภาค  จึงยิ่งมีบุคคลตางๆ อยากจะแสดงตัวตนผานชวงดันดารามากมาย
ไมจำเปนวาจะมีเพศสภาพอยางไร” - ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ

52

China Focus
“ในชวงไตรมาสแรกของป 2555 ยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยลดลงรอยละ 3.4 ต่ำกวาที่คาดการณไว โดยรถยนตนั่ง (Passenger 
Vehicle) มียอดขาย 3.4 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา” - ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

33

ดันดารา

มาปลอกกลวยเขาปาก....

ดัชนีความเชื่อมั่น

: การวิเคราะหการสงออกไทย

: CSR พอเพียง

: กาวสูยุค
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Contributor
ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ‹ ´Ã. ¼ØÊ´Õ ¾ÅÊÒÃÑÁÂ‹ 
รองอธิการบดี½‚ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ˆÒä·Â
ความเชี่ยวชาญ
¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È CLMV, 
¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹, ¡ÒÃμÅÒ´ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

การคาระหวางประเทศของไทยมีพัฒนาการมา
อยางยาวนาน และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีเปน 
ตลาดสำคัญ 3 ตลาดหลัก (Triad Market) ของโลก คือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป อยางไรก็ตาม 
ยังมีการคาระหวางประเทศอีกประเภทหน่ึง ท่ีนับไดวา 
เปนการคาด้ังเดิมของไทยและทำรายไดเขาประเทศมา 
อยางตอเน่ือง น่ันก็คือการคาขายกับประเทศเพ่ือนบาน 
ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย 4 ประเทศ คือ 
สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสาธารณรัฐแหง 
สหภาพเมียนมาร หรือเรียกสั้นๆ วา “เมียนมาร”   
การคาขายกับประเทศเพื่อนบานนิยมเรียกกันในกลุม 
นักธุรกิจหรือพอคาที่อยูในจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดน 
ติดกับประเทศเพ่ือนบานวา “การคาชายแดน (Border 
Trade)”   สิ่งท่ีผูสนใจเกี่ยวกับการคาชายแดนควรจะ 
ทราบในเบื้องตน คือ 

ประเทศไทยมีมูลคาการคากับประเทศเพื่อนบาน 
ประเทศใดมากที่สุด

มูลคาการคาไทยกับประเทศเพ่ือนบาน จากสถิติ 
ของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  นำเสนอ 
มูลคาการคารวมของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ในป 2554 
ที่ผานมา พบวาไทยมีมูลคาการคาชายแดน 899,783 

ลานบาท หรือประมาณเกือบ 9 แสนลานบาท เพ่ิมข้ึน 
จากป 2553 ที่มีมูลคาการคา 778,068 ลานบาท 
หากเปรียบเทียบการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศ 
เพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ ระหวางป 2553 – 2554 
และชวงไตรมาสแรกของป 2555 (ม.ค. – มี.ค.)  พบวา 
ไทยมีมูลคาการคากับประเทศมาเลเซียสูงสุดคือ 
560,655 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62.3  รองลงมา 
คือ เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา ดวยมูลคาการคา 
157,591 ลานบาท (รอยละ 17.5) 111,019 ลานบาท 
(รอยละ 12.3) และ 70,518 ลานบาท (รอยละ 7.8) 
ตามลำดับ

สินคานำเขา สงออกที่สำคัญคืออะไร  
ประเภทสินคาสงออก-นำเขา  ประเภทสินคา 

สงออกและนำเขาที่สำคัญที่มีมูลคาสูงสุด 5 อันแรก 
ของการคาชายแดนไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2555 
(ม.ค. – มี.ค.) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

จากการที ่ประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศเพื่อนบานทางบก  กิจกรรมแลกเปลี่ยนสินคา 
ระหวางประชาชน นักธุรกิจจึงใชเสนทางคมนาคมทาง 
ถนนเปนหลัก ยกเวนทาง สปป.ลาว ที่มีแมน้ำโขงเปน 
เขตแนวชายแดนที่ใชการขนสงทางเรือหรือการขาม 
สะพานมิตรภาพท้ัง 3 แหง ในจังหวัดหนองคาย นครพนม 
และมุกดาหาร
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ประเทศไทย
กับ
ยุทธศาสตรการคาชายแดน





การสงออกหรือนำเขาสินคาสงผานชองทางใด
ชองทางการสงออก-นำเขาสินคา  ตามแนวชายแดน 

น้ัน หากทำการคาอยางถูกตองจะตองผานพิธีการศุลกากร 
หรืออาจเรียกเปนที่เขาใจทั่วไปวา “ดาน” แตในภาษา 
ราชการไทย เรียกวา “จุดผานแดน” ตามเกณฑของ 
กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว  3 ประเภท คือ 1) จุด 
ผานแดนถาวร จำนวน 34 แหง 2) จุดผานแดนชั่วคราว 
จำนวน 54 แหง และ 3) จุดผอนปรนทางการคา 2 แหง 
แยกตามรายประเทศ ดังตารางที่ 2 ซึ่งจุดผานแดน 
แตละประเภทมีเง่ือนไขและลักษณะเฉพาะ จะตองมีการ 
ศึกษาหากสนใจที่จะสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน

แตในทางปฏิบัติ จุดผานแดนที่กำหนดระหวาง 
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบาน อาจไม 
สามารถครอบคลุมบริเวณพื้นที่ตางๆ ที่ประชาชนไปมา 
หาสูกันในอดีตได จึงมีชองทางอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา 
“ชองทางการคาแบบธรรมชาติ (Natural Pass)”  
เปนเสนทางที่เดินทางเขาออกตามธรรมชาติระหวาง 
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ชองทางลักษณะนี้ถือวา 
ไมถูกตองตามกฎหมาย เพราะการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
สินคาระหวางประชาชนหรือพอคา จะถือวาเปนการทำ 
“การคานอกระบบ” ไมผานพิธีการศุลกากร ไมมีการ 
ลงบันทึกสถิติดานมูลคาการคาตอกัน 

นอกจากนี้ ยังมีชองทางนำเขา-สงออกสินคาอีก 
ประเภทหน่ึง เรียกวา “ชองทางอนุมัติเฉพาะของศุลกากร 
ตามมาตรา 5 ทวิ พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2480”  
ชองทางนี้ เปนชองทางที่ศุลกากรอำนวยความสะดวก 
ทางการคาใหกับนักธุรกิจหรือพอคาที่รองขอ เพราะไป 
ทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน แตการขนสงสินคา วัสดุ 
อุปกรณไปตามชองทางจุดผานแดนถาวรไมสะดวก อาจ 
ดวยขอจำกัดเรื่องเวลา เปด ปดดาน หรือระยะทาง 

มีวิธีการชำระเงินคาสินคาระหวางกันอยางไร 
วิธีการชำระเงินคาสินคา แบงออกไดเปน  2  วิธี 
1. การชำระเงินผานธนาคาร  การชำระเงิน 

ดวยวิธีนี้จะใชวิธีการเปด Letter of Credit (L/C)  แต 
ถือวามีการดำเนินการนอยมาก เพราะประเทศเพ่ือนบาน 
(สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร) มีธนาคารท่ีสามารถใหบริการ 
โอนเงินระหวางประเทศจำกัดหรือไมมี และพอคาเองก็ 
เห็นวาการซื้อขาย มีเอกสาร หลักฐานตางๆ มากมาย 
เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางติดตอ จึงไมไดรับ 
ความนิยม

2. การชำระเงินโดยไมผานธนาคาร เปนวิธ ี
ที่นิยมแพรหลายมากที่สุดในการคาชายแดน รูปแบบ 
การชำระเงินมีวิธีการเฉพาะ เชน การชำระเงินโดย 
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แลกเปล่ียนเปนส่ิงของ การชำระดวยเงินสด การชำระเงิน 
ผานทางบุคคลที่รูจักหรือผานทางบุคคลที่ทำหนาที่ 
โอนเงินให อาจรูจักกันในหมูพอคาคือ รูปแบบ 
“โพยกวน” ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะการคาสวนใหญ 
เปนการคารายยอยสำหรับผูประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก มูลคาการชำระคาสินคาตองวดมีมูลคา 
ไมมาก อาจอยูในระดับหมื่นบาทถึงหนึ่งลานบาท อีก 
เหตุผลหนึ่ง กลาวไดวา การคาชายแดนใหความสำคัญ 
ตอความไววางใจ เชื่อถือ (Trust) ซึ่งกันและกัน รูจัก 
กันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ มีความเกี่ยวเนื่องกันทาง 
เครือญาติ หรือการแตงงานระหวางกัน 

ขอคิดเห็นตอการคาชายแดนไทย
แมวาภาครัฐจะใหความสำคัญตอการคาชายแดน 

โดยบรรจุใหเปนยุทธศาสตรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) และภาคเอกชน คือ 
สภาหอการคาแหงประเทศไทยไดใหความสำคัญตอการ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบานมาชานาน 
เกือบ 20 ป โดยมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการการคา 
ชายแดน” ซ่ึงปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน “คณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน” ทำหนาท่ีสงเสริม 
การคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน  มีการจัดทำ 
ยุทธศาสตรการคาชายแดนเสนอใหกับรัฐบาล  แตดวย 
สภาพการณของชายแดนไทย ที่ยังคงมีประเด็นเรื่อง 
ความมั่นคงและพื้นที่ทับซอน ทำใหการพัฒนาความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจจะตองอาศัยความรวมมือระหวาง 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานรวมกัน 
อยางตอเนื่อง 

Leaders' Note

13



ขอเสนอแนะเรงดวนที่อยากใหมีการพิจารณา
ดำเนินการ 4 ประการ คือ 

1) การบริหารจัดการระบบพิธีการศุลกากรใน 
การเคลื่อนยายสินคา/บริการ รถ และประชาชน 
ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานควรจะตองมีความ 
คลองตัว ลดข้ันตอนตางๆ ในการอำนวยความสะดวก 
ทางการคา เขาสูการใหบริการตามมาตรฐานสากลให 
ทันกอนที่จะมีการรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอยางสมบูรณในป 2558   

2) การยกระดับชองทางการคาท่ีเปนจุดผอนปรน 
หรือจุดผานแดนชั่วคราวใหเปนจุดผานแดนถาวร 

3) การนำเสนอมาตรการใดๆ เพื่อจูงใจให 
นักธุรกิจท่ีทำการคานอกระบบเขามาสูการคาในระบบ 
เพิ่มมากขึ้น 

4) การรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดีทางการเมือง 
ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะในขอสุดทาย 
เพราะไมวาจะพัฒนา ปรับปรุงอยางไร หากเกิดความ 
ขัดแยงระหวางกัน จะสงผลตอการคาขายบริเวณชายแดน 
ทันที ที่มักไดขาวคราวเสมอ คือ การปดดานการคา   

ท้ังน้ี ยังมีความหวังวาโอกาสทางการคาระหวาง 
ประเทศของไทยตามแนวชายแดนไทยจะไดรับการ 
พัฒนา ดวยความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือทำให 
ไทยเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุนในภูมิภาค 
น้ี ประเด็นทาทายตอไปท่ีเปนโอกาสรออยู คือ บทบาท 
ของ “การคาผานแดน (Transit Trade)” ท่ีในอนาคต 
จะมีมากขึ้น มีทั้งผูเลนที่เปนพอคาชายแดนและบริษัท 
ขามชาติ (Multinational Corporation) เสนทาง 
การคาผานแดนท่ีสำคัญ คือ จากไทยไปยังมณฑลตางๆ 
ทางตอนใตของจีนผานเสนทาง R3E เมื่อสะพานขาม 
แมน้ำโขงแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทรายแลวเสร็จในป 
2556 และการคาผานแดนจากไทยผานเมียนมารไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศอีกดวย

Leaders' Note
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กวา และ (2) เมื่อประเทศร่ำรวยขึ้น ซึ่ง 
วัดไดจากการมีรายไดประชาชาติตอคน หรือ 
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติท่ีแทจริงตอคน 
(GDP per Capita) ที่สูงขึ้น ประชากรใน 
ประเทศน้ันๆ ก็ควรจะมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน 
ตามไปดวย

สมมุติฐานขอแรก ที่วาคนที่รวยกวา 
ยอมมีความสุขมากกวาคนท่ีจนกวาน้ัน เกิดข้ึน 
จากขอสังเกตที่วาคนร่ำรวย มีเงินทองมาก 
ยอมมีสภาพความเปนอยูท่ีดีกวาคนท่ีมีเงินนอย 
และเน่ืองจากสภาพความเปนอยูท่ีดีกวา ทำให 
คนรวยมีความสุขมากกวาคนจน ซึ่งความ 

เม่ือพูดถึงคำวา “ความสุข” แทบทุกคน 
คงเห็นพองตองกันวาเปนส่ิงท่ีใครก็ปรารถนา 
ปจจัยที่ทำใหคนเรามีความสุขนั้นมีหลาย 
ปจจัยและตางกันไปสำหรับแตละคน แต 
คนสวนใหญมีความเช่ือรวมกันวาถามีสุขภาพ 
แข็งแรง มีความรัก มีลูกหลายคน (รวมถึง 
การมีหลานดวย) และมีเงินมากขึ้น ชีวิตคง 
จะมีความสุขมากขึ้น  

มีนักเศรษฐศาสตรกลุมหน่ึง สนใจศึกษา 
แนวคิดเศรษฐศาสตรวาดวยความสุข และ 
ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผล หรือเปนผล 
มาจากความสุข โดยใชขอมูลจากการเก็บ 
ขอมูลภาคสนาม ซ่ึงใหผูตอบบอกระดับความสุข 
(happiness) หรือความพึงพอใจในชีวิต (life 
satisfaction) ของตนเองขณะน้ัน1 พรอมท้ัง 
เก็บขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับผูตอบ 
อีกหลายอยาง เพื่อศึกษาเหตุและผลของ 

ความสุข โดยเช่ือมโยงกับลักษณะเฉพาะบุคคล 
เชน ฐานะการเงิน รายได การมีบุตร 
สถานะสมรส การศึกษา เพื่อนฝูง กิจวัตร 
ประสิทธิภาพในการทำงาน การเจ็บปวย และ 
การวางงาน เปนตน ในบทความนี้ผูเขียนจะ 
เลาถึงแนวคิดแรกๆ ท่ีนักเศรษฐศาสตรทำการ 
วิเคราะห ซ่ึงก็คือแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ 
ระหวาง ความสุข และเงิน  

Richard Easterlin (1974, 1995) 
ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวาง ‘เงิน’ และ 
‘ความสุข’ โดยเขาต้ังสมมุติฐานไวสองขอวา 
ถาเงินทำใหคนมีความสุขไดจริง (1) คนที่ 
รวยกวายอมจะมีความสุขมากกวาคนที่จน

1 áººÊÍº¶ÒÁ ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊØ¢ ËÃ×Í¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹ªÕÇÔμ¹Ñ้¹ ãªŒÊà¡ÅËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ (1)-(3) ËÃ×Í (1)-(5) ËÃ×Í (1)-(7) ËÃ×Í (1)-(10) «Ö่§ÊÒÁÒÃ¶·ÓãËŒÍÂÙ‹ã¹Êà¡Åà ṌÂÇ¡Ñ¹ä´Œ
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หรือ จีดีพี แลวก็คิดไปวาเมื่อประเทศรวย 
ทุกคนก็อยูดีกินดี และจะมีความสุข แตวา 
การมุงเปาไปสูการเพ่ิมรายไดประชาชาติน้ัน 
จะทำใหคนในประเทศมีระดับความสุขเฉล่ีย 
เพิ่มขึ้นไดหรือไม

ในงานวิจัยของ Richard Easterlin 
(1995) ไดนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษวา 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑมวลรวม 
ประชาชาติตอคน (GDP Per Capita) 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตระดับความสุข 
โดยเฉลี ่ยของชาวอเมริกันนั ้นไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญเลย (ตาราง 
ที่ 2) ดังนั้น ถึงแมคนรวยจะมีความสุขกวา 
คนจนอยางมีนัยสำคัญ แตวาการเพ่ิมรายได 
ใหประชากรทุกคนในประเทศ ไมไดเพิ่ม 
ความสุขโดยเฉลี่ยของประชากรทั้งหมด4   
นอกจากนี้ในอีกหลายประเทศ เชน ญี่ปุน 
อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี 
นักวิจัยก็ไดคนพบความสัมพันธระหวาง 
ความสุขกับรายได แบบเดียวกันกับงานของ 
Easterlin (1995) 

ประเด็นที่นาสนใจนั้นอยูที่วา ทำไม 
คนรวยถึงมีความสุขมากกวาคนจน แตวา 
การมีเงินมากขึ้นไมไดทำใหสังคมโดยรวม 
มีความสุขเพ่ิมข้ึนเลย คำตอบน้ันอยูท่ีจริงๆ 
แลวคนเราชอบ “การเปรียบเทียบ” น่ันเอง 
ซึ่งนั่นหมายความวาความสุขของคนเรา 

สัมพันธนี้เปนไปตามทฤษฎีอรรถประโยชน 
(Utility Theory) ซึ่งเปนแนวคิดเบื้องตน 
ของเศรษฐศาสตร และเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน 
ขอนี้ Richard Easterlin ใชขอมูลที่เก็บจาก 
แบบสอบถามแบบตอบดวยตนเองจากประชากร 
อเมริกันโดย American Institute of Public 
Opinion Survey และพบวาชาวอเมริกัน 
ผูมีรายไดนอย (ต่ำกวา 3,000 เหรียญ 
สหรัฐฯ ตอป) ประมาณรอยละ 30 ตอบวา 
พวกเขามีความสุขมาก2 แตชาวอเมริกันผูมี 
รายไดสูง (สูงกวา 15,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอป) มากถึงกวารอยละ 50 ตอบวาพวกเขา 
มีความสุขมาก (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ 
ยังมีงานวิจัยที่คนพบความสัมพันธลักษณะ 
เดียวกันนี้ในอีกหลายประเทศ ทั้งในทวีป 
เอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต ซึ่งนั่น 
ทำใหเราสรุปในเบื้องตนไดวาเงินอาจซื้อ 
ความสุขใหเราได  คงเปนจริงที่คนเราจะมี 
ความสุขได ยอมตองมีปจจัยพ้ืนฐานเพียงพอ 
เชน มีที่อยูอาศัย มีอาหาร หรืออยางนอยก็ 
ตองเกินระดับความยากจน และจากสมมุติฐาน 
ขอนี้ ทำใหคนสวนใหญเชื่อไปถึงขั้นที่วาถา 

ทำใหประเทศของเรามีเงินมากข้ึน ก็คงทำให 
คนในประเทศมีความสุขมากขึ้นไปดวย 

ถาเงินซ้ือความสุขไดจริง การเพ่ิมเงิน 
ในกระเปาของประชาชน เชน การข้ึนคาแรง 
ขั้นต่ำ และการเพิ่มเงินเดือนขาราชการ 
และพนักงานของรัฐ การทำใหประชาชน 
มีรายไดและเงินเพิ่มมากขึ้นกันถวนหนา 
แลวก็จะทำใหพี่นองประชาชนมีความสุข 
เพ่ิมข้ึน3 ซ่ึงแนวคิดดังกลาว นำไปสูการพิสูจน 
สมมุติฐานขอที่ (2) ของ Easterlin ที่ 
กลาวไววาถาเงินทำใหคนมีความสุขเพิ่มขึ้น 
ไดจริงแลวละก็ หากเราทำใหทุกคนในประเทศ 
มีเงินเพิ่มขึ้น (เชน เพิ่มรายไดประชาชาติ 
ตอคน หรือเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
ที่แทจริงตอคน) ประชากรในประเทศก็ควร 
จะมีความสุข (โดยเฉลี่ย) เพิ่มมากขึ้นดวย  

หลายคนคงเคยไดยนินักการเมืองหรือ 
คนใหญคนโตท่ีเปนผูกำหนดนโยบายบริหาร 
ประเทศในเกือบทุกรัฐบาลและในเกือบ 
ทุกประเทศ ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา 
พูดถึงแตการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ 
เศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 

พบวาชาวอเมริกันผูมีรายไดนอย (ต่ำกวา 3,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอป) ประมาณรอยละ 30 ตอบวาพวกเขามีความสุขมาก 
แตชาวอเมริกันผูมีรายไดสูง (สูงกวา 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป) 
มากถึงกวารอยละ 50 ตอบวาพวกเขามีความสุขมาก

2 áººÊÍº¶ÒÁãËŒà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñ้¹ÁÕμÑÇàÅ×Í¡ ÊÒÁÃÐ´Ñº â´Â ÃÐ´Ñº (3) ËÁÒÂ¶Ö§ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ (very happy), ÃÐ´Ñº (2) ËÁÒÂ¶Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àÅ็¡¹ŒÍÂ (pretty happy) 
  áÅÐÃÐ Ñ́º (1) ËÁÒÂ¶Ö§ äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ (not very happy)
3 ÃÑ°Á¹μÃÕ¼ÙŒË¹Ö่§¡Å‹ÒÇã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “¡ŒÒÇμ‹Íä»...¢Í§àÍÊàÍ็ÁÍÕä·Âã¹»‚ 2555” Ç‹Ò “ ...¡ÒÃ»ÃÑº¢Ö้¹¤‹ÒáÃ§ 300 ºÒ·/ÇÑ¹...¨Ðª‹ÇÂ¡ÃÐμØŒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ÀÒ¾ÃÇÁãËŒ´Õ¢Ö้¹  à¾ÃÒÐàÁ×่Í¼ÙŒãªŒáÃ§§Ò¹ 
  ÁÕÃÒÂä´ŒÁÒ¡¢Ö้¹ ¹Óà§Ô¹ÁÒ«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¡¢Ö้¹ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒä´Œà¾Ô่Á¢Ö้¹ ¨Ð·ÓãËŒ¤¹ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à¾Ô่Á¢Ö้¹”
4 ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¢Í§ÊÁÁØμÔ°Ò¹áÃ¡áÅÐÊÁÁØμÔ°Ò¹·Õ่ÊÍ§¹Õ้à»š¹·Õ่ÁÒ¢Í§ Easterlin Paradox
5 á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºμ¹àÍ§¡Ñºà¾×่Í¹ºŒÒ¹¹Õ้ äÁ‹ä´Œ¨Ó¡Ñ´ÍÂÙ‹áμ‹ã¹»ÃÐà·ÈÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ËÃ×Í»ÃÐà·È¾Ñ²¹Òà·‹Ò¹Ñ้¹ áÁŒáμ‹ã¹»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò àª‹¹ ¨Õ¹ ¤¹ã¹ª¹º·¢Í§¨Õ¹ 
  ÁÑ¡à»ÃÕÂºà·ÕÂºμ¹àÍ§¡Ñº¤¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹à»š¹ËÅÑ¡ (Knight, et al. 2009)  

30%
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ไมไดข้ึนกับรายไดของตนเองเทาน้ัน แตยัง 
ขึ้นอยูกับรายไดของผูอื่นอีกดวย 

เม่ือคนเราชอบเปรียบเทียบแลว คำถาม 
สำคัญคือ ใครคือบุคคลที่เราจะเปรียบเทียบ 
ตัวเองดวย จากงานวิจัยของ Erzo Luttmer 
(2005) พบวาคนเรามักเปรียบเทียบตนเอง 
กับเพื่อนบาน และบุคคลที่อาศัยในละแวก 
เดียวกัน5 โดย Luttmer พบวาคนเรามี 
ระดับความสุขลดลง เม่ือระดับรายไดโดยเฉล่ีย 
ของคนที่อาศัยในละแวกเดียวกันเพิ่มขึ้น 
ตัวอยางเชน คนอเมริกันท่ีอาศัยอยูในละแวก 
คนรวยยาน Beverly Hills ในสหรัฐอเมริกา 
จะมีความสุขลดลงเม่ือรูวาเพ่ือนบานของตน 
มีรายไดมากกวาตนเอง ท้ังๆ ท่ีคนผูน้ีมีรายได 
มากกวาชาวอเมริกันอามิช ในรัฐเพนซิวาเนีย 
อยูหลายเทา นั่นเปนเพราะวาคนเราจะ 
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลที่มีลักษณะ 
เหมือนๆ กัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือ 
อาศัยอยูในสังคมเดียวกัน เชน เพื่อนบาน 
หรือเพื่อนรวมงาน ดังนั้น เราจึงสามารถ 

สรุปในเบื้องตนไดวาความสุขไมไดขึ ้นกับ 
เงินหรือรายได แตขึ้นกับการเปรียบเทียบ 
สถานะทางการเงิน หรอืเปรียบเทียบรายได 
ของคนในกลุม กลาวคือเงินไมไดทำให 
คนมีความสุขดวยตัวของมันเอง แตทำให 
คนมีความสุขไดจากการที่นำเงินของตน 
ไปเปรียบเทียบกับคนรอบขาง และพบวา 
ตนเองนั้นรวยกวาคนอื่นๆ รอบตัว หรือ 
รวยกวาคนในกลุมที่ตนเองรูจัก  

แรงงานและมนุษยเงินเดือนสวนใหญ 
ก็มักเปรียบเทียบตนเองกับเพ่ือนฝูง ญาติมิตร 
เพื ่อนรวมงาน และเพื่อนบาน ดังนั ้น 
การเพิ่มคาแรงขั้นต่ำ หรือการเพิ่มเงินเดือน 
ขาราชการตามนโยบายของรัฐบาลนั ้น 
ทำใหผูใชแรงงานและมนุษยเงินเดือน (ทั้ง 
ขาราชการ และพนักงานเอกชน) สวนใหญตาง 
ไดเงินเพิ่มขึ้นกันถวนหนา6 และเนื่องจาก 
คนเรามักเปรียบเทียบกับคนกลุมเดียวกัน 
เปนหลัก การเพ่ิมเงินเดือนใหคนสวนใหญ 
นั้นไมไดเปลี่ยนแปลงลำดับความร่ำรวย 

·ÓäÁ¤¹ÃÇÂ¶Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ
ÊØ¢ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤¹¨¹ 
áμ ‹Ç‹Ò¡ÒÃÁÕà§Ô¹ÁÒ¡¢Öé¹
äÁ‹ä´Œ·ÓãËŒÊÑ§¤Áâ´Â 
ÃÇÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
àÅÂ ¤ÓμÍº¹Ñé¹ÍÂÙ‹·Õè 
¨ÃÔ§æ áÅŒÇ¤¹àÃÒªÍº 
“¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº” 
¹Ñè¹àÍ§ «Öè§¹Ñè¹ 
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò 
¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤¹àÃÒ 
äÁ‹ä´Œ¢Öé¹¡ÑºÃÒÂä´Œ 
¢Í§μ¹àÍ§à·‹Ò¹Ñé¹ 
áμ ‹ÂÑ§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃÒÂä´Œ 
¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ÍÕ¡´ŒÇÂ 

6 â´Â»¡μÔáÅŒÇ ËÅÑ§¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº¤‹ÒáÃ§¢Ñ้¹μ่Ó ËÃ×Íà§Ô¹à ×́Í¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÀÒ¤àÍ¡ª¹¡ ็ÁÑ¡»ÃÑºã¹·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹àÇÅÒμ‹ÍÁÒ
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หรือฐานะความเปนอยูของแตละคนในกลุม 
เทาใด นั่นก็เทากับวาคนเหลานี้คงไมไดมี 
ความสุขเพิ่มมากขึ้นแตอยางใด 

ถาเงินหรือความร่ำรวย ไมไดเพิ่ม 
ความสุขไดอยางท่ีคิด การเพ่ิมความร่ำรวย 
ของประเทศ เชนการเพ่ิมของผลผลิตมวลรวม 
ประชาชาติ (จีดีพี) ก็คงไมไดทำใหคนใน 
ประเทศมีความสุขมากขึ้น หลายประเทศ 
จึงไดเร่ิมใหความสำคัญกับการศึกษาเก่ียวกับ 
ความสุขอยางจริงจัง เพื่อเขาใจกลไก เหตุ 
และผลของความสุขของประชากร เพ่ือจัดการ 
นโยบายของประเทศอยางเหมาะสม และ 
ใหความสำคัญกับการเพิ่มระดับความสุข 
ของประชากรในประเทศนั้นๆ อยางแทจริง  
เชน ประเทศภูฏานใชริเริ่มใหนำ Gross  
National Happiness (GNH) เพื่อเปน 
ตัวชี้วัดความเจริญของประเทศแทนผลผลิต 
มวลรวมประชาชาติ (GDP) และออกนโยบาย 
เพ่ือเพ่ิม GNH เปนสำคัญ นอกจากน้ี รัฐบาล 
ของประเทศอังกฤษชุดปจจุบัน ประกาศวา 
จะใหความสำคัญกับระดับความสุขของ 
ประชากรอังกฤษ โดยวางงบประมาณใน 
การทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสุข 
อยางจริงจัง รวมท้ังจัดใหมีการวัดดัชนีความสุข 
ของประเทศ 

ถึงเวลาแลวหรือยังที่รัฐบาลไทยควร 
ใหความสำคัญกับระดับความสุขและความ 
พึงพอใจในชีวิตของประชากรไทยเพ่ิมมากข้ึน 
เพราะนโยบายที ่เนนการเพิ ่มอัตราการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเนนแตการเติบโต 
ของจีดีพี หรือรายไดเพียงอยางเดียวนั้น 
ไมสามารถทำใหประชากรไทยมีความสุขใน 
ชีวิตเพิ่มมากขึ้นไดอยางแทจริง

à¹×èÍ§¨Ò¡¤¹àÃÒÁÑ¡à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¤¹¡ÅØ‹Á 
à´ÕÂÇ¡Ñ¹à»š¹ËÅÑ¡ ¡ÒÃà¾ÔèÁà§Ô¹à´×Í¹ãËŒ¤¹ 
Ê‹Ç¹ãËÞ‹¹Ñé¹äÁ‹ä´Œà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÅÓ´Ñº 
¤ÇÒÁÃèÓÃÇÂËÃ×Í°Ò¹Ð¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§ 
áμ ‹ÅÐ¤¹ã¹¡ÅØ‹Áà·‹Òã´ ¹Ñè¹¡çà·‹Ò¡ÑºÇ‹Ò 
¤¹àËÅ‹Ò¹Õé¤§äÁ‹ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 
áμ ‹ÍÂ‹Ò§ã´
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สัตว โรงงานทำแปงมัน สาคู ตลอดจน 
การสงออกไปขายตางประเทศซึ่งสามารถ 
สรางรายไดเขาประเทศไดมากเปนอันดับ 
3 ของมูลคาการสงออกสินคาเกษตรท้ังหมด 
ของไทย โดยเปนรองยางพารา และขาว

โอกาสของมันสำปะหลังภายใตการ
แขงขันในอาเซียนและอาเซียน+3

• ไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมาก
ผูผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของโลก 

5 อันดับแรก ในป พ.ศ. 2553 อันดับที่ 1 
ไดแกไนจีเรียมีพื ้นที ่เพาะปลูกมากที ่สุด 
รองลงมา คือ คองโก บราซิล อินโดนีเชีย 

มันสำปะหลังเป นพืชสำคัญของ 
ประเทศไทย ทั้งเปนสินคาเกษตรที่ทำ 
รายไดใหแกครัวเรือนเกษตรกรกวา 4 
แสนครัวเรือนทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 
ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากมันสำปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย 
ปลูกไดตลอดป ทนความแหงแลงไดดี มี 
โรคและแมลงทำความเส ียหายใหน อย 
และเจร ิญเต ิบโตได ด ี ในประเทศไทย 
เกษตรกรไทยจึงนิยมปลูกมันสำปะหลัง 
กันมาก คิดเปนเนื้อที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 
กวา 7 ลานไร นอกจากนี้หัวมันสำปะหลัง 
ที ่ปลูกไดสามารถนำมาแปรรูปเปนเสน 
หรืออัดเม็ดเพื่อสงเขาโรงงานผลิตอาหาร 

ตนทุนการปลูกมันสำปะหลังของ
เกษตรกรไทยในป พ.ศ. 2550 
อยูที ่ 0.85 บาทตอกิโลกรัม หรือ
ประมาณ 3,023.05 บาทตอไร 
ในขณะที่ตนทุนการผลิตของเวียดนาม 
อยูที ่ 0.77 บาทตอกิโลกรัม และ
กัมพูชาอยูที ่ 0.61 บาทตอกิโลกรัม

0.85
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และไทย ตามลำดับ คิดเปนพื้นที่เพาะปลูก 
ประมาณรอยละ 50.0 ของพื้นที่ปลูก 
มันสำปะหลังทั่วโลก (ภาพที่ 1)

• ไทยมีปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังอยู 
ในระดับสูง ไทยมีผลผลิตมันสำปะหลัง 
ในป พ.ศ. 2553 เทากับ 22.0 ลานตัน 
ตอไร คิดเปนรอยละ 12.5 ของผลผลิต 
ทั่วโลก อยูในอันดับที่ 4 ของโลก โดย 
ผูผลิตอันดับ 1 ของโลกยังคงเปนไนจีเรีย 
37.5 ลานตัน คิดเปนรอยละ 21.3 รอง 
ลงมาคือบราซิล 24.4 ลานตัน หรือรอยละ 
13.8 สวนอินโดนีเซียซ่ึงเปนประเทศสมาชิก 
กล ุ มอาเซ ียนด วยก ันน ั ้นสามารถผลิต 
มันสำปะหลังได มากกวาไทยมีปร ิมาณ 
23.9 ลานตันในป พ.ศ. 2553 หรือรอยละ 
13.6 (ภาพที่ 2)

• มูลคาการสงออกมันสำปะหลังและผล 
ผลิตภัณฑของไทยไปในตลาดโลก ตลาด 
อาเซียน และตลาดอาเซียน+3 อยูใน 
ระดับสูง

หากพิจารณาจากหัวขอกอนหนา จะ 
เห็นวาไทยเปนประเทศผูผลิตที่อยูอันดับ 
4 ของโลก และเปนรองประเทศสมาชิก 
อาเซียนอยางอินโดนีเซีย แตเมื่อคิดเปน 
มูลการสงออกแลว พบวาไทยเปนประเทศ 
ผูสงออกอันดับ 1 ของโลก เนื่องจาก 
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ประเทศที่ผลิตไดอันดับ 1 – 4 เปนการ 
ผลิตเพื ่อใชบริโภคภายในประเทศเปน 
หลัก รวมถึงตองนำเขาเพื่อบริโภคดวยอีก 
ทางหนึ่ง จึงมีผลผลิตเหลือสำหรับสงออก 
นอย ในขณะที่ไทยมีการบริโภคในประเทศ 
เพียงรอยละ 9.0 ของปริมาณที่ผลิตได 
ส งผลใหม ีผลผลิตเหลือสำหรับสงออก 
จำนวนมาก โดยสินคาที่ไทยสงออกไปยัง 
ตลาดโลกมากที่สุดคือมันเสน/มันอัดเม็ด 
คิดเปนมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2554 
เทากับ 969.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ รอง 

ลงมาคือสตารชทำจากมันสำปะหลัง และ 
เด็กตรินและโมดิไฟดสตารชอื่นๆ ตามลำดับ 
(ตารางที่ 1) 

เมื่อจำแนกการสงออกมันสำปะหลัง
และผลิตภัณฑของไทยไปในตลาดอาเซียน
และอาเซ ียน+3 แลว จะพบวาสินคา 
มันเสน/มันอัดเม็ดไทยมีการสงออกไป 
ย ังอาเซ ียน+3 เป นปร ิมาณมาก ซึ ่ง 
สวนใหญเปนการสงออกไปยังตลาดจีน 
คิดเปนรอยละ 99.0 ของการสงออก 
ส ินค าชนิดนี ้ท ั ้งหมดของไทย ส ินค า 

สตารชที่ทำจากมันสำปะหลัง ยังคงเปน 
การสงออกไปจีนเปนหลัก รอยละ 26.8 
ของการสงออกสินคาชนิดนี้ทั้งหมดของ
ไทย รองลงมาเปนการสงออกไปอินโดนีเซีย 
สำหรับเด็กตรินและโมดิไฟดสตารชอื่นๆ 
มีการสงออกไปญี่ปุนมากที่สุด รอยละ 
33.1 รองลงมาคือจีน รอยละ 17.3 (ภาพ 
ที่ 3)
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ความเสี่ยงของมันสำปะหลังภายใต
การแขงขันในอาเซียนและอาเซียน
+3

• ผลผลิตตอไรเฉลี่ยทั่วประเทศของไทย 
ต่ำกวากัมพูชาและอินโดนีเซีย

หากเปรียบเทียบเปนปริมาณผลผลิต
ตอไรของประเทศในอาเซียน พบวากัมพูชา 
มีปริมาณผลผลิตตอไรเฉลี่ยทั่วประเทศ
สูงที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซีย สวน 
ไทยอยูในอันดับท่ี 3 เน่ืองจากการเพาะปลูก 
ไมมีการกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมในการ

ปลูก เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกตามราคา 
ตลาดที ่เพิ ่มสูงอันเนื ่องมาจากนโยบาย 
แทรกแซงราคาของรัฐ ทำใหดูแลไมทั่วถึง 
รวมถึงขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ไมเหมาะสม 
ทำใหผลผลิตตอไรต่ำ (ตารางที่ 2)

• ตนทุนปลูกมันสำปะหลังของไทยสูง 
ตนทุนการปลูกมันสำปะหลังของ 

เกษตรกรไทยในป พ.ศ. 2550 อยูที่ 0.85 
บาทตอกิโลกรัม หรือประมาณ 3,023.05 
บาทตอไร (ตารางที่ 3) ในขณะที่ 
ตนทุนการผลิตของเวียดนาม1 อยูที่ 0.77 

บาทตอกิโลกรัม และกัมพูชาอยูที่ 0.61 
บาทตอกิโลกรัม2 โดยตนทุนการเพาะปลูก 
ของไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
อันมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคาจาง
แรงงาน คาปุย ยาฆาแมลง และ น้ำมัน 
เชื้อเพลิง ที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป 
ทำใหในป พ.ศ. 2553 ตนทุนการผลิต 
มันสำปะหลังของไทยอยูที่ 1.62 บาทตอ 
กิโลกรัม หรือประมาณ 4,801.11 บาท 
ตอไร และป พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นมาเปน 
1.68 บาทตอกิโลกรัม หรือประมาณ 
5,192.49 บาทตอไร 

1  http://cassavaviet.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
2  μŒ¹·Ø¹¢Í§¡ÑÁ¾ÙªÒ äÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò¾Ñ¹¸Ø�ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§
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• ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายไดมีความ 
ผันผวนสูง

ราคาขายหัวมันสดภายในประเทศ 
10 ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน พบวามีความ 
ผันผวนขึ้นลงมาก (ภาพที่ 4) ซึ่งเปน 
ผลมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ

(1)  ผูกติดกับตลาดโลกสูง เนื่องจาก 
การผลิตมันสำปะหลังสวนใหญเปนการ 
ผลิตเพ่ือการสงออก ดังน้ันเม่ือตลาดสงออก 
เกิดปญหา ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ 
มูลคาการสงออกของไทย

(2) การบริหารจัดการดานการผลิต 
ของประเทศไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
การเพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการ 
ตลาด ทำใหเกิดภาวะผลผลิตลนตลาด ซึ่ง 
ทำใหราคาตก

(3)  นโยบายแทรกแซงราคา เปนการ 
เขามาบิดเบือนกลไกตลาด และไมสอดคลอง 
กับสภาวะการแขงขันในตลาดโลก

• ตนทุนการปลูกมันสำปะหลังมีแนวโนม 
สูงขึ้น กำไรมีแนวโนมลดลง

เมื ่อพิจารณากำไรของเกษตรกรผู  
ปลูกมันสำปะหลังของไทย พบวาในป 
พ.ศ. 2553 มีรายไดอยูท่ีประมาณ 6,990.0 
บาทตอไร เมื่อหักตนทุนทั้งหมดของการ 
เพาะปลูกซึ่งอยูที่ 4,801.1 บาทตอไร 
แลว จะทำใหเกษตรกรมีกำไรจากการปลูก 
มันสำปะหลัง 2,188.9 บาท ตอไร หาก 
คิดจากคาเฉลี่ยของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 
ทั้งประเทศตอครัวเรือนผูปลูกในป พ.ศ. 
2553 ซึ่งเทากับ 16.6 ไรตอครัวเรือนแลว 

ทำใหเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมีกำไร 
36,250.7 บาทตอครัวเรือนตอป หากคิด 
เปนกำไรที่ไดตอเดือนคือ 3,020.9 บาท 
ตอครัวเรือน (ตารางที่ 4) ถือวาเปนกำไร 
ที่อยูในเกณฑต่ำสำหรับการใชจายตางๆ 
ในแตละเดือน นอกจากนี้จากบทวิเคราะห 
ของ ดร.อนันต ดาโลดม3 นายกสมาคมพืชสวน 
แหงประเทศไทยท่ีประเมินกำไรของเกษตรกร 
ชาวไรมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ณ ราคารับจำนำที่ 2.75 บาท/ 
กิโลกรัม อยูที่ไรละ 1,310.0 บาทตอไร 
หรือ 26,200.0 บาทตอครัวเรือนตอป หรือ 
ประมาณ 2,000.0 บาทตอครัวเรือนตอ 
เดือน ซึ่งถือวาเปนกำไรที่อยูในเกณฑต่ำ 
เชนกัน (ภาพ ที่ 5)

ขอเสนอแนะเรงดวนเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันมันสำปะหลัง 
ไทยในตลาดอาเซียนและอาเซียน
+3

มันสำปะหลังเปนสินคาที่ไทยมีความ
สามารถในการแขงขันสูง ท้ังในตลาดอาเซียน 
ตลาดอาเซียน+3 และตลาดโลก แตหาก 
มาพิจารณาสถานการณของหนวยผลิต 
ตนน้ำ นั่นคือเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 
พบวายังคงพบปญหาในดานการบริการ 
จ ัดการไร เพ ื ่อให เก ิดรายไดเพ ิ ่มส ูงข ึ ้น 
ตลอดจนลูทางของการไดมาซ่ึงผลประโยชน 
จากการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ ึ ่ งสร ุปเป นข อเสนอแนะเร งด วนเช ิง 
นโยบาย (Policy Warning) ไดดังนี้

• เพิ ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน 
สำปะหลัง

เพิ ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน 
สำปะหลัง ประกอบดวย

- เพิ่มผลผลิตตอไร
- ลดตนทุนการเพาะปลูก
แนวทางของการเพิ ่มผลผลิตตอไร 

นั้น เปนการสงเสริมใหเกษตรกรดูแลและ 
เอาใจใสไรมันสำปะหลังมากยิ่งขึ้น เพื่อให 
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปองกัน 

กำไรของเกษตรกรผูปลูก
มันสำปะหลังของไทย พบวา
ในป พ.ศ. 2553 มีรายไดอยู
ที ่ประมาณ 6,990.0 บาทตอ
ไร เมื ่อหักตนทุนทั้งหมดของ
การเพาะปลูกซึ่งอยูที ่ 
4,801.1 บาทตอไรแลว จะ
ทำใหเกษตรกรมีกำไรจากการ
ปลูกมันสำปะหลัง 2,188.9 
บาทตอไร 

6,990

ไทยใชประโยชนจากขอตกลงดานการ
ลงทุนในการขยายพื้นที ่การเพาะปลูก
มันสำปะหลังไปในประเทศเพื่อนบาน 
เพื่อรองรับความตองการสินคา
เพิ่มขึ ้นของจีนภายใตอาเซียน+3 
และความตองการของอินเดียภายใต
อาเซียน+6 ทั้งนี ้วางแนวทางให
อาเซียนเปนฐานในการเพาะปลูกและ
แปรรูปผลิตภัณฑมันสำปะหลัง และ
ใหไทยเปนศูนยกลางของการสงออก
มันสำปะหลังของภูมิภาค
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โรคและแมลงศัตรูพืชไดทันเวลา รวมกับ 
การบริหารจัดการไรมันสำปะหลัง

ในสวนของการลดตนทุนการเพาะ 
ปลูกนั้น เปนการสงเสริมใหเกษตรกรใช 
ปุยชีวภาพที่สามารถทำขึ้นเองรวมกับการ
ใช ป ุ ยเคมีท ี ่ม ีราคาสูงเพ ื ่อประหยัดคา 
ใชจายของปุยเคมีและยาฆาแมลง ตลอด 
จนการจดบันทึกขอมูลตางๆ ที่จำเปนอยาง 
สม่ำเสมอ

• ขยายการลงทุนภายใตขอตกลงอาเซียน 
และอาเซียน+3

ไทยใชประโยชนจากขอตกลงดาน 
การลงทุนในการขยายพื้นที่การเพาะปลูก
ม ันสำปะหลังไปในประเทศเพื ่อนบาน 
เพื ่อรองรับความตองการสินคาเพิ ่มขึ ้น 
ของจีนภายใตอาเซียน+3 และความตองการ 
ของอินเดียภายใตอาเซียน+6 ทั้งนี้วาง 
แนวทางใหอาเซียนเปนฐานในการเพาะ 
ปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
และใหไทยเปนศูนยกลางของการสงออก
มันสำปะหลังของภูมิภาค

ทั้งนี ้ภาครัฐควรชวยเหลือเรื ่องการ 
ลงทุนหรือการทำสัญญา เพื่อใหการตกลง 
เปนไปอยางถูกตองและตามกฎระเบียบ 
ของทั้ง 2 ประเทศ และปองกันการผิด 
สัญญา

• ทบทวนนโยบายการแทรกแซงราคามัน 
สำปะหลังภายในประเทศ

ร ัฐบาลควรทบทวนนโยบายการ 
แทรกแซงราคาม ันสำปะหล ั งภายใน 

ประเทศที่ดำเนินการมาทุกยุคสมัย เพื่อ 
ใหผลประโยชนตกแกเกษตรกรอยางแท 
จริง มิใชตกแกบุคคลเพียงบางกลุม และ 
ไม ควรใช ม ันสำปะหล ังมาเป นส ินค า 
เกษตรประชานิยม รวมถึงทบทวนนโยบาย 
รับจำนำ เน่ืองจากประโยชนตกถึงเกษตรกร 
นอยมาก มีชองทางทุจริตเกือบทุกขั้นตอน 
บิดเบือนกลไกตลาด และบั่นทอนศักยภาพ 
การแขงขันของประเทศ 

โดยควรหันไปสนับสนุนดานกำไร 
ของเกษตรกร การชวยลดตนทุนเกษตรกร 
การสรางมูลคาเพิ่มใหอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
และการทำวิจัยตลาดเพื่อขยายตลาดการ
สงออกและไมพึ ่งพาตลาดสงออกเพียง 
ตลาดเดียว

• สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ 
มันสำปะหลัง

รัฐควรนำเงินงบประมาณที่ใชแทรก
แซงราคามาทำประโยชนดานอื่น เชน การ 
พัฒนาพันธุและการวิจัยตลาด รวมถึงการ 
จัดต้ังสถาบันแปรรูปผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
เชน อาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอางค 
วัสดุยอยสลายตามธรรมชาติ เครื่องดื่ม 
กรดมะนาว พลังงานทดแทน เปนตน

• สรางเสถียรภาพราคามันสำปะหลังภายใน 
ประเทศผานนโยบายพลังงานทดแทน

รัฐควรใหการสงเสริมใหมีการใชพลัง
งานทดแทนมากข ึ ้นอย างจร ิ งจ ั งและ 
ตอเนื่อง รวมกับการมีนโยบายดานพลังงาน 
ทดแทนที่ชัดเจนมากขึ้น เชน ออกมาตรการ 

สนับสนุนดานยานยนต โดยการลดภาษี 
รถยนตที ่ใชพลังงานทดแทนเพื ่อกระตุ น 
ความตองการใชของผูบริโภค การขึ้นภาษี 
นำเขาน้ำมัน เพื่อลดการนำเขา แลวดึงดูด 
ใหผู บริโภคหันมาใชพลังงานทดแทนที่มี 
ราคาถูกกวา การยกเวนภาษีสรรพสามิต 
ในกรณีของแกสโซฮอล เพื่อกระตุนความ 
ตองการใชมันสำปะหลังเปนวัตถุดิบผลิต 
เชื้อเพลิงพลังงาน เปนตน และเปนการ 
ยกระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศ 
ไดโดยที่รัฐไมตองแทรกแซงราคา

• ขยายตลาดการสงออก
เนื ่องจากตลาดหลักของผลิตภัณฑ 

มันสำปะหลังไทยคือจีน อาจทำใหเกิด 
ความเสี ่ยงทางดานราคาและการพึ ่งพิง 
ตลาดจีนมากเกินไป รัฐและเอกชนจึงควร 
รวมมือกันในการขยายตลาดการสงออก 
ไปยังประเทศตางๆ มากขึ้น เชน อาเซียน 
ยุโรป เปนตน รวมการเจรจากับประเทศ 
ผูนำเขาใหลดมาตรการปกปองตางๆ เพื่อ 
อำนวยความสะดวกทางการคา
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มาเลเซีย และสิงคโปร เมื่อเปรียบเทียบ 
อัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของ
ขาวจากประเทศผูสงออกรายใหญ คือ 
ไทย และเวียดนาม ไปในตลาดอาเซียนทั้ง 
ขาวรวม และขาวแยกรายประเภท แสดง 
ไดดังนี้

สวนแบงตลาดขาวรวมทุกประเภท
ในตลาดอาเซียน พบวาในป พ.ศ. 2547 
ประเทศไทยเปนผู ครองสวนแบงตลาด 
คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือเวียดนาม 
รอยละ 47.1 ซึ่งถือวาสวนแบงตลาดมี 
ความใกลเคียงกัน แตเมื่อพิจารณาอัตรา 
การขยายตัวแลว พบวาประเทศไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกขาวรวมทุก
ประเภทไปยังตลาดอาเซียนลดลง คิดเปน 
รอยละ -22.0 ซึ่งในปถัดมาสวนแบง 

ขาวไทย
มูลคาการสงออกขาวของประเทศสมาชิก 

อาเซียนไปในตลาดอาเซียนในปจจุบัน จาก 
ข อม ูลด านการตลาดและการค าข  าว 
(Grain: World Markets and Trade) 
ของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of 
Agriculture: USDA) ในป พ.ศ. 2553 
พบวาม ีประเทศผู ส งออกรายใหญใน 
ตลาดอาเซียนเพียง 2 ราย คือ ไทย 
และเวียดนาม นอกเหนือจากนั้นเปน 
ประเทศผู สงออกรายเล็กประเทศอื ่นๆ 
เชน พมา และกัมพูชา เปนตน และ 
มีประเทศผูนำเขาหลักๆ ของอาเซียน 4 
ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

ตลาดของไทยก็ลดลงอีกเหลือเพียงรอยละ
27.9 ในขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
รอยละ 71.5 เนื่องจากเวียดนามสามารถ 
ผลิตขาวขาวไดมากขึ้น ปริมาณผลผลิต 
ขาวขาวตอไรมีแนวโนมดีขึ้น รวมถึงราคา 
ขาวขาวของเวียดนามถูกกวาขาวขาวของ
ไทย จึงทำใหประเทศตางๆ ในอาเซียน 
นิยมซื้อขาวขาวของเวียดนามมากกวา สง 
ผลใหสถานะของขาวโดยรวม เวียดนาม 
แซงประเทศไทยขึ้นมาเปนผูสงออกอันดับ 
1 ในตลาดอาเซียน และในปจจุบันคือป 
พ.ศ. 2553 สวนแบงตลาดของการ 
สงออกขาวรวมทุกประเภทของไทยก็ยัง
คงลดลงอีกเหลือเพียงรอยละ 29.7 ใน 
ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาดรอยละ 
70.2 ในปเดียวกัน (ตารางที่1)

ตำแหนงการตลาด
และศักยภาพในการแขงขัน
ของสินคาเกษตรไทย
ในตลาด ASEAN 
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น้ำมันปาลมไทย 
อินโดนีเซียและมาเลเซียถือวาเปน

ประเทศผูครองสวนแบงตลาดการสงออก 
สินคาน้ำมันปาลมทั ้งในตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก โดยหากสัดสวนการสงออก 
เฉพาะ 2 ประเทศนี้ในตลาดอาเซียนแลว 
พบวามีสัดสวนมากถึงรอยละ 97.8 ในป 
พ.ศ. 2553 ซึ่งตลาดอาเซียนนี้อินโดนีเซีย 
เปนผูครองสวนแบงตลาดอันดับ 1 จาก 
ขอมูลการสงออกป พ.ศ. 2549-2553 พบ 
วามีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 50.0 
มาตลอด และมีแนวโนมการขยายตัวที่เพิ่ม 
ขึ้น รองลงมาเปนมาเลเซีย ครองสวนแบง 
ตลาดกวารอยละ 30.0 สำหรับไทยเปน 
ผูสงออกอันดับที่ 3 มีสวนแบงตลาด 
เพียงรอยละ 2.2 ในป พ.ศ. 2553 เทานั้น 
(ตารางที่ 4-10 และภาพที่ 4-9)

ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง
การสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 

สามารถจำแนกไดเปน 3 ประเภท คือ (1) 
ผลิตภัณฑมันสำปะหลังเสนและอัดเม็ด 
(รหัส HS 071410) (2) สตารชที่ทำ 
จากมันสำปะหลัง (รหัส HS 110814) และ 
(3) เด็กตรินและโมดิไฟดสตารชอื่นๆ 
(รหัส HS 350510) สำหรับผลิตภัณฑ 

มันสำปะหลังเสนและอัดเม็ด พบวาชวง 
เวลากอนป พ.ศ. 2552 ไทยเปนผูครอง 
สวนแบงตลาดอันดับ 1 มาตลอด สวน 
ใหญเปนการสงออกไปยังมาเลเซีย ลาว 
และสิงคโปร แตในป พ.ศ. 2552-2553 
ที่ผานมา กัมพูชาแซงไทยขึ้นมาเปนผู 
สงออกอันดับ 1 ในตลาดอาเซียน มี 
สวนแบงตลาดในชวงเวลาดังกลาวรอย
ละ 96.7 และรอยละ 51.7 ตามลำดับ 
โดยทั้งหมดเปนการสงออกมายังประเทศ 
ไทยเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ (ภาพ 
ที่ 1) 

Driving towards ASEAN+
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การปฏิร ูปประเทศของพมาม ีการ 
พัฒนาข้ึนเปนลำดับอยางชัดเจน ทำใหหลาย 
ประเทศเร่ิมผอนคลายหรือเตรียมผอนคลาย 
มาตรการคว่ำบาตรพมา เชน สหรัฐฯ 
ประกาศผอนคลายมาตรการคว่ำบาตร 
บางสวนตอพมา เพื่อเปดทางใหสถาบัน 
การเงินระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก 
(World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) และกองทุน 
การเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) สามารถเขาไป 
ประเม ินสภาพเศรษฐก ิจและให ความ 
ชวยเหลือดานเทคนิคอยางจำกัดแกพมาได 
สหภาพยุโรป (European Union : EU) 
ประกาศระงับมาตรการคว่ำบาตรพมา 
(ยกเวนมาตรการหามขายอาวุธ) เปนเวลา 
1 ป และญี่ปุนจะยกเลิกการระงับการให 
สินเชื่อแกพมาซึ่งดำเนินมานานถึง 25 ป 
และจะยกหนี้มูลคา 303.5 พันลานเยน 
หรือราว 3.7 พันลานดอลลารสหรัฐใหแก 
พมา โดยในเบื้องตนญี่ปุนจะยกหนี้มูลคา 
127.4 พันลานเยนใหแกพมากอน และจะ 
ยกหนี้ที่เหลืออีก 176.1 พันลานเยนใหแก 

พมาเมื ่อกระบวนการปฏิรูปประเทศของ 
พมามีความกาวหนา เปนตน

อยางไรก็ตาม การปฏิรูปประเทศพมา 
ในบางแงมุมยังตองการการพัฒนาอีกมาก 
โดยเฉพาะการปฏิร ูปโครงสรางและกฎ 
ระเบียบตางๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานเกื้อหนุน 
ใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในพมา 
ไดสะดวกขึ้น ทั้งนี้ Maplecroft ซึ่งเปน 
บริษัทวิเคราะหความเสี ่ยงของอังกฤษ 
ระบุวากฎหมายธุรกิจของพมาอยูในอันดับ 
ต่ำที่สุดในโลกจากการจัดอันดับทั้งหมด 
197 ประเทศ เนื่องจากกฎหมายธุรกิจของ 
พมาใหความคุมครองบริษัทตางชาตินอย 
ท่ีสุด ทำใหท่ีผานมารัฐบาลพมาตองเรงปฏิรูป 
โครงสรางรวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวของกับการลงทุนอยางตอเนื่อง ซึ่ง 
คาดวาเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ จะเปน 
ปจจัยสำคัญที่ดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติ 
เขามาลงทุนในพมาเพิ่มขึ้นมาก

การปฏิรปูโครงสรางและกฎระเบียบที่ 
เก่ียวของกับการลงทุนของพมามีรายละเอียด 
ที่นาสนใจ ดังนี้

• การรางกฎหมายลงทุนฉบับใหม 
ซึ ่งให ส ิทธ ิประโยชนด านการลงทุนแก 
นักลงทุนตางชาติมากขึ้น อาทิ การขยาย 
ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 
ในชวง 3 ปแรกของการดำเนินโครงการ 
เปน 5 ปแรกของการดำเนินโครงการ การ 
อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเปนเจาของ 
กิจการทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned 
Enterprises) หรือเปนกิจการรวมทุน (Joint 
Venture) กับนักลงทุนทองถ่ินหรือหนวยงาน 
ของรัฐบาล โดยมีสัดสวนเงินลงทุนจาก 
นักลงทุนตางชาติอยางนอยรอยละ 35 ของ 
มูลคาทุนจดทะเบียนทั้งหมด นอกจากนี้ 
ยังอนุญาตใหนักลงทุนสามารถเชาที่ดินจาก 
รัฐบาลพมาหรือเอกชนที ่มีใบอนุญาตใช 
ที่ดินไดนานถึง 30 ป (ขึ้นอยูกับประเภท 
และขนาดของโครงการ) และสามารถตออายุ 
การเชาที่ดินได 2 ครั้งๆ ละ 15 ป อีกทั้งยัง 
คุมครองโครงการลงทุนโดยรับรองวาจะไมถูก 
ยึดกิจการเปนของรัฐ เปนตน อยางไรก็ตาม 
รางกฎหมายดังกลาวยังไมอนุญาตใหมีการ 
จางแรงงานตางชาติไรฝมือ เน่ืองจากตองการ 

Disclaimer:

Maplecroft ซึ่งเปนบริษัทวิเคราะห
ความเสี ่ยงของอังกฤษ ระบุวากฎหมาย
ธุรกิจของพมาอยูในอันดับต่ำที ่สุดในโลก

จากการจัดอันดับทั้งหมด 
197 ประเทศ 

197

รางกฎหมายดังกลาวยังไมอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติไรฝมือ 
เนื ่องจากตองการพัฒนาทักษะแรงงานชาวพมา โดยบริษัทตองฝก
อบรมทักษะที่จำเปนใหแกแรงงานชาวพมา เพื่อใหมีทักษะในการทำงาน
อยางนอยรอยละ 25 เมื ่อทำงานไปแลว 5 ป และเพิ่มขึ ้นเปน
รอยละ 50 และรอยละ 75 เมื ่อทำงานไปแลว 10 ป และ 15 ป 
ตามลำดับ

25%
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4 แหง ไดแก Cooperative Bank, Kanbawza 
Bank, Asian Green Development Bank 
และ Ayeyawaddy Bank เร่ิมเปดใหบริการ 
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยจัดตั้ง 
สำนักงานตัวแทนที่ไทย สิงคโปร และ 
มาเลเซีย ซ่ึงเอ้ือใหแรงงานชาวพมาท่ีทำงาน 
ในตางประเทศสามารถสงเงินกลับประเทศ 
ไดสะดวกขึ้น เปนตน ขณะเดียวกันธนาคาร 
พาณิชยตางชาติหลายแหงเริ่มเขาไปจัดตั้ง 
สำนักงานตัวแทนในพมาแลว นับเปนสัญญาณ 
ที่ดีซึ ่งสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาใน 
การปฏิรูปประเทศอยางจริงจัง ทั้งนี้ หาก 
ภาคธนาคารของพมาไดรับการพัฒนาจนได 
มาตรฐานสากล จะมีสวนชวยบรรเทาปญหา 
การทำธุรกรรมทางการเงินในพมาซึ่งเปน 
ปจจัยบั่นทอนความเชื ่อมั ่นของนักลงทุน 
มายาวนาน

• การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ 
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2554 รัฐบาลพมาออกกฎหมายจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone 
: SEZ) และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
(Dawei Special Economic Zone : 
DSEZ) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรก 
ของพมา เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ 
ทาเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
ลาสุดรัฐบาลพมาเตรียมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ Thilawa Special Economic Zone 
(TSEZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ Kyaukphyu 
Special Economic Zone (KSEZ) รวมทั้ง 
มีแผนจะจัดต้ังเขตอุตสาหกรรม (Industrial 
Zone) เพิ่มขึ้นจาก 18 เขตทั่วประเทศ 
เปน 23 เขต เพื่อรองรับการลงทุนที่คาดวา 
จะเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรม 
ของพมามีสัดสวนถึงรอยละ 20 ของ GDP 
ในจำนวนน้ีเปนของภาคเอกชนถึงรอยละ 92 
ของภาคอุตสาหกรรมพมาทั้งหมด

แมวาการปฏิรูปประเทศของพมามี 
แนวโนมพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีสวน 

พัฒนาทักษะแรงงานชาวพมา โดยบริษัท 
ตองฝกอบรมทักษะท่ีจำเปนใหแกแรงงานชาว 
พมา เพ่ือใหมีทักษะในการทำงานอยางนอย 
รอยละ 25 เมื่อทำงานไปแลว 5 ป และ 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 และรอยละ 75 
เมื่อทำงานไปแลว 10 ป และ 15 ป 
ตามลำดับ

• การใชระบบอัตราแลกเปลี ่ยน 
แบบลอยตัว ธนาคารกลางพมาเริ่มลอยตัว 
คาเงินจาตแบบมีการบริหารจัดการ (Managed 
Float) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 โดย 
กำหนดอัตราอางอิงไวที่ 818 จาตตอ 
ดอลลารสหรัฐ (± ไมเกิน 2%) ซึ่งถือเปน 
การปฏิรูปเศรษฐกิจครั ้งสำคัญของพมา 
ทั้งนี้ เดิมพมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน 
แบบคงที่ซึ่งใชมานานกวา 35 ป และนับ 
เปนอุปสรรคสำคัญตอการคาและการลงทุน 
เนื ่องจากอัตราแลกเปลี ่ยนทางการและ 
อัตราแลกเปลี่ยนตลาดมีความแตกตางกัน
มากถึง 125 เทา

• การพัฒนาภาคธนาคารอยาง 
ตอเน่ือง อาทิ การอนุญาตใหธนาคารพาณิชย 
พมา 11 แหง (ไดแก Kanbawza Bank, 
Cooperative Bank, Myanmar Industrial 
Development Bank, Myawaddy Bank, 
Inwa Bank, Myanmar Oriental Bank, 
Asian Green Development Bank, 
Ayeyawaddy Bank, Myanmar Pioneer 
Bank, United America Bank และ Tun 
Foundation Bank) จากทั้งหมด 19 แหง 
ซื้อขายเงินดอลลารสหรัฐ เงินยูโร และเงิน 
ดอลลารสิงคโปร ในอัตราเดียวกับตลาด 
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสากลตั้งแต 
เดือนพฤศจิกายน 2554 ขณะท่ี Myanmar 
Insurance ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลพมา 
จะคุมครองเงินฝากใหแกลูกคาที่มีเงินฝาก 
ในธนาคารพาณิชยพมา 100,000-500,000 
จาต เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหระบบธนาคาร 
ของพมา นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยพมา 

Disclaimer: ¢ŒÍÁÙÅμ‹Ò§ æ ·Õ่»ÃÒ¡¯ à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ä´Œ¨Ò¡áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ áÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅà»š¹ä»à¾×่ÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅá¡‹¼ÙŒ·Õ่Ê¹ã¨à·‹Ò¹Ñ้¹ 
â´Â¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´ æ ·Õ่ÍÒ¨à¡Ô´¢Ö้¹¨Ò¡¡ÒÃ·Õ่ÁÕºØ¤¤Å¹Ó¢ŒÍÁÙÅ¹Õ้ä»ãªŒäÁ‹Ç‹Òâ´Â·Ò§ã´

ชวยใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนใน 
พมาไดสะดวกยิ่งขึ้น แตนักลงทุนไทยอาจ 
ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากการที่ 
นักลงทุนท่ัวโลกหล่ังไหลเขาไปลงทุนในพมา 
มากขึ้น นอกจากนี้ ในเบื้องตนนักลงทุน 
อาจตองเผชิญกับปญหาความไมพรอมของ 
โครงสรางพื้นฐานตางๆ อีกทั้งกฎระเบียบ 
ดานการคาการลงทุนของพมาท่ียังไมมีความ 
ชัดเจน เนื่องจากอยูในระยะเริ่มตนของการ 
เปดประเทศ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรศึกษา 
ขอมูลอยางรอบคอบประกอบการตัดสินใจ 
เขาไปลงทุน รวมทั้งควรหาพันธมิตรที่เปน 
คนทองถิ่นที่ไวใจไดเพื่อชวยอำนวยความ
สะดวกในการติดตอประสานงานและให 
ขอมูลการลงทุนเชิงลึกยิ่งขึ้น

รัฐบาลพมามีแผนจะจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) 
เพิ่มขึ ้นจาก 18 เขตทั่วประเทศ 
เปน 23 เขต เพื่อรองรับการลงทุน
ที่คาดวาจะเพิ่มขึ ้นมาก 
ทั้งนี ้ ภาคอุตสาหกรรมของพมา
มีสัดสวนถึงรอยละ 20 ของ GDP 
ในจำนวนนี้เปนของภาคเอกชนถึง
รอยละ 92 ของภาคอุตสาหกรรม
พมาทั ้งหมด

92%
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รถยนตตอประชากรของจีน ซ่ึงอยูในระดับ 
เพียง 58 คันตอ 1,000 คนในป 2553 
เพิ่มขึ้นไปอยูในระดับเดียวกับของสหรัฐฯ 
ที่ 840 คันตอ 1,000 คน (ญี่ปุน 590 คัน 
ตอ 1,000 คน และเยอรมนี 547 คันตอ 
1,000 คน) ก็คาดวา ความตองการน้ำมัน 
ของจีนเพียงประเทศเดียวก็จะสูงกวา 
การผลิตน้ำมันโลกแลว ซึ่งอาจทำใหจีน 
ตองเผชิญกับปญหาและความเสี ่ยงใน 
หลายดาน ดวยเหตุนี้จึงทำใหรัฐบาลจีน 
สนใจกับปญหาและความทาทายดังกลาว 
และเร่ิมหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนา 
อุตสาหกรรม “ยานยนตพลังงานไฟฟา” 
(Electric Vehicles: EVs) และการ 
ประหยัดพลังงานอยางจริงจัง

นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนตพลังงานไฟฟาของจีน ในชวง 
หลายปที ่ผ านมา รัฐบาลจีนไดกำหนด 
นโยบายที่จะใหการสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานไฟฟา และ 
มีมาตรการสงเสริมออกมาอยางตอเนื่อง 
อาทิ การใหเงินอุดหนุนการซื้อรถยนต 

หนังสือพิมพไชนาเดล่ี (China Daily) 
ไดตีพิมพขาวเร่ือง “China ‘can still lead’ 
in green cars” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2555 และวารสารไชนาอีโคโนมิครีวิว 
(China Economic Review) ฉบับประจำ 

เดือนพฤษภาคม 2555 ตีพิมพบทความ 
เร่ือง “Delayed takeoff” ซ่ึงมีสาระสำคัญ 
เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา 
ดังนี้

สถานการณตลาดรถยนตและพลังงาน 
โลกและจีน เม่ือเดือนสิงหาคม 2554 จำนวน 
รถยนตทั่วโลกเพิ่มขึ้นแตะ 1 พันลานคัน 
เปนคร้ังแรก โดยในจำนวนน้ี เกือบคร่ึงหน่ึง 
ของการเติบโตของจำนวนรถยนตใหมเกิดข้ึน 
ในจีน ทำใหจีนแซงหนาสหรัฐฯ กลายเปน 
ตลาดรถยนตท่ีใหญท่ีสุดในโลกนับแตป 2552 
โดยแตละวันมีรถยนตใหมจำนวนหลายพัน 
คันออกสูทองถนน 

ขณะเดียวกัน จีนนับเปนประเทศ 
ผูบริโภคพลังงานสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
โดยคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 8.9 ลาน 
บารเรลในป 2553 เปนวันละ 15 ลาน 
บารเรลในป 2563 ขณะเดียวกัน การ 
นำเขาน้ำมันของจีนจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 
5 ลานบารเรลเปนวันละ 10.6 ลานบารเรล 
ตามลำดับ และหากวารูปแบบการเดินทาง 
ไมไดรับการปรับแก และปลอยใหจำนวน 

ในเดือนสิงหาคม 2554 รัฐบาลเมือง
เซินเจิ้น (Shenzhen) มณฑล
¡ÇÒ§μ Ø ˆ§ (Guangdong) ä´ˆ·ดลอง
จัดซื้อÃ¶Â¹μ ‹ºÕÇÒยดี รุ่น E6 
จำนวน 250 คันมาãªˆà»—¹á· ็¡«ÕèãËˆ
บริการเป็นเมืองแรก ๆ ของจีน 
แลÐμ ‡ÍÁÒä´ˆสั่งซื้อเพิ่มเติมอีก 
1,500 คันเมื่อเดือน
กุมภา¾Ñ¹¸‹ 2555

1,500

จีนควรจะเริ่มãªˆÃ¶Â¹μ ‹¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿ƒÒã¹ÃÐºº¢¹Ê‡§ÊÒ¸ÒÃ³Ð¡‡Í¹ โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทาง แทนที่จะผลิต
ขึ้นมาเพื่อตลาด¼ÙˆºÃÔâÀ¤·ÑèÇä» â´Â¤Ò´Ç‡ÒÍØ»Ê§¤‹´Ñ§¡Å‡ÒÇ¨Ðสูงถึง 100,000 คันภายในปี 2559

100,000

THE GLOBE : China Focus

30

จีนมุงเปาขึ้นสูการเปนผูนำ
“รถยนตสีเขียว”

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
´Ã. ä¾¨ÔμÃ  ÇÔºÙÅÂ �¸¹ÊÒÃ
ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ (½†ÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �)
¹Ò§ÊÒÇ¸ÕÃÒ¹Øª àμªÊØ¨ÃÔμÊØ¹·Ã
¹ÔÊÔμ½ƒ¡§Ò¹ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
Ê¾μ. ³ ¡ÃØ§»˜¡¡Ô ่§
14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555



พลังงานไฟฟาจำนวน 30,000 หยวนตอ 
คันนับแตกลางป 2553 (มาตรการนี้สิ้นสุด 
ลงแลว) และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สำหรับรถยนตพลังงานสีเขียว แตดูเหมือน 
มาตรการที่ผานมายังไมมากพอที่จะกระตุน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวอยางแทจริง 
ตัวอยางเชน ในกรุงปกกิ่ง มีการกอสราง 
“สถานีเติมพลังงานไฟฟา” (Charging 
Station) จำนวนเพียง 12 แหง รวม 
“หัวจายพลังงานไฟฟา” (Plug-in Unit) 
จำนวน 274 อัน ซึ่งทำใหผูใชรถยนต 
พลังงานไฟฟาประสบปญหาในทางปฏิบัติ

ประการสำคัญ การพัฒนาสถานีจาย 
พลังงานไฟฟาดังกลาวของจีนใชถานหิน 
เปนแหลงพลังงาน ทำใหไมไดอยูบนพ้ืนฐาน 
ของ “พลังงานสะอาด” (Clean Energy) 
อยางแทจริง ซึ่งตรงขามกับ การดำเนิน 
โครงการของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) 
ของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 
2555 จะกอสรางสถานีจายพลังงานไฟฟา 
200 แหง พรอมหัวจายไฟฟา 10,000 อัน 
เพ่ือรองรับรถยนตไฟฟาจำนวน 33,000 คัน 
ใชพลังงานนิวเคลียรเปนตัวสรางพลังงาน 
ไฟฟา

เมื่อราวกลางเดือนเมษายน 2555 
คณะรัฐมนตรีของจีนไดพิจารณาและ 
ยอมรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
พลังงานไฟฟาและการประหยัดพลังงาน 
ฉบับใหม  ซึ่งกำหนดใหรถยนตพลังงาน 
ไฟฟาและรถยนตไฮบริดแบบเติมพลังงาน 
ไฟฟาเปนยุทธศาสตรหลักในการจัดการ 
กับความทาทายดานพลังงานและมลพิษ 

ของจีน
จีนยังกำหนดเปาหมายสะสมดาน 

การผลิตและการขายรถยนตทั ้งรถยนต 
พลังงานไฟฟาและรถยนตไฮบริดแบบ 
เติมพลังงานไฟฟาดังกลาวไวที่ 500,000 
คันภายในป 2558 และมากกวา 5 ลาน 
คันภายในป 2563 ผานมาตรการอุดหนุน 
และการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ 
รถยนตดังกลาว

สถานการณตลาดรถยนตพลังงาน 
ไฟฟาของโลกและของจีน ในปที่ผานมา 
ยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาของโลก 
ชะลอตัวอยางมาก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และ 
สหภาพยุโรป สงผลใหเจเนอรัลมอเตอร(GM) 
ไดประกาศชะลอแผนการเปดสายการผลิต 
“เชฟว่ีโวลท” (Chevy Volt) รถยนตไฮบริด 
แบบเติมพลังงานไฟฟา (Plug-in) แมกระท่ัง 
นิสสัน (Nissan) ก็ตองตอสูกับกำลังซื้อ 
รถไฟฟายอดนิยมรุน “ลีฟ” (Leaf) ที่ 
หดหายไป ในตลาดสหรัฐฯ ยอดจำหนาย 
รถยนตไฟฟาในป 2554 เหลืออยูเพียง 
20,000 คัน ซ่ึงนอยมากเม่ือเทียบกับอุปสงค 
รถยนตโดยรวมของประเทศ ซ่ึงอยูราว 12.8 
ลานคัน คิดเปนราวรอยละ 0.16 ของตลาด 
รถยนตโดยรวมของสหรัฐฯ แตดูเหมือน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของ 
จีนจะลาชากวาของสหรัฐฯ และสัดสวน 
ความตองการดังกลาวของตลาดจีนจะยิ่ง 
เล็กกวาของสหรัฐฯ เสียอีก โดยจีนยัง 
ประสบปญหาสำคัญใน 3 ดานไดแก ดาน 
นโยบายภาครัฐ โครงสรางพื้นฐาน และ 

ผูบริโภค
ปจจุบัน จีนผลิตรถยนตไฟฟาเพียง 

6,000 คันตอป และมีอยูเพียงไมถึง 10 
แบบในป 2554 คิดเปนรอยละ 0.03 
ของปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวมของ 
จีน ซึ่งต่ำกวาเปาหมาย 500,000 คัน 
ในป 2558 ท่ีระบุในรายงานฯ คอนขางมาก 
โดยมีกระแสขาววา ในป 2554 โตโยตา 
(Toyota) จำหนายรถยนตรุน “พรีอุส”  
(Prius) ในตลาดจีนไดเพียง 1 คัน ทั้งที่ 
รถยนตระบบไฮบริดดังกลาวเปนรุนที่ขายดี 
ที่สุดในโลก ขณะที่บีวายดี (BYD) ก็เริ่มวาง 
ตลาดรถยนตไฟฟารุน E6 เมื่อไมนานมานี้ 
เชนกัน ขณะที่หัวจายไฟฟาก็ถูกติดตั้งไว 
เพียง 16,000 อัน ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที่ 
อุตสาหกรรมกำหนดไวท่ีระดับ 400,000 อัน

ปญหาสำคัญอีกสวนหนึ่งของจีนไดแก 
ลักษณะเฉพาะของผูบริโภค นายจอหน เจิ้ง 
(John Zeng) ท่ีปรึกษาของ LMC Automotive 
ในนครเซี่ยงไฮกลาววา “ในจีน พวกเรา 
ไมมีวัฒนธรรมความใสใจกับสิ ่งแวดลอม 
ดังเชนชาวตะวันตก และรอยละ 82 ของ 
ลูกคาในปจจุบันเปนการซ้ือรถยนตคันแรก” 
แบรนด “ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
สำหรับรถยนตพลังงานสะอาดยังไมสามารถ 
เยายวนใจผูบริโภคชาวจีนได ซ่ึงทำใหแบรนด 
อยางโตโยตา พรีอุส และบีวายดี อีวี ตอง 
เหน่ือยอีกมากในการสรางตลาดน้ี แมกระท่ัง 
ผูบริโภคชาวจีนที่ใสใจกับเรื่องสิ่งแวดลอม 
ก็ยังเห็นวาราคาและวิถีชีวิตยังเปนขอจำกัด 
อยูมาก ดวยขอจำกัดในการพัฒนาแบตเตอร่ี 

จีนนับเป็นประเทÈ¼ÙˆºÃ ิโภค
พลังงานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
โดยคา´Ç‡Ò¨Ðàพิ่มขึ้นจากวันละ 
8.9 ÅˆÒ¹ºÒÃ‹àÃÅในปี 2553 
เป็นวันละ 15 ÅˆÒ¹ºÒÃ‹àÃล
ในปี 2563 

8.9

จีนยังกำหนดเป้าหมายสะสม´ˆÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂÃ¶Â¹μ ‹·Ñ é§Ã¶Â¹μ ‹
พลังงานไฟ¿ƒÒáÅÐÃ¶Â¹μ ‹äÎºÃÔ´áººàμ ÔÁ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿ƒÒ´Ñ§¡Å‡ÒÇäÇˆ·Õ è 
500,000 คันภายในปี 2558 และมา¡¡Ç‡Ò 5 ÅˆÒ¹¤Ñ¹ÀÒÂในปี 2563 
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 ปัญหาสำคัญอีกÊ‡Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¨Õ¹ä´ˆá¡‡ ลักษณะเฉพาะ
 ขอ§¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ¹ÒÂ¨ÍË‹¹ เจิ ้ง (John Zeng) ที่ปรึกษา
 ของ LMC Automotive ในนครเซี่ยงäÎˆ¡Å‡ÒÇÇ‡Ò “ในจีน 
พวกเÃÒäÁ‡ÁÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁãÊ‡ã¨¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅˆÍÁ´Ñ§àª‡¹ªÒÇตะวันตก และ
ÃˆÍÂÅÐ 82 ¢Í§ÅÙ¡¤ˆÒã¹»•¨¨ØºÑ¹à»—¹¡ÒÃ«×éÍÃ¶Â¹μ ‹¤Ñ¹áรก” 

82%



และการถายโอนเทคโนโลยีและความชำนาญ 
จากตางประเทศ ตนทุนแบตเตอร่ีท่ีสูง ทำให 
ราคารถยนตพลังงานไฟฟาแพงขึ้นไปดวย 
การใชชีวิตแบบ “โลกสีเขียว” ดูจะคอนขาง 
แพงเหลือเกิน

นายโจว ฉวน (Zhou Quan) นัก 
วิเคราะหอาวุโสของ IHS ประจำนครเซ่ียงไฮ 
ไดใหความเห็นในเร่ืองน้ีวา “รถยนตพลังงาน 
ไฟฟายังไมมีอนาคตท่ีดีในชุมชนเมือง (หลัก 
และเมืองรองระดับที่ 2) เพราะวัฒนธรรม 
การใชรถยนตไดเร่ิมพัฒนารูปแบบเฉพาะข้ึน 
จึงเปนการดีที ่ผ ู ผลิตรถยนตจะตองเริ ่ม 
ทำตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาเขาสูเมืองรอง 
ระดับที่ 3 และที่ 4” 

นอกจากน้ี ระยะทางไกลสุดท่ีสามารถ 
ขับขีไ่ดของรถยนตพลังงานไฟฟาแตละยี่หอ 
และรุนก็แตกตางกันมากจาก 64 กิโลเมตร 
ของเชฟวี่โวลทไปจนถึง 352 กิโลเมตรของ 
เทสลา (Tesla) รุนโรดสเตอร (Roadster) 
ทำใหผู ใชรถยนตเหลานี้ตองกังวลใจและ 
จำกัดระยะทางการเดินทางในแตละครั ้ง 
ไปโดยปริยาย สถานการณเชนน้ีกำลังกดดัน 
และทาทายตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนตพลังงานไฟฟาของจีนในอนาคต

แนวทางการพัฒนาของจีน บริษัท 
ท่ีปรึกษาระดับโลกอยาง McKinsey & Co. 
ได  ให ข อค ิด เห ็นเก ี ่ ยวก ับการพ ัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานไฟฟาของ 
จีนวา ถึงแมวายอดขายรถยนตพลังงาน 
ไฟฟาในจีนจะยังไมดีนัก แตจีนก็ยังสามารถ 
จะกาวขึ ้นมาเปนผู นำในดานรถยนต 
พลังงานไฟฟาได หากวานักวางแผนและ 
ผู ผลิตจะหันมาใหความสำคัญกับแผน 
ระยะกลางที่ตองการพัฒนารถยนตไฮบริด 
แบบเติมพลังงานไฟฟา แทนที่จะเปน 
รถยนตแบตเตอรี่ไฟฟา

นายแอกเซล ครีกเกอร (Axel Krieger) 
หุนสวนของ McKinsey & Co. ในกรุงปกก่ิง 
และผูนำ China Auto Hub ใหความเห็น 
ดังปรากฏในรายงาน “Recharging China’s 

Electric Vehicle Aspirations” ของ 
สหรัฐฯ ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 
ผูกำหนดนโยบาย ผูนำอุตสาหกรรม และ 
ผูเชี่ยวชาญ วา “ถึงแมวาจะเผชิญกับความ 
ทาทายและการเริ่มตนที่ไมดีในชวงแรก แต 
รถยนตไฟฟาก็ยังจำเปนสำหรับจีน เพราะ 
รถยนตไฟฟาจะสามารถแกไขปญหาเรื่อง 
พลังงานและมลพิษของจีนได ... การผลิต 
รถไฟฟาแบบเติมพลังงานนับเปนโอกาส 
ที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนตของจีน 
ในการเพิ่มยอดขายรถยนตดังกลาว”

McKinsey & Co. ประเมินวา รถยนต 
ไฮบริดแบบเติมพลังงานไฟฟาท่ีใชแบตเตอร่ี 
ขนาด 15 กิโลวัตตตอชั่วโมงจะมีราคาที่ 
สามารถแขงขันดานตนทุนกับรถยนตที่ใช 
เครื่องยนตระบบสันดาปภายในที่ใชอยูใน 
ปจจุบันไดภายในป 2560 ขณะที่รถยนต 
ไฮบริดที ่ใชแบตเตอรี ่ขนาดเล็กกวา 10 
กิโลวัตต-ชั่วโมงจะมีตนทุนเทากับรถยนต 
ทั่วไปไดภายในป 2557

ผลการวิจัยของ McKinsey & Co. ยัง 
แนะนำวา จีนควรจะเร่ิมใชรถยนตพลังงาน 
ไฟฟาในระบบขนสงสาธารณะกอน โดยเฉพาะ 
รถโดยสารประจำทาง แทนท่ีจะผลิตข้ึนมา 
เพ่ือตลาดผูบริโภคท่ัวไป โดยคาดวาอุปสงค 
ดังกลาวจะสูงถึง 100,000 คันภายในป 
2559 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
นายเจิ้งของ IHS ที่เห็นวา ตลาดรถยนต 
สาธารณะมีศักยภาพสูงมากในการเริ่มตน 
การพัฒนาและจะชวยลดปญหามลพิษได 
อยางเปนรูปธรรม รถประจำทางแตละคัน 
ปลอยมลพิษเทากับรถยนตนั่ง 30 คัน 
ขณะที ่รถแท็กซี ่ก็เปนตลาดอีกสวนหนึ ่ง 
ที่นาสนใจ บริษัทรถแท็กซี่ในจีนสวนใหญ 
เปนของรัฐ จึงเปนการงายที่จะดำเนินการ 
ใดๆ เพ่ือสนับสนุนและผลักดันเร่ืองน้ีใหเปน 
รูปธรรมไดรวดเร็วขึ้น ในเดือนสิงหาคม 
2554 รัฐบาลเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) 
มณฑลกวางตุง (Guangdong) ไดทดลอง 

จัดซื้อรถยนตบีวายดี รุน E6 จำนวน 
250 คันมาใชเปนแท็กซ่ีใหบริการเปนเมือง 
แรกๆ ของจีน และตอมาไดสั่งซื้อเพิ่มเติม 
อีก 1,500 คันเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2555

และแมวารัฐบาลจีนจะใสใจกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนี้เปนอยางมาก แต 
หลายฝายมองวาสาเหตุสำคัญที่ทำใหการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตพลังงานไฟฟา 
ของจีนลาชาก็เน่ืองจากความไมลงตัวของ 
ผลประโยชนที่การสนับสนุนของภาครัฐ 
และกำลังซื้อของตลาดยังไมอาจสงผาน 
ไปถึงผูผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาไดน่ันเอง 

“จีนก็ยังมีโอกาสที่ดีที ่จะกาวขึ้นมา
สูความเปนผูนำดานรถยนตพลังงานไฟฟา 
ของโลก แตจำเปนที่ผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 
ในหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ของ 
อุตสาหกรรมจะตองปรับแตงแผนงานและ 
การดำเนินงานใหไปทิศทางเดียวกัน ...รัฐบาล 
ผูผลิต ผูจัดหาสวนประกอบ และผูจัดเตรียม 
โครงสรางพื้นฐานจะตองรวมมือกันอยาง 
ใกลชิดในการกำหนดกลยุทธที่เหมาะสม” 
นายครีกเกอรกลาว

นอกจากนี้ นายแลรรี่ หวัง (Larry 
Wang) หัวหนาทีมของ McKinsey & Co. 
ประจำนครเซ่ียงไฮยังเสริมวา “จีนกำลังเผชิญ 
กับโอกาสที ่พิเศษสุดในการใชประโยชน 
จากอ ุปสงค อ ันมหาศาลในการพ ัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานไฟฟา ซึ่ง 
อาจจะนำไปสูความสำเร็จทั้งตลาดภายใน 
ประเทศและเปนประโยชนตอตลาดโลก 
อีกดวย แตผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้จำเปน 
ตองเลือกใชกลยุทธและวิธีการที่แตกตาง 
ไปจากเดิม”

...ไทยตองไมปลอยให “ความเงียบ” 
ของรถยนตพลังงานไฟฟาในจีนกลายเปน 
“ความนิ ่งเง ียบ” ของผู ประกอบการ 
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยในตลาดจีน
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ของป 2554 ที่คอนขางสูง ทำใหอัตราการ 
เติบโตในชวงแรกของป 2555 ดูออนแอ 
กวาที่เปนจริง

โดยทั่วไปแลว ความผันผวนของตลาด 
รถยนตจีนสงผลกระทบตออุตสาหกรรม 
รถยนตแตละประเภทในอัตราที่แตกตางกัน 
เม่ือตลาดชะลอตัว รถยนตขนาดจ๋ิว(Mini-Car) 
จะไดรับผลกระทบเปนอันดับแรก และสงผล 
ตอไปยังรถยนตน่ังท่ีมีขนาดใหญข้ึนโดยลำดับ 
แตในทางกลับกัน เมื่อตลาดรถยนตอยูใน 

หนังสือพิมพไชนาเดลี่ (China Daily) 
ไดตีพิมพขาวเรื่อง “Many automakers 
look inland for further growth” 
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 และ “Smooth 
road ahead for Luxury vehicles” 
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 ซ่ึงมีสาระสำคัญ 
ดังนี้

ตลาดรถยนตในจีนยังไมฟนตัวจาก
ปที่ผานมา ในชวงไตรมาสแรกของป 2555 
ยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยลดลงรอยละ 

3.4 ต่ำกวาที่คาดการณไว โดยรถยนตนั่ง 
(Passenger Vehicle) มียอดขาย 3.4 ลาน 
คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา ขณะที่ยอดขาย 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (Light Commercial 
Vehicle) ยังคงชะลอตัวตอไป โดยมียอด 
จำหนายอยูที่ 1.4 ลานคัน ลดลงรอยละ 6 
เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
สวนหนึ่งเปนเพราะอัตราการขยายตัวของ 
ยอดจำหนายรถยนตในชวงไตรมาสแรก 
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สรุปสถานการณ
ตลาดรถยนตจีน
ในชวงไตรมาสแรกของป 2555
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ชวงขาขึ้น รถยนตนั่งขนาดจิ๋วก็จะไดรับ 
ประโยชนกอน 

ขณะเดียวกัน ยอดจำหนายรถยนต 
ขนาดจิ๋วดิ่งตัวลงถึงรอยละ 29 เมื่อเทียบ 
กับชวงเวลาเด ียวกันของปท ี ่ผ านมา 
ตามดวยในสวนของรถยนตนั่งขนาดเล็ก 
(Compact Car) ที่ลดลงรอยละ 10 ผูซื้อ 
รถยนตประหยัดพลังงานดูเหมือนจะไดรับ 
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
มากกวาผูซื้อรถยนตระดับบน โดยตลาด 
รถยนตหรูหรามักจะไดรับผลกระทบหลังสุด 

ตลาดรถหรูหราขยายตัวดี ในชวง 
ไตรมาสแรก ยอดขายรถยนตหรูหรา (Luxury 
Car) เพิ่มขึ้นรอยละ 22 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว ยิ่งหากรวม 
รถยนตหรูหราประเภทอเนกประสงคเขาดวย 
แลว ตลาดสวนนี้ก็เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36.7 
เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
แตทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องจากขอเสนอของ 
บริษัทรถยนตที่จูงใจมากขึ้นในการซื้อหา 
รถยนตหรูหรา เมื่อเทียบกับขอเสนอของ 
ชวงไตรมาสที่ 4 ของปที่ผานมา 

แบรนดรถยนตหรูหราในจีนตางยอม
เฉ ือนกำไรบางส วนเพ ื ่อจ ูงใจให ล ูกค า 
เปาหมายที่อยูในตลาดรถยนตระดับกลาง 
หันไปซื้อหารถยนตหรูหราแทน กลยุทธ 
ดังกลาวชวยใหบริษัทรถยนตหรูหราเหลานี้ 

สามารถรักษายอดขายและขยายฐานลูกคา 
ไดมากทั้งที่อยูในสภาวะตลาดที่ออนแอ

รถยนตช้ันนำของเยอรมนีอยาง BMW, 
Mercedes-Benz และ Audi ดูจะเปน 
แบรนดที่ประสบความสำเร็จอยางมากใน 
ตลาดจีน และสงผลใหตลาดจีนเปนแหลง 
รายไดที่สำคัญที่สุดของกิจการดังกลาว 
จากการศึกษาระดับราคาขายปลีกของตลาด 
รถยนต พบวาในการสงเสริมการตลาด 
รถยนตหรูหราถูกกำหนดราคาเบื้องตนไว 
ต่ำกวาของรถยนตระดับกลาง เชน Accord, 
Camry และ Passat เสียอีก แตหลายฝาย 
เห็นวาการเติบโตของตลาดรถยนตหรูหรา 
จะอยู ในระดับคงที ่ในไมกี ่เดือนขางหนา 
เพราะวิธีการกระตุนยอดขายดังกลาวไมใช 
แรงขับเคล่ือนอุปสงคท่ีย่ังยืน และมาตรการ 
จูงใจดังกลาวจะถูกใชอีกไมนานเทานั้น

นอกจากนี ้ย ังพบว าตลาดรถยนต 
อเนกประสงคขยายตัวรอยละ 20 เม่ือเทียบ 
กับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยเฉพาะ 
จากแรงขับเคล่ือนของรถยนตระดับกลางและ 
ระดับบน ขณะเดียวกันยอดจำหนายรถยนต 
อเนกประสงคขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญเปน 
แบรนดทองถิ่น เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อ 
เทียบชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

ทิศทางอุปสงคในอนาคต ...เปาหมาย 
ที่เมืองระดับรอง เจนนี่ กู (Jenny Gu) 
นักวิเคราะหอาวุโสของ LNC Automotive 
ใหความเห็นเกี่ยวกับอุปสงครถยนตของจีน 
ในอนาคตวาเมื่อตลาดรถยนตโดยรวมของ 
จีนชะลอตัวลง ผูผลิตรถยนตสวนใหญ 
ตางหันมาใหความสนใจกับตลาดในเมือง 
ระดับรอง ซ่ึงมีอุปสงคท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง 

ในระยะหลังนี้ 
ตลาดที ่กำลังเติบโตแรงเชนนี ้ย ังมี 

ระดับความเปนชุมชนเมืองต่ำ อัตราการ 
ใชรถยนตนอยจำนวนประชากรมาก มีพื้นที่ 
ขนาดใหญ และมีระดับผลิตภัณฑมวลรวม 
มากกวาของพื้นที่ที ่พัฒนาแลวหลายแหง 
การใชรถยนตในเมืองเหลาน้ีมีอัตราใกลเคียง 
กับของเมืองใหญเมื่อราว 5 ปที่แลว

หลายฝายเชื ่อกันวาอุปสงครถยนต 
ในเมืองใหญจะลดลงหลังจากที ่ความ 
หนาแนนของการใชรถยนตเพิ ่มขึ ้นถึง 
ระดับหน่ึง และยอดจำหนายรถยนตมือสอง 
เขาไปทดแทนความตองการของรถยนต
ระดับลาง ขอจำกัดของการกอสรางถนน 
และสภาพการจราจรจะจำกัดการเติบโต 
ของความตองการรถยนตในเมืองใหญไป 
ในที่สุด

นี่อาจเปนเหตุผลสำคัญวาทำไมผูผลิต 
รถยนตเลือกที่จะเก็บรถยนตรุนเกาเอาไว 
ทั้งที ่ผลักรถยนตรุ นใหมออกสูตลาดแลว 
ก็ตาม เพราะรถยนตแตละรุนตอบสนองตอ 
ความตองการในแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน 
Shanghai GM นับวามีชื่อเสียงในการนำ 
เอากลยุทธการตลาดที ่มีลักษณะเฉพาะ 
มาประยุกตใชในแตละพื้นที่ในจีนไดอยาง 
เหมาะสม 

ในขณะที่ตลาดจีนโดยรวมยังมีระดับ
การใชรถยนตที่ต่ำ หลายฝายจึงมั่นใจวา 
อุปสงคในตลาดรถยนตในจีนยังเต็มไปดวย 
ศักยภาพและความแข็งแกรง ตลาดรถยนต 
ของจีนในป 2555 คาดวาจะขยายตัวใน 
อัตรารอยละ 8 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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ในª‡Ç§äμÃÁÒÊáÃ¡¢Í§»Ü 2555 ÂÍ´¢ÒÂÃ¶Â¹μ ‹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ‹Å´Å§ÃˆÍÂละ 3.4 
ต่ำกÇ‡Ò·Õè¤Ò´¡ÒÃ³‹äÇˆ â´ÂÃ¶Â¹μ ‹¹Ñ è§ (Passenger Vehicle) ÁÕÂÍ´¢ÒÂ 3.4 ÅˆÒ¹คัน 
เพิ่มขึ้นÃˆÍÂÅÐ 2 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºª‡Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»Ü·Õè¼‡Ò¹Áา 3.4%

ตลาดรถหรูหราขยายตัวดี ใ¹ª‡Ç§äμÃÁÒÊáÃ¡ ÂÍ´¢ÒÂÃ¶Â¹μ ‹ËÃÙหรา (Luxury Car) 
เพิ่มขึ้นÃˆÍÂÅÐ 22 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºª‡Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»Ü·ÕèáÅˆÇ ÂÔè§ËÒ¡ÃÇÁÃ¶Â¹μ ‹
หรูหราประเภทอเนกปรÐÊ§¤‹à¢ˆÒ´ˆÇÂáÅˆÇ μÅÒ´Ê‡Ç¹¹Õé¡çà¾ÔèÁ¢Öé¹¶Ö§ÃˆÍÂละ 36.7 
เมื ่อเทียบ¡Ñºª‡Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»Ü·Õè¼‡Ò¹Áา 

36.7%



โอกาสทางเศรษฐกิจการคาของไทย อีกท้ังมีภารกิจ 
ในการเผยแพรขอมูล ความรู และสรางความ 
เขาใจของผู ประกอบการและประชาชนทั ่วไป 
รวมทั้งสงเสริมการใชประโยชนจากผลการเจรจา

เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรี 
มีมติมอบหมายใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
เปนหนวยงานหลักของไทย (National AEC 
Coordinating Agency) ในการขับเคลื่อน 
ประสานงานและบูรณาการกับทุกภาคสวนที ่ 
เกี่ยวของในการเจรจาและการเตรียมความพรอม 
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 
และ กรมฯ ไดจัดตั้ง สำนักงานยุทธศาสตร และ 
การบูรณาการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น 
เพื่อดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาเซียนรวมตัวกันเปนตลาด 
และฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพเปนภูมิภาค 
ที่มีความสามารถในการแขงขันสูง มีการพัฒนา 
อยางเทาเทียมกัน และสามารถบูรณาการเขากับ 
เศรษฐกิจโลก ปจจุบันอาเซียนเปนตลาดสำคัญ 
อันดับหนึ่งของไทย และมีศักยภาพที่จะเติบโต 
ตอไปดวยจำนวนประชากรรวมกันกวา 590 ลาน 
คน มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ รวมกัน 
กวา 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ มีการลงทุนโดย 
ตรงที่เขามาในภูมิภาคสูงถึงกวา 76,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ อาเซียนยังไดทำ 
ความตกลง FTAs กับประเทศคูคาสำคัญ ไดแก 
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และ 
นิวซีแลนด เพ่ือแลกเปล่ียนสิทธิประโยชนในการ 
เขาสูตลาดและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ระหวางกันดวย ท้ัง 6 ประเทศดังกลาวน้ีมีประชากร 
รวมกันถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก (กวา 
๓,๓๐๐ ลานคน) จะมี GDP รวมกันมากกวา 
หนึ่งในสี่ของ GDP ของโลก การคาระหวางไทย 
กับประเทศดังกลาวมีสัดสวนสูงถึงเกือบรอยละ 
40 ของยอดรวมการคาระหวางประเทศของไทย

บทบาทของกระทรวงพาณิชยในเวทีอาเซียน
ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงพาณิชย  เป น 

หัวหนาคณะผู แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: 
AEMs) ซึ่งกำหนดแนวทางดำเนินการและความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจทั้งหมดของอาเซียน รวมทั้ง 
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ 
คูเจรจาและอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมเจาหนาท่ี 
อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic 
Official Meeting: SEOM) ซึ่งดำเนินการและ 
กำกับดูแลความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียน 
ท้ังหมด และรายงานตอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEMs) กระทรวงพาณิชย จึงเปนผูประสานกับ 
กระทรวงอ่ืนๆ และหนวยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
เพื่อกำหนดแนวทางและทาทีการเจรจาของไทย 
ในเวทีดานเศรษฐกิจของอาเซียน และผลักดัน 
การดำเนินการตามมติของอาเซียนใหดำเนินไป 
ตามแผนงานที่ตั้งไว 

จะเห็นไดวากรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
มีบทบาทสำคัญยิ่งตอการเจรจาการคาระหวาง 
ประเทศ ภายใตกรอบเวทีตางๆ เปนอยางมาก 
ฉบับตอไป จะมาพบกับบทบาทของกรมฯ ตอการ 
เสริมสรางความรู และเผยแพรการใชประโยชน 
ตอความตกลงทางการคาเสรีของไทยแกทุกภาคสวน 
อยางไรบาง 

สนใจสอบถามขอมูลเร ื ่องการเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ สามารถติดตอไดที่
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
Call Center 02 507 7555 หรือทาง 
www.dtn.go.th, www.thailandaec.com,
www.facebook.com/TradeNegotiations
และ http://twitter.com/dtn_thailand

ในวันนี้ประชาชนทุกภาคสวนคงจะคุนเคย 
กับเรื่องราวของอาเซียน และการรวมกลุมของ 
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ 
AEC ในป พ.ศ. 2558 มากขึ้น และหลายทาน 
คงจะทราบดวยวาในปจจุบันอาเซียนนั้นถือไดวา 
เปนคูคาท่ีสำคัญท่ีสุดของไทย และมูลคาการคารวม 
ระหวางไทยกับอาเซียนน้ันมากกวามูลคาการคารวม 
ของไทยกับคูคารายใหญที่เคยเปนทั้งตลาดสงออก 
และแหลงนำเขาสำคัญของไทยอยางญ่ีปุน สหรัฐฯ 
หรือ สหภาพยุโรป ติดตอกันมาหลายปแลว

ดวย วิสัยทัศน: กาวทันกระแสการคาโลก 
เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ ของ 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการคา 
ระหวางประเทศในทุกระดับ ทั้งทวิภาคี ภูมิภาค 
และ พหุภาคี และมีบทบาทหนาที่ในการกำหนด 
ยุทธศาสตรและทาทีในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ 
ทางเศรษฐกิจการคากับประเทศคูคาเปนรายๆ 
และเปนกลุมประเทศในเวทีที ่ไทยเขารวมเปน 
สมาชิก โดยเฉพาะอยางย่ิงเวทีหลัก ไดแก องคการ 
การคาโลก อาเซียน และเอเปค อีกทั้งไดดำเนิน 
การเจรจาทำความตกลงการคาเสรี (Free Trade 
Agreements: FTAs) กับประเทศคูคาตาง  ๆในปจจุบัน 
ไทยทำความตกลงเปดเสรีทางเศรษฐกิจการคา 
กับประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 3 ฉบับ (ดาน 
สินคา บริการ และการลงทุน) เพื่อเปนพื้นฐาน 
สำหรับการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และทำความตกลงเปดเสรี (FTAs) กับประเทศ 
คูคาอื่นๆ อีก 7 ประเทศ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต 
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเปรู) รวม 
10 ฉบับ (ระดับทวิภาคี 5 ฉบับ และระหวาง 
อาเซียนกับประเทศนอกอาเซียน รวม 5 ฉบับ) 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศจึงเปน 
เสมือนประตูดานเศรษฐกิจการคาระหวางไทย 
กับตางประเทศในการเจรจาสรางเสริมความสัมพันธ 
กับประเทศคูคา รักษาผลประโยชน และขยาย 
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กอนที่ผูเขียนจะกลาวถึงรายละเอียด 
ในสวนของเนื้อหา มีอุทาหรณที่นาสนใจ 
เกี่ยวกับ “China Effect” ที่เกิดขึ้นกับ 
การจางงานในประเทศมาเลเซียจากการ 
ตัดสินใจของธุรกิจยักษใหญในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาที ่ม ีฐานการผลิตในจีนมา 
ชานาน บริษัท Foxconn ซ่ึงเปนบริษัทหลัก 
ในการประกอบชิ้นสวน iPhone ใหบริษัท 
Apple ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีฐาน 
การผลิตท่ีประเทศจีนมาเปนเวลาหลายป แต 
เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท Foxconn ไดตัดสินใจ 

เปดฐานการประกอบชิ้นสวน iPhone แหง 
ใหมที่ประเทศมาเลเซีย (ปนัง) และวางแผน 
วาจะเพิ ่มการจางงานในการผลิตที ่ปนัง 
ขึ้นอีกสามเทาตัวภายในป 2556 โดยที่ 
ฐานการผลิตเดิมในประเทศจีนจะคอยๆ 
ลดปริมาณการผลิตลง การตัดสินใจของ 
บริษัท Foxconn ดังกลาวไมไดเปนเพียงแค 
กลยุทธทางธุรกิจในการแสวงหาแหลง 
ผลิตใหมที่มีตนทุนต่ำลง แตมันคือทิศทาง 
ที่เกิดมาจาก “China Effect” ที่สงผล 
ใหธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกตองแสวงหา 

ฐานการผลิตแหงใหมเนื ่องจากคาจาง 
แรงงานจีนขยับตัวสูงข้ึน ประเทศมาเลเซีย 
ไดรับผลกระทบเชิงบวกในการลงทุนจาก 
China Effect โดยจากสถิติเมื่อปที่ผานมา 
พบวา สามรัฐทางตอนเหนือของประเทศ 
มาเลเซียไดรับการลงทุนในภาคการผลิต 
(Manufacturing Sector) เปนมูลคา 
4,000 ลาน USD เพิ่มขึ้นจากป 2542 
ถึงรอยละ 4651 

เมื่อพูดถึง China Effect ที่ผานมา 
ในทางวิชาการมักจะหมายถึงการที่ประเทศ 

1 Neel Chowdhury, 'The China Effect', TIME, 2012.
2 U.S. International Trade Commission DataWeb 2011.
3 See Ka Zeng, Multilateral versus Bilateral and Regional Trade Liberalization: Explaining China's Pursuit of Free Trade Agreements (FTAs), 19 Journal of 
  Contemporary China, No. (2010)., p. 638; and Wang Jiang Yu, China and East Asian Regionalism, 7 European Law Journal, No. 5, (2011)., p. 619.
4 Wayne M. Morrison, 'China - U.S. Trade Issues', Congressional Research Service, 2011., p. 6. 
5 ibid.
6 ibid.
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FTA จีน เรง “China Effect”
ตอการจางงานภาคการผลิตในตลาด ASEAN



ผูนำเขาสินคาไดรับผลกระทบจากสินคาที่ 
มีจำนวนมากและราคาถูกจากจีนจนทำให 
ผูผลิตในประเทศผูนำเขาเกิดความเสียหาย 
เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาจีนได 
จาก China Effect ดังกลาวประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเริ่มขาดดุลการคาตอสินคา 
(Merchandise Trade) ของจีนในป 2533 
เปนจำนวน 10,000 ลานUSD จนกระทั่ง 
ในป 2554 การขาดดุลของอเมริกาตอ 
สินคาจีนเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาล เปนจำนวน 
313,000 ลานUSD2 อยางไรก็ตามถึงสถิติ 
จะแสดงออกมาเปนแงลบตอดุลการคาของ 
อเมริกา ตองพึงระลึกไววาสินคาท่ีสงออกของ 
จีนนั้นรวมถึงสินคาที่มาจากหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) ซ่ึงมาจากประเทศตางๆ ท่ี 
เปนฐานการผลิตกอนท่ีจะมาจบข้ันตอนการ 
ผลิตที่จีนเพื่อสงออก เชน คอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องที่จีนสงออกจะประกอบไปดวย 
คียบอรดที่มาจากเวียตนาม ชิ้นสวนหนาจอ 
ที่มาจากประเทศไทย ฯลฯ ดังนั้นมูลคา 
การสงออกของสินคาจ ีนที ่แทจร ิงต อง 
หักลบกับมูลคาที่จีนตองจายใหกับผูผลิต 
จากประเทศตางๆ ที่อยูในหวงโซอุปทาน 
ดวย

China Effect ในปจจุบันเปนผลพวง 
มาจากการเปลี ่ยนแปลงอันใหญหลวง 
ในแผนยุทธศาสตรทางการเม ืองและ 
เศรษฐกิจของจีนซึ่งจะสงผลกระทบตอ 
ประเทศใน ASEAN โดยตรง จากการที่ 
บริษัทจำนวนมากยายฐานการผลิตที่ใช 
แรงงานไรฝมือ (Low-End Manufacturing 
Sector) จากประเทศจีนมายังประเทศใน 
ASEAN ที่มีคาแรงถูกกวา ซึ่งการที่จีนมี 
การเจรจาการคาเสรี (FTA) ในกรอบตางๆ 
กับนานาประเทศนั้นเปนสวนชวยผลักดัน 
China Effect ใหรุนแรงมากขึ้น ปจจุบัน 
จีนมีความตกลง FTA กับประเทศตางๆ 
ทั่วทุกภูมิภาคของโลก และแนวทางการ 
เจรจาการคาของจีนนั้นไดรับการวิจารณ 
เปนอยางสูงวาเกิดจากแรงขับดันทาง 
การเมืองพอๆ กับแรงขับดันทางเศรษฐกิจ3 

FTA ท่ีจีนเจรจาไดรับการวิพากษวิจารณ 
วาจัดทำขึ ้นเพื ่อบรรลุเปาหมายภายใน 
ของตนโดยไมสนใจกฎเกณฑขององคการ 
การคาโลก อาทิเชน ความตกลง ASEAN – 
China Free Trade Agreement (ACFTA) 
เปนการเจรจาบนพื้นฐานของหลัก Early 

7  Thilo Hanemann, Changing Patterns of Chinese Outward FDI: Drivers and Implication, The Rhodium Group (RHG), Standford Center for International   
   Development, 2011.
8  Yinhua Mai et al., 'Modelling the Potential Benefits of an Australia - China Free Trade Agreement', The Australia - China FTA Feasibility Study, Monarsh 
   University, Australia, 2005., p. 20.
9  Paulette L. Stenzel, 'Why Fair Trade is Essential for the Triple Bottom Line, Sustainability, and Free Trade: Seeking Equilibriums as the Eagle Meets the Condor', 
   2009 Proceedings of the Midwest Academy of Legal Studies in Business (2009)., p. 3.
10 Csilla Lakatos and Terrie Walmsley, Investment Creation and Diversion Effects of the ASEAN - China Free Trade Agreement, 29 Economic Modelling, No. 
   (2012)., p. 766.
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China Effect ในปจจุบัน
เปนผลพวงมาจากการ 
เปลี่ยนแปลงอันใหญหลวง 
ในแผนยุทธศาสตรทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจ 
ของจีนซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอประเทศใน ASEAN 
โดยตรง จากการที่บริษัท 
จำนวนมากยายฐานการ 
ผลิตที่ใชแรงงานไรฝมือ 
(Low-End Manufacturing 
Sector) จากประเทศจีน
มายังประเทศใน ASEAN 
ที่มีคาแรงถูกกวา

CHINA
EFFECT



Harvest Program (EHP) ซึ่งเปนการขจัด 
อุปสรรคทางการคาดานภาษีศุลกากรตั้งแต 
กอนความตกลงมีผลบังคับใชในป 2558 แก 
สินคาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา 
เกษตร โดยที่จีนไมไดสนใจที่จะเจรจาเรื่อง 
การคาบริการหรือการลงทุนควบคูไปดวย 
ถึงกระนั้นก็ตาม ประเทศจีนก็เลือกที่จะ 
เนนเปดเสรีการคาบริการกับบางประเทศ 
อาทิเชน ในความตกลง Australia–China 
Free Trade Agreement ที่มีการตกลง 
ในเรื ่องบริการดานระบบสวัสดิการสังคม 
ที่จีนมีความตองการมากในขณะนี้เพื ่อที ่ 
จะพัฒนาประชากรในประเทศใหมีความ 
สามารถเพียงพอในการผลักดันใหประเทศ 
กลายเปนมหาอำนาจในเชิงรุกและหลุดพน 
จากการตกเปนผูรับการลงทุน นอกจากนี้ 
คูเจรจาท่ีจีนเลือกในการเปด FTA อาทิเชน 
กลุ มประเทศตะวันออกกลาง (Gulf 
Cooperation Council) ในความตกลงน้ี 
จีนไดมีการเจรจาเปดเสรีในสินคาดาน 
พลังงานเพื ่อที ่จะหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 
จากราคาสินคาพลังงานที่จะเพิ่มขึ้น และ 
สำหรับ ACFTA จีนตองการความตอเน่ือง 

ในการนำเขาสินคาเกษตรจากกลุมประเทศ 
ASEAN เพื่อปองกันปญหาสินคาเกษตร 
ขาดตลาดจากความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น

การที ่จ ีนมีแนวทางเจรจาการคาที ่ 
แตกตางกันไปตามคูเจรจา (Piecemeal 
Negotiation) ก็เพื่อที่จะใชความไดเปรียบ 
ที ่หลากหลายในแตละความตกลงเป น 
หนทางใหประเทศกาวไปเปนมหาอำนาจใน 
เชิงรุก โดยที่จีนตั้งเปาไววาหนึ่งในตัวชี้วัด 
ที่สำคัญคือจำนวนการสงออกการลงทุนไป 
ตางประเทศ (Outward Foreign Direct 
Investment – OFDI) จากสถิติพบวาในป 
2547 ประเทศจีนมีมูลคา OFDI ทั่วโลก 
อยูที่ 5,498 ลาน USD แตในป 2553 
มูลคา OFDI ของจีนเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาล 
เปน 68,811 ลานUSD ซึ่ง OFDI ถือวา 
เปนกลยุทธสำคัญของจีนในการขยับตัวเอง 
ข้ึนจากการเปนประเทศฐานการผลิต (Value 
Chain Move-Up) ผนวกกับศักยภาพใน 
ตลาดของจีนทั้งดานสินคาและบริการทำให 
ประเทศคูเจรจาจำเปนตองพิจารณาตาม 
สิ่งที่จีนรองขอ ยกตัวอยางในภาคบริการ 
ปจจุบันประเทศจีนมีเครือขายโทรศัพท 
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จากสถิติพบวาในป 2547
ประเทศจีน
มีมูลคา OFDI ทั่วโลก
อยูที่ 5,498 ลานUSD 
แตในป 2553 
มูลคา OFDI ของจีน
เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล
เปน 68,811 ลานUSD 
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เคล่ือนท่ีท่ีใหญท่ีสุดในโลก และมีผูลงทะเบียน 
ใชงานถึง 889 ลานคน นอกจากน้ีประเทศ 
จีนเปนประเทศที่มีผูใชอินเตอรเน็ตมาก 
ที่สุดในโลกถึง 457 ลานคนในป 2554 
โดยมากกวาอันดับสองซ่ึงคือสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีผูใชอินเตอรเน็ต 240 ลานคน5  

เน่ืองจากรัฐบาลจีนปจจุบันมุงใหประเทศ 
กาวขามสถานะจากการเปนฐานการผลิต 
ของโลกไปสูการเปนประเทศมหาอำนาจใน 
เชิงรุก จีนจึงมีการอัดฉีดเงินจำนวน 568 
พันลานUSD ในป 25526 เพื่อกระตุน 
เศรษฐกิจในประเทศ อาทิเชน พัฒนา 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พัฒนาระบบสวัสดิการ 
ขจัดความยากจนโดยการเพิ่มคาจางเพื่อ 
กระตุนการใชจายในประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อ 
รองรับกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื ่อ 
เขาไปมีอำนาจในตลาดโลก บริษัทขามชาติจีน 
ไดรับการกระตุนใหมีการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศ (OFDI) ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลง 
บทบาทจากการเปนประเทศผูรับการลงทุน 
เปนประเทศผูใหการลงทุน การลงทุนของ 
บริษัทจีนในสหรัฐอเมริกา (ทั้งในรูปแบบ 
บริษัทท่ีจัดต้ังและการควบรวมธุรกิจ) เพ่ิมข้ึน 
จาก 191 ลานUSD ในป 2547 เปน 5,200 
ลานUSD ในป 25437  

จากการศึกษาของ Australia–China 
FTA พบวาการเปดเสรีการคากอใหเกิดการ 
เพ่ิมข้ึนของคาจางแรงงานของท้ังสองประเทศ  

ซึ่งคาจางแรงงานที่สูงขึ้นกอใหเกิดตนทุน 
ในการผลิตที ่ส ูงขึ ้นและจะสงผลตอการ 
เคลื ่อนยายฐานการผลิตไปสูประเทศที่มี 
ตนทุนต่ำกวา พฤติกรรมการยายฐาน 
การผลิตนี ้เปนสัญชาติญาณของบริษัท 
ขามชาติในการแสวงหาแหลงที่มีตนทุน 
ที่ถูกที่สุดเพื่อใชในการผลิตสินคาเพื่อให 
ไดความไดเปรียบเชิงเศรษฐศาสตรที ่ 
มากที่สุด โดยที่ Jack Welch อดีต CEO 
ของบริษัท General Electric (GE) เคย 
กลาวไววา “An ideal company would 
be on a barge that would move 
from country to country, taking 
advantage of the cheapest labor 
available at any given time.”9 

จากการศึกษา (ตาราง 1 และ 2) 
พบวาจีนมีอัตราคาจางที่เพิ ่มสูงขึ ้นอยาง 
ตอเน่ืองเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
ASEAN 

ดังนั้นปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการ 
ขยายตัวของฐานการผลิตและการจางงาน 
ที่เพิ ่มขึ ้นเปนเทาตัวที ่ปนังในรอบสองป 
ท่ีผานมาเปนผลมาจากคาแรงท่ีสูงข้ึนของจีน 
ซ่ึงขยับใกลมาเลเซียเขาไปทุกขณะ แนวทาง 
การเจรจา FTA ของจีนซึ่งผสมผสานแรง 
ขับดันทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ บวก 
กับการผลักดันของรัฐบาลที่ตองการใหจีน 

กาวขึ้นจากการเปนประเทศฐานการผลิต 
ไปสูการเปนประเทศมหาอำนาจเชิงรุกกอให 
เกิด “China Effect” ท่ีทำใหฐานการผลิต 
ในสวนของ Low-End Manufacturing 
เคลื่อนยายเขามาในประเทศ ASEAN ซึ่ง 
มีคาแรงถูกกวา เชน ไทย อินโดนีเชีย 
และเวียดนาม ซึ่งการที่ ASEAN และจีน 
มีความตกลง ACFTA จะสงผลใหอัตรา 
การสงออกสินคาของจีนมายังประเทศใน 
กลุม ASEAN เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55.1%10 
และดวยผลพวงจากการลดอุปสรรคทาง 
ภาษีและการเปดเสรีการลงทุน คาแรงที่ 
ถูกกวาในกลุ มประเทศอาเซียนจะเปน 
แรงจูงใจใหมีการยายฐานการผลิตจากจีน 
มาสูกลุมประเทศ ASEAN ไดงายมากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเปนประเทศ
ผูรับการลงทุน เปน 
ประเทศผูใหการลงทุน 
การลงทุนของบริษัทจีน
ในสหรัฐอเมริกา (ทั้งใน 
รูปแบบบริษัทที่จัดตั้งและ
การควบรวมธุรกิจ) เพิ่ม 
ขึ้นจาก 191 ลานUSD 
ในป 2547 เปน 5,200 
ลานUSD ในป 2543 

5,200



ขณะที่ทานที่สองก็ยังกลับไปซื้อรถยุโรป 
ยี่หอเดิม…สถานการณตอนนี้ทำผมยุงสิครับ 
ในฐานะนักวิจัยดานพฤตกิรรมและจิตวิทยา 
ผูบริโภค จะอธิบายอยางไรดีกับปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้น ก็ไหนใครๆ ก็เชื่อและประกาศ 
กันจนเปนกฎเหล็กวา ผูบริหารสินคาและ 
บริการ รวมถึงผูบริหารตราสินคาตองพยายาม 
นำเสนอโปรแกรมทางการตลาดในรูปแบบ 
ตางๆ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 
สูงสุด (Maximum satisfaction) เพราะ 
เชื่อวาเมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจแลว 
จะกลับมาซื้อสินคาและบริการเดิมซ้ำอีก 
(Repurchase) 

อยางไรก็ตาม สถานการณและปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นกับผม ณ ปจจุบัน ไมไดเปนไป 
ตามแนวคิดและความเช่ือดังกลาว ผูบริโภค 
ที่มีความพึงพอใจกลับไมไปซื้อซ้ำ ขณะที่ 

“จะซื้อรถยุโรปตราใบพัดเหมือนเดิม 
ดีไหม…เครื่องยนตแนนปก ขับแลวรู สึก 
มีพลัง …การออกแบบก็โฉบเฉี่ยวสะดุดตา 
นอกจากนี ้ภาพลักษณเมื ่อขับขี ่ก ็ด ีมาก 
ไปไหนมาไหน ใครพบเห็นรูสึกตัวโตข้ึนเยอะ” 
ผมไดยินคำถามน้ีจากคนรูจักใกลตัวทานหน่ึง 
แตพอไดยินดังนั้น ก็เกิดคำถามขึ้นในใจ 
และอยากจะบอกกับคนที่ตั้งคำถามแรกนี้ 
ไววา “แลวจะมาถามใหเสียเวลาทำไม ก็ 
ออกจะพึงพอใจ (Satisfied)กับรถยนต 
ย่ีหอท่ีขับอยูไมใชหรือ การกลับไปซ้ือย่ีหอเดิม 
คงเปนการตัดสินใจท่ีงายมากเลย จริงไหม” 
ดังนั้น ผมจึงคาดวาคนใกลตัวผมทานนี้จะ 
ซื้อรถยุโรปยี่หอดังกลาวอยางไมตองสงสัย 

ขณะท่ีคนใกลตัวผมอีกทานหน่ึง กระซิบ 
กับตัวเองแตคงดังไปสักหนอย ผมเลยไดยิน 
วา “รถยุโรปย่ีหอใบพัด…ใจเสาะมาก หรือวา 

รถย่ีหอน้ีไมเหมาะกับสภาพแวดลอมเมืองไทย 
…ใชไปสักพักก็ขึ้นสัญญาณเตือน สงเสียง 
ดังและไฟเตือนเปนที ่ก ังวลและรำคาญ 
ไมนอย และถาไมพาไปศูนยก็ไมหยุดเตือน 
สักที ซึ่งเขาศูนยทีไร ก็ตองเสียคาซอมสูง 
เอาเรื่องทีเดียว” เปนไงครับ คนใกลตัวผม 
2 ทาน ออกจะบนเกงอยูสักหนอยนะครับ 
แตสำหรับทานหลัง ผมคาดการณวา “รถ 
ตราใบพัด คงกินเงินเขาอีกครั้งยากแนๆ” 
เหตุผลที่ผมคิดเชนนั้น คงอธิบายไดไมยาก 
จริงไหมครับ ก็ทานที่สองนี้ไมพึงพอใจกับ 
รถย่ีหอดังกลาว เน่ืองจากระหวางการใชงาน 
ก็มีปญหาเปนระยะๆ และยังเสียคาใชจาย 
ในการบำรุงรักษาสูงอีกตางหาก

จากนั้น เวลาผานไปไมนาน ผมมา 
ทราบอีกทีวา ทานแรกหันไปเลือกซื้อรถ 
จากแดนซามุไร ย่ีหอท่ีมีไฮบริด อะไรน่ีแหละ 
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อยาไวใจความพึงพอใจของผูบริโภค 
(Don’t trust customer
satisfaction)

Contributor
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ 
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการศึกษา PhD จาก Faculty of Commerce,
Charles Sturt University, Australia



ผูบริโภคที่ไมพอใจกลับซื้อซ้ำ …หรือวา 
โลกใบนี้อยูในสภาพปนปวน (Chaos 
conditions) จนไมสามารถอธิบายได 
ดวยแนวคิดหรือทฤษฎีทางการตลาด 
พื้นฐาน (Fundamental marketing 
concepts) ท่ีพวกเรายังคงเช่ือวาเม่ือผูบริโภค 
พึงพอใจยอมกลับมาซ้ือซ้ำ…บังเอิญ อานิสงส 
ผลบุญใดไมทราบได ผมมีนักศึกษาปริญญาเอก 
ทานหนึ่ง ซึ่งผมทำหนาที่เปนที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธของเธออยู นักศึกษาทานนี้ 
เกิดมีความสงสัยใครรู เกี ่ยวกับพฤติกรรม 
และจิตวิทยาผูบริโภคเชนเดียวกับผม และ 
ไดทำการศึกษาไประดับหนึ่งแลวเกี่ยวกับ 
การอธิบายพฤติกรรมการซ้ือซ้ำของผูบริโภค 
กรณีท่ีผูบริโภคทานน้ันๆ เกิดความพึงพอใจ 
หรือไมพึงพอใจ (Satisfaction and 
dissatisfaction) และเธอก็พบวา ความเชื่อ 
ของผูบริหารการตลาด และการสรุปแบบ 
งายๆ ทางทฤษฎีทางการตลาดวา “เมื่อ 
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ยอมกลับมา 
ซื้อสินคาและบริการซ้ำ” นั้นไมสมบูรณ 
และไมสามารถอธิบายพฤติกรรมของคน 
ใกลตัวผมทั้งสองทานได

ความสงสัยขางตนเปรียบเหมือนแรงจูงใจ 
ที่ผลักดันใหนักศึกษาปริญญาเอกทานนี ้ 
ทำการคนควาอยางจริงจังที่จะอธิบายวา 
ทำไมผูบริโภคท่ีพึงพอใจ จึงมีโอกาสไมซ้ือซ้ำ 
และทำไมผูบริโภคที่ไมพึงพอใจ จึงมีโอกาส 
กลับไปซื้อซ้ำ…จากการคนควาของเธอใน
ระดับหนึ่ง ก็พอจะมองเห็นวา มีปจจัย 
และองคประกอบมากมายที ่อาจเขามา 
แทรกอยูตรงกลางระหวางความพึงพอใจ 
กับพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม คำถามงายๆ ที่ผมลอง 
ตั้งขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษาหนึ่งเดียวทานนี้ 
ที่ผมมี ในฐานะ Doctoral advisee คือ 

ผูบริโภคหรือลูกคาคนใดคนหนึ่งจะซื้อซ้ำ 
หรือไมซื้อซ้ำ มีเหตุปจจัยจากสิ่งใดไดบาง 
นอกเหนือจากเรื่องความพึงพอใจ…คิดไป 
คิดมา รวมกับการศึกษาคนควางานวิจัย 
กอนหนานี้ ก็พอสรุปประเด็นเบื้องตนที่ 
เปนไปไดคือ “ตนทุนของการเปลี่ยนไปซื้อ 
สินคาหรือบริการยี่หออื่น (Switching 
costs)” (สำหรับกรณีตัวอยางของรถยนต 
ซึ่งเราใหความสนใจเรื่องตรายี่หอขางตน)   

คำถามตอไป ในฐานะคนชางสงสัย 
คือ แลวอะไรทำให Switching costs 
สูงขึ้นหรือลดลง เนื่องจากหากปจจัยใดที่ 
ทำใหตนทุนสวนนี้เพิ่มขึ้น ยอมเปนการยาก 
ที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่น 
แตจะกลับไปซื้อยี่หอเดิม แมจะไมพึงพอใจ 
กับสินคายี่หอปจจุบันที่ใชอยูก็ตาม ซึ่งการ 
ตอบคำถามนี้ ก็คงไมยากสำหรับการคิด 
หาคำตอบชั้นเดียว เชน Switching costs 
เพิ่มขึ้นได หากสินคายี่หอปจจุบันเพิ่มหรือ 
ใหประโยชนจากสวนลดคาบำรุงรักษาให 
เปนสัดสวนของปที่เพิ่มขึ้นในการใชรถยนต 
อาทิ หากใชถึงปที่ 5 คาบำรุงรักษาจะลดลง 
ไปที่ระดับรอยละ 70 ของคาบำรุงรักษา 
ปรกติ หรือมีสวนลดใหที่ระดับรอยละ 60 
ของคาบำรุงรักษาปรกติ หากใชไปถึงปที่ 7 
เปนตน

สำหรับกรณีตัวอยางเรื่องการลดราคา 
คาบำรุงรักษานี้ เปนผลกระทบจากปจจัย 
ภายนอกทางการตลาด (External marketing 
offers) เขามากระทบการพฤติกรรมการ 
ซ้ือซ้ำ แตไมไดเปนตัวแปรแทรก (Mediating 
variable) โดยตรงระหวางความสัมพันธของ 
ความพึงพอใจกับการซื้อซ้ำ ดังนั้นในฐานะ 
นักวิจัยพฤติกรรมและจิตวิทยาผูบริโภคคง 
ตองคิดตอวา มีปจจัยใดบางท่ีไดรับผลกระทบ 
จากความพึงพอใจแลวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยนั้น สงผลให 
พฤติกรรมการซ้ือซ้ำของผูบริโภคเปล่ียนแปลง 
ไปดวย…หากเราสามารถหาตัวแปรนั้นพบ 
ก็จะสามารถอธิบายไดวา ทำไมความพึงพอใจ 
ของผูบริโภคจึงไมผลักดันใหเกิดการซื้อซ้ำ 
อยางสมบูรณ และจากน้ีไปผูบริหารการตลาด 
ควรจะให ความสำค ัญก ับต ัวแปรนั ้นๆ 
เชนเดียวกัน ไมใชสรุปอยางงายๆ วา อยาก 
ใหผูบริโภคซื้อซ้ำ ก็สรางความพึงพอใจ 

การคนควาเพ่ิมเติม ทำใหทราบเบ้ืองตน 
วาความพึงพอใจของผูบริโภค อาจทำใหเกิด 
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน มีการ 
แบงปนขอมูล (Information share) ซึ่ง 
ทำใหเกิดความเขาใจกันระหวางผูบริโภค 
และบริษัทเจาของสินคาและบริการมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน เมื่อมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน 
และสรางความเขาใจกันมากขึ้น อาจนำไป 
สูความไวใจกันและกัน (Trust) มากขึ้น 
ซึ่งความไวใจกันนี้อาจสงผลให Switching 
costs สูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคไมแนใจวา 
จะไวใจสินคาและบริการย่ีหออ่ืนๆ ไดหรือไม 
จะไดรับขอมูลและการแบงปนขอมูล รวมถึง 
ความเขาใจกันไดอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
หรือไม ดังนั้นจึงกลับไปซื้อซ้ำ ทั้งๆ ที่อาจ 
มีความพึงพอใจไมสูงนัก แตมีการแลกเปล่ียน 
และแบงปนขอมูลสูงและไวใจกันและกัน 

ดังนั้น ผูบริหารหรือนักการตลาด และ 
นักวิชาการหรือนักวิจัยดานพฤติกรรมและ 
จิตวิทยาผู บริโภคควรใหความสนใจและ 
ใหความสำคัญกับปจจัยอื่นๆ ที่เขามาแทรก 
ระหวางความพึงพอใจของผู บร ิโภคกับ 
การซื้อซ้ำมากขึ้น…ที่สำคัญคือ อยาไวใจ 
ความพึงพอใจของผูบริโภค มิฉะน้ัน รถยนต 
ยุโรปตราใบพัดอาจตองเสียลูกคา เฉกเชน 
คนใกลตัวผมคนแรกดังท่ีกลาวมา ไปอยางนอย 
1 คน!
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¼ÙˆºÃÔâÀ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¡ÅÑºäÁ‡ä»«×éÍ«éÓ ¢³Ð·Õè¼ÙˆºÃÔâÀ¤·ÕèäÁ‡¾Íã¨¡ÅÑº«×éÍ«éÓ … ËÃ×ÍÇ‡Ò âÅ¡ãº¹Õé
ÍÂÙ‡ã¹ÊÀÒ¾»•è¹»‚Ç¹ (Chaos conditions) ¨¹äÁ‡ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂä´ˆ´ˆÇÂá¹Ç¤Ô´ËÃ×Í·ÄÉ®Õ
·Ò§¡ÒÃμÅÒ´¾×é¹°Ò¹ (Fundamental marketing concepts)



ปจจุบัน การแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility-CSR) ไดกลายเปนกระแส 
ของสังคมที่เรียกรองใหองคกรทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนนำแนวคิด CSR นี้มาปฏิบัติ 
อยางเปนรูปธรรม เพราะเห็นวาหากองคกร 
ใหความสำคัญกับการดำเนินงานอยาง 
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และ 
สิ ่งแวดลอมอยางจริงจังและจริงใจแลว 
นอกจากจะสงผลดีตอผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ง 
ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่งแวดลอมแลว 

ยังทำใหทุกภาคสวนของสังคมสามารถ 
อยูรวมกันไดอยางเปนสุข ในขณะที่สังคม 
และส่ิงแวดลอมก็ไดรับการฟนฟูดูแลรักษา 
ดวย ดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคกร จึงไดรับการตอบรับอยาง 
กวางขวาง และองคกรตางๆ ไดมีการนำ 
แนวคิด CSR น้ีมาใชเปนกลยุทธในการบริหาร 
องคกรเพื่อสรางความยั่งยืน ตัวอยางเชน 
บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
จำกัด ไดดำเนินโครงการ CSR ไมวาจะใน 
มิติสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดลอม โดยเนนการมองระยะยาว 

“เพ่ือท่ีสุดแลว คือการนำไปสูความย่ังยืน” 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2555 : 20) 

ท้ังน้ี ในการนำแนวคิด “ความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคกร” มาใชเปนกลยุทธใน 
การสรางความย่ังยืนใหแกองคกร สังคม และ 
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สูงสุดนั้น ผูบริหารองคกรควรจะตองวาง 
กลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมให 
สอดคลองหรือเขาไปอยู ในกลยุทธของ 
องคกร คือเริ่มตั้งแตการจัดโครงสรางของ 
องคกรใหมี CSR โดยกำหนดใหรูปแบบของ 
โครงการ CSR ที่จัดทำขึ้นจะตองไมเปน 
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CSR พอเพียง:
กลยุทธในการสรางความยั่งยืน
ใหแกองคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
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“¼Áàª×èÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ··Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ÈμÇÃÃÉ¹Õé ¤×ÍºÃÔÉÑ··Õè¾ÔÊÙ¨¹�μÑÇàÍ§Ç‹Ò 
ÁÕ·Ñé§¼Å§Ò¹·ÕèÊÃŒÒ§¡ÓäÃáÅÐà¾ÔèÁ¤Ø³¤‹Ò·Ò§ÊÑ§¤Á ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù‹¤ŒÒ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
¨ÐãËŒ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×ÍºÃÔÉÑ··Õè»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨´ŒÇÂ¡ÒÃÂÑ§»ÃÐâÂª¹�ãËŒá¡‹ÊÑ§¤Á 
¹Õè¤×Í¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·ÕèàÃÒ¤ÇÃ¨ÐμŒÍ§¹ŒÍÁÃÑº” 

Carley Fiorina »ÃÐ¸Ò¹ áÅÐ CEO Hewlett-Packard, 2003



Í§¤ �¡Ã¤ÇÃ¹Ó»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨
¾Íà¾ÕÂ§¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨
¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÁÒ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒà¾×èÍà»š¹
à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô
¡Ô¨¡ÃÃÁ CSR à¾ÃÒÐ¨Ð·ÓãËŒ
¡Ô¨¡ÃÃÁ CSR ÁØ‹§à¹Œ¹ä»·Õè¡ÒÃ 
àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ 
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ãËŒ¡Ñº 
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

ภาระตอคาใชจายเพิ่มเติมที่ไมกอใหเกิด 
ผลตอบแทนอยางชัดเจน แตควรมีลักษณะ 
เปนการลงทุนที่สรางผลตอบแทนในหลายๆ 
ดานไดดวย (Multi Benefit Performing 
Asset) และไมกอใหเกิดผลกระทบตอองคกร 
ในดานลบ โดยกระบวนการทางธุรกิจหรือ 
กิจกรรมตามปกติท่ีจัดทำข้ึนภายใตกลยุทธ 
ขององคกรตองมีลักษณะเปน CSR  และ 
เปนไปในทิศทางของการสรางมูลคาเพิ่ม 
(Value Creation) เพราะจะทำใหเปน 
ประโยชนทั้งตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
ในระดับที่สูงขึ้นไปพรอมๆ กัน อาทิเชน 
องคกรวางกลยุทธที่จะสรางมูลคาเพิ่มให 
กับสินคา และสรางคุณคาเพ่ิมในการบริการ 
ใหแกลูกคาขององคกร ผูบริหารจะตอง 

กำหนดใหลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer 
Centric) ของการดำเนินกิจกรรม โดย 
ใชวิธ ีการใหลูกคามีสวนสำคัญในการ 
แสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ 
ออกแบบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความ 
ตองการของลูกคาและสังคมโดยคำนึงถึง 
สิ่งแวดลอมดวย ซึ่งวิธีการนี้จะกอใหเกิด 
นวัตกรรม (Innovation) ของสินคาใหมๆ 
ท่ีทำใหผูมีสวนไดเสียไดรับประโยชนรวมกัน  
ไมวาจะเปนผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา 
สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากทำใหเปน 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) ดวยการสรางมูลคา 
และคุณคาเพิ่ม (Value Creation) มี 
นวัตกรรม (Innovation) ท่ีทำใหเพ่ิมผลิตภาพ 

(Productivity) และยังเปนการสรางความ 
สัมพันธที่ดี (Good Relationship) กับผูมี 
สวนไดเสีย ทำใหองคกรสามารถเจริญเติบโต 
ไดอยางยั่งยืน เปนตน

อน่ึง สำหรับองคกรท่ีประสงคจะแสดง 
ความรับผิดชอบตอสังคม   องคกรควร 
ดำเนินการดวยความพอเพียงตามศักยภาพ 
ขององคกร คือไมกอใหเกิดภาระคาใชจาย 
จนทำใหกลับกลายเปนการลดมูลคาของ 
กิจการน้ันลงไป   โดยองคกรควรนำปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยู ห ัวมาประยุกตใชเพื ่อเปน 
เครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติกิจกรรม 
CSR เพราะจะทำใหกิจกรรม CSR มุงเนน 
ไปที่การเสริมสรางความเขมแข็ง ความ 

 

STRATEGY

44



สมดุล ความม่ันคง และความย่ังยืนใหกับ 
ผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากตั้งอยูบนความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 
ตอความเปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นทั ้ง 
ภายในและภายนอกองคกร โดยใชความรู 
และคุณธรรมเปนหลักในการปฏิบัติดวย 
สงผลดีตอผู ม ีสวนไดเสียทั ้งภายในและ 
ภายนอกองคกร ไมวาจะเปนผูถือหุน นักลงทุน 
เจาหนี้ ผูบริหาร/พนักงาน ลูกคา คูคา 
คูแขง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทำให 
ผูที่เกี่ยวของทั้งหลายสามารถอยูรวมกันได 
อยางเปนสุข อีกทั้งยังทำใหสามารถพึ่งพา 
ตนเองไดและเปนท่ีพ่ึงแกผูอ่ืนไดในระยะยาว 
จึงเปนการสรางความย่ังยืน (Sustainability) 
ใหแกองคกรและทุกภาคสวนไปในเวลา 

เดียวกัน เน่ืองจากองคกรมีการดำเนินงานท่ี 
คำนึงถึงความ “สมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 
จึงกอใหเกิดผลกำไรที่ดีที่สุด (Optimize 
Profit) ตอองคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งผลกำไรนี้ นอกจากจะไดมาในรูปแบบ 
ของตัวเงินแลว ยังสามารถไดมาในรูปแบบ 
ของการสรางประโยชนสุขและความสุขใหแก 
ผูที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน ทำใหมีการ 
อยูรวมกันอยางรูรักสามัคคี อันจะนำไปสู 
ความยั่งยืนขององคกร สังคม สิ่งแวดลอม 
และประเทศชาติอยางแทจริง ภายใตแนวคิด 
ที่วา “ยิ่งให...ยิ่งไดรับ ยิ่งแบงปน... ยิ่งมี 
ความสุข..สุขจากการเปนผูให”
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กาวแรกของการเปลี ่ยนแปลงของ 
โทรทัศนยุคใหมในปจจุบันคือโทรทัศนที ่ 
สงสัญญาณแบบดิจิทัลที่เราเรียกวาดิจิทัล 
ทีวี (Digital TV) เพราะดวยสัญญาณภาพที่ 
สงมาเปนสัญญาณดิจิทัลทำใหภาพมีความ 
คมชัดมากยิ่งขึ ้นกวาการสงสัญญาณภาพ 
ในระบบโทรทัศนยุคกอน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การออกอากาศดวยความละเอียดภาพสูง 
(High Definition: HD) สงมายังเครื่อง 
โทรทัศนรุนใหมๆ ที่สามารถรองรับผูชม 
สมบัติความละเอียดสูงนี้กำลังไดรับความ 
นิยมอยางมาก เพราะมีภาพที่คมชัดเหมือน 
จริง 

ซึ่งเริ่มตนไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
ในยุโรป จนมาถึงโทรทัศนอินเทอรเน็ต 
หรืออินเตอรเน็ตทีวี (Internet TV) เปน 
กาวตอมาที ่ทำใหผู ผลิตรายการสามารถ 
สงเนื้อหามัลติมีเดียที่นาตื่นเตนเหมือนจริง 

ไปยังผู ร ับชมตามบานผานทางเครือขาย 
อินเทอรเน็ตซึ ่งถูกใชมากขึ ้นในปจจุบัน 
โดยเชื ่อมโยงขอมูลมัลติมีเดียจากเครื ่อง 
คอมพิวเตอรกับโทรทัศนที่ติดตั้งโปรแกรม 
ประยุกตทำใหโทรทัศนรุนใหมๆ สามารถ 
ทำหนาที่แสดงภาพและเสียงตางๆ ที่สงมา 
จากเครือขายอินเตอรเน็ตภายในบานได

โทรทัศนท่ีชาญฉลาดหรือสมารททีวี ซ่ึง 
บางคร้ังเรียกวา "ทีวีเช่ือมตอ (Connected 
TV)" หรือ "ไฮบริดทีวี (Hybrid TV)” 
เปนการอธิบายแนวโนมปจจุบันของการ  
รวมกันของอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีเว็บ 
2.0 สมารททีวีนี้เปนชุดเครื่องโทรทัศน ที่ 
ทันสมัยพรอมติดตั้งกลองเครื่องรับสัญญาณ 
ท่ีมีโปรแกรมประยุกตทำใหโทรทัศนสามารถ 
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได สมารททีวียัง 
ทำใหผูชมเขาถึงเนื้อหาที่ผูชมสรางขึ้นและ 
สามารถเก็บไวในหนวยความจำภายนอก 

เชน ฮารดไดรฟหรือเนื้อหาที่จัดเก็บไวใน 
เครือขายแบบคลาวด (Cloud Computing) 
จุดเดนของสมารททีวีคือสรางการบริการ 
แบบโตตอบที ่ทันสมัยใหผู ชมสามารถ 
ใชงานเว็บไซตตางๆ ที่ไดรับความนิยม 
ผานอินเทอรเน็ต เชน ยูทูบ (YouTube), 
ฟลิค (Flickr), เฟซบุก (Facebook) 
เปนตน 

กลองหรือชุดสมารททีวีที่ติดตั้งไวกับ 
โทรทัศนภายในบานถือเปนอุปกรณธรรมดา 
มากขึ้นในปจจุบัน ในหมูผูประกอบการทีวี 
ในแบบที ่ค ิดว านาจะสอดคลองกับการ 
เปลี่ยนแปลงแนวโนมการบริโภคสื่อสำหรับ 
เนื้อหาที่เปนวิดีโอมากขึ้น มีการโตตอบ 
แบบสองทาง คือผูชมสามารถเลือกรายการ 
หรือวีดีโอไดตามที่ตองการและผสมผสาน 
การชมโทรทัศนกับการใชงานอินเทอรเน็ต 
เชน การนำการใชงานเครือขายสังคมเชน 
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กาวสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล:
Smart TV

Contributor
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิริเจริญ 
อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจี  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย
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เฟซบุกหรือทวิตเตอร (Twitter) มาใชผสม 
กับการชมรายการโทรทัศนปกติหรือวีดีโอ
ในยูทูบไดอีกดวย

หลังจากบริษัทแอปเป ล (Apple) 
มองเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการ 
รับชมโทรทัศนดังกลาวซึ่งเนนการโตตอบ 
และเลือกชมไดตามใจผูชมมากขึ้น บริษัท 
แอปเปลจึงคิดคนโทรทัศนแอปเปลหรือ 
แอปเปลทีวี (Apple TV) ซึ่งเหมาะ 
สำหรับผูที่มีอุปกรณของบริษัทแอปเปล 
เชน ไอพ็อดแบบสัมผัส (IPOD TOUCH) 
ไอโฟน (IPHONE) หรือ ไอแพ็ด (IPAD) 
กับอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยเชื่อมตอ 
อุปกรณของบริษัทแอปเปลเหลานี้กับชุด 
เลนแอปเปลทีวีเปนกลองหรือชุด ทำให 
อุปกรณตางๆ ของแอปเปลสามารถทำให 
อุปกรณเหลานี ้ทำหนาที ่เปนมากกวาจอ 
โทรทัศน และรับสัญญาณรายการตางๆ ได 
เหมือนโทรทัศนแบบธรรมดา ผูชมสามารถชม 
รายการตางๆ ท่ีมีอยูบนอินเตอรเน็ตผานทาง 
อุปกรณเหลาน้ีไดดวย ขอดอยอยางหน่ึงของ 
แอปเปลทีวี ซ่ึงแตกตางจากอินเตอรเน็ตทีวี 
คือผูชมไมสามารถดาวโหลดหรือจัดเก็บ 
เนื้อหาตางๆ ที่แสดงในอุปกรณของบริษัท 
แอปเปลไดตามที่ผูชมตองการได 

มีสถิติเกี ่ยวกับการชมโทรทัศนของ 
คนอเมริกันที่นาสนใจวา ผูชมใชเวลาดู 
โทรทัศนเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง มูลคา 
โฆษณา 70 พันลานดอลลารตอป, ท่ัวโลก 
มีผูใชประมาณ 4 พันลานคน กูเกิ้ลเริ่ม 

เขามามีบทบาทในวงการโทรทัศนดิจิทัล 
ดวยโทรทัศนกูเกิลหรือเรียกวา กูเกิ้ลทีวี 
คือการเปลี ่ยนแปลงอนาคตของการชม 
โทรทัศนผสมกับการทองเว็บดวยคำกลาว 
ที่วา “Google TV -TV meets web. 
Web meets TV” คือการผสมผสาน 
ระหวางนวัตกรรมโทรทัศนกับเว็บเขาดวยกัน 
รายการทีวีและเนื ้อหาบนเว็บก็สามารถ 
มารวมกันบนจอโทรทัศน เทคโนโลยีของ 
กูเกิ้ล สามารถคนหาไดเหมือนกับผูชมใช 
เว็บไซตกูเกิ้ลคนหารายการ วีดีโอ และสื่อ 
มัลติมีเดียอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในเว็บบนอินเตอรเน็ต  

การคนหาวิดีโอบนยูทูบ การเปลี่ยน 
ชองรายการโทรทัศนเพื่อหารายการโปรด 
ตางๆ การเรงเสียงลดเสียงโดยที่ผูชมไมตอง 
ลุกจากที่นั ่งโดยใชงานกูเกิ ้ลทีวี นับเปน 
นวัตกรรมกาวใหมของโทรทัศน อีกทั้งยัง 
สามารถรับคำสั่งดวยเสียงไดดวย ซึ่งกูเกิ้ล 
ไดพัฒนาขึ ้นมาโดยผานซอฟตแวรของ 
ตนเองท่ีช่ือวากูเก้ิลทีวี  โดยจะอยูในรูปแบบ 
ชุดกลองตั้งบนโทรทัศนหรือเรียกวา ชุด 
ท็อปบอกซ ท่ีทำงานรวมกับโทรทัศนท่ีสามารถ 
เช่ือมตออินเตอรเน็ตได มันจะสามารถส่ังการ 
ใหคนหาสิ่งตางๆ บนเว็บและไมเพียงแต 
กูเกิ้ลเทานั้นที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้  บริษัท 
คูแขงอื่นๆ เชน ไมโครซอฟต (Microsoft), 
โซนี่ (Sony), แอปเปล (Apple), ซัมซุง 
(Samsung), แอลจี (LG) ยังไดพัฒนา 
เทคโนโลยีในทำนองเดียวกันนี้ออกสูตลาด 
เชนกัน [1]

ลองนึกภาพวาระหวางที่ผูชมเปดชม 
โทรทัศน ผูชมสามารถคนหารายการ 
โทรทัศนที ่ผู ชมสนใจโดยพิมพคำคนหา 
ลงในกลองคนหารวดเร็ว (Quick Search 
box) ผานทางคียบอรด ที่จะปรากฏตรง 
ดานบนของหนาจอโทรทัศน ซึ่งจะคนหา 
ทั้งรายการในโทรทัศนและในเว็บไซตดวย 
ชองโทรทัศนออนไลน เชน ฟอกซ (Fox), 
ฮูลู (Hulu), อเมซอน (Amazon) ตรงดาน 
ขวาของหนาจอการคนหาจะมีขอความส้ันๆ 
แจงวา รายการท่ีผูชมสนใจจะเร่ิมตนเม่ือไหร 
หรือตอนนี้กำลังมีการโชวรายการอะไรอยู 
และเมื ่อคนพบรายการดังกลาว ผู ชมก็ 
สามารถสั่งตั้งบันทึกรายการนั้นในวันและ 
เวลาท่ีกำหนดไวลวงหนาไดเลย ในหนาหลัก 
(Home screen) ของกูเกิ้ลทีวี จะมีเมนู 
บุกมารก (Bookmarks) และเมนูโปรแกรม 
ประยุกต เชน วีดีโอจากอเมซอน, เน็ตฟลิค 
(Netflix) และสามารถปรับแตงหนาจอที่ 
ผูชมตองการเขามาใชได กูเก้ิลทีวีจะมีอุปกรณ 
พ้ืนฐานตางๆ ดังเชน กลองกูเก้ิลทีวี (Google 
TV box) ประกอบดวยอุปกรณเชื่อมตอ 
สัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย สำหรับเชื่อม 
สัญญาณอินเทอรเน็ตกับชองตอสัญญาณ 
เคเบิลหรือดาวเทียม ตอเขากับโทรทัศนดวย 
พอรตรับภาพที่มีความคมชัดสูง คียบอรด 
และอุปกรณช้ีตำแหนง (pointing devices) 
อาจจะเปนเมาส ใชมือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด (Android) เปนรีโมทคอนโทรล 
ผานทางอินเตอรเน็ตไรสาย ในสวนของ 
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ซอฟตแวรกูเกิลทีวี ประกอบดวย 3 
องคประกอบ (พงษศักดิ์, 2012) คือ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรชัน 2.1, 
โปรแกรมเบราเซอรโครมของกูเก้ิล (Google 
Chrome browser) และโปรแกรมประยุกต 
แฟรช (Flash) เวอรชัน 10.1 ที่ใชในการ 
แสดงภาพวีดีโอเคลื่อนไหวตางๆ กูเกิ้ลทีวี 
สามารถใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปที ่เรา 
เรียกวาแอ็ปพลิเคชั่น (Applications) หรือ 
ที่เราเรียกกันสั้นๆ วาแอป (Apps) ของ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที ่มีใชอยู ใน 
ทองตลาดและแอ็ปพลิเคช่ันน้ันไมไดกำหนด 
ใหใชเฉพาะมือถือไดเทานั้น แตอาจจะนำ 
มาใชกับกลองถายรูปไดดวย กูเกิ้ลไดเขามา 
มีอ ิทธิพลตอการใชช ีว ิตของเราอีกครั ้ง 
หลังจากท่ีเปนเว็บคนหาท่ีทุกคนขาดไมไดใน 
ชีวิตประจำวัน (รวมท้ังผูเขียนดวย) โทรทัศน 
ที ่เลนอินเตอรเน็ตไดจริงก็จะกาวมาเปน 
สวนหนึ่งของชีวิตเราตอไปอีกหรือไมคงเปน 
เรื่องที่นาติดตาม 

จากปริมาณเงินลงทุนจำนวนมากไป
กับอุปกรณสื่อสาร และโปรแกรมประยุกต 
หรือแอ็ปพลิเคชั่น ที่ถูกสรางขึ้นมาเพิ่ม 
มากขึ้นเพื่อสรางประสบการณความบันเทิง 
ของผูใชงานโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่อุปกรณเหลานี้ยังขาด 
คือการคนหาและการเขาถึงเน้ือหาท่ีนาสนใจ 
เปนไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผูชมสมบัติพ้ืนฐาน 
และเปนเรื่องงายเหมือนการคนหาโดยใช 
เว็บ แตเว็บยังขาดผูชมสมบัติที่ดีและการ 
สรางประสบการณการรับชมภาพที่มีผูชม
ภาพสูงที่ผูชมคุนเคยจากการใหบริการของ 
โทรทัศนที่มีมานานในทุกครัวเรือน

ดังนั้นทำใหเปนเรื่องที่นาคิดวา ...ถา 
มีการผสมผสานประสบการณที่ดีที่สุดของ 
การชมโทรทัศนและผูชมคุณสมบัติที่ดีที่สุด 

ของการทองและคนหาขอมูลจากเว็บอยางลงตัว 
ลองจินตนาการถึงการเปดโทรทัศน และ 
ไดรับชมรายการตางๆ จากทั้งชองโทรทัศน 
ทั้งหมด รวมไปถึงชองโทรทัศนออนไลนที่ 
ถายทอดผานอินเตอรเน็ต ผูชมจะสามารถ 
ดูและคนหาขอมูลของเว็บไซตที ่เรียกใช 
ทุกวัน รวมทั้งเพลงที่ชื่นชอบและเว็บไซต 
คนหาภาพตางๆ มารวมไวในเคร่ืองโทรทัศน 
ประจำบานของผูชมเหมือนในภาพยนตร
วิทยาศาสตรแหงโลกอนาคตที ่เราเคยดู 
เมื่อครั้งยังเปนเด็กๆ มากลายเปนเรื่องจริง 
ในยุคปจจุบัน

กูเกิ้ลทีวีเปนประสบการณใหมสำหรับ 
โทรทัศนท่ีรวมกับอินเทอรเน็ต ดวยโปรแกรม 
เบราเซอรโครมของกูเกิ้ล ใหผูชมสามารถ 
เขาถึงทุกเว็บไซตที ่ผู ชมชื ่นชอบไดอยาง 
งายดายและสลับการใชงานไปมาระหวาง
โทรทัศนและเว็บ เปดโอกาสใหผูชมไดชม 
ภาพ วิดีโอ มัลติมีเดียตางๆ จากโทรทัศน 
ที่มีไมกี่รอยชองของผูผลิตรายการโทรทัศน 
มาเปนนับลานชองความบันเทิงที่มาจากทั้ง 
ในโทรทัศนและเว็บ โทรทัศนไมจำกัดแค 
รายการโทรทัศนอีกตอไป แตดวยการเช่ือมตอ 
อินเตอรเน็ตทั้งในหองนั่งเลนของผูชมจะ 
เปล่ียนโทรทัศนใหเปนมากกวาโทรทัศน แต 
จะโทรทัศนอาจเปนมุมมองภาพสไลดโชว, 
เกมคอนโซล เครื่องเลนเพลงและอื่นๆ อีก 
มากมาย

ตัวอยางของการผสมผสานโทรทัศน
กับเว็บดวยกูเกิ้ลทีวี เชน ผูคนที่ชอบชม 
รายการขาว รายการยูโรนิวส (Euronews) 
บนกูเกิ้ลทีวีที่เปนทางเลือกในการชมขาวให 
กับผูชมทั่วโลก ไดนำเสนอเหตุการณในโลก 
ท่ีใหขอมูลท่ีถูกตองเปนกลางและขอเท็จจริง 
ในรูปแบบนวัตกรรมใหมที่เปนมากกวาการ 
รายงานขาวทางโทรทัศน ทุกวันทีมขาว 
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ยูโรนิวส จากนักขาว 400 คนจากกวา 25 
ประเทศ ไดใชพรสวรรคของพวกเขาที่จะ 
นำเสนอเรื่องเดนและการพัฒนาเทคโนโลยี 
ใหมลาสุดตางๆ มาใหกับผูชมท่ัวโลก ยูโรนิวส 
เชื ่อวาการนั ่งและสนุกกับขาวสารจาก 
ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกเปนสิ ่งที ่ทุกคน 
ตองการ ยูโรนิวสเสนอเนื้อหาที่สามารถ 
เขาถึงไดในกูเกิ้ลทีวี ไมตองรอชมแตใน 
โทรทัศนเพียงอยางเดียว โปรแกรมประยุกต 
หรือแอ็ปพลิเคชั ่นยูโรนิวสเสนอขาวใหม 
ลาสุดที่สามารถคนหาไดจากปลายนิ้วของ 
ผูชมทุกที่ทุกเวลาดวยความสะดวกสบาย 
และยังชวยใหผู ชมสามารถดำเนินชีวิตให 
ผูชมไดสัมผัสท่ีดีท่ีสุดของศิลปะความบันเทิง 
และโลกรอบตัวเรา ไมวาจะเปนเพลง, แฟช่ัน, 
การออกแบบสถาปตยกรรมหรือภาพยนตร 
ตัวอยางการใชแอ็ปพลิเคชั่นยูโรนิวส ให 
บริการเสนอขาว สารคดี สกูป เร่ืองราวตางๆ 
จากทั่วทุกมุมโลก มีใหบริการถึง 5 ภาษา 
คือ อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน 
และอิตาลี ผูชมสามารถหาแอ็ปพลิเคชั่น 
ยูโรนิวส ในโฟลเดอรสปรตไลท (Spotlight) 
ภายใตหมวดหมูขาวในกูเกิ้ลทีวีได 

โปรดติดตามสมารททีวีและแอปพลิเคชัน 
ในกูเกิลทีวีท่ีนาสนใจมาแนะนำในตอนตอไป
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วา ผูที่ไดรับเชิญมารวมรายการไดผานการ 
“คัดกรอง” จากทีมงานมาแลวระดับหนึ่ง 
ความสามารถท่ีนำเสนอตอผูชมทางโทรทัศน 
จึงไมสรางความผิดหวังใหแกผูชมมากนัก  

รายการชวงดันดารา ยังมีรูปแบบตายตัว 
ท่ีทำใหผูชมจดจำได  น่ันก็คือการมีกรรมการ 
สามทานมาเปนผูวิพากษ วิจารณ และให 
คะแนน เพื่อชี้วัดวาผูมาดันดาราคนใดมี 
ความสามารถโดดเดนที่สุดในแตละสัปดาห 
กรรมการท้ังสามทานน้ีเปนผูท่ี “มาตามนัด” 
กลายเปน “เจาประจำ” จนเปนโลโกของ 
รายการไมตางจากพิธีกรประจำรายการ 
กรรมการท้ังสามทานลวนเปนผูมีอารมณขัน 

รายการตีสิบ เปนรายการโทรทัศน 
ที่ไดรับความนิยมจากคนไทยมาเปนเวลา 
ชานาน  ความนิยมเกิดจาก “จุดขาย” 
หลายอยาง ที่ผูจัดสรรหามาเสนอตอผูชม 
เชน พิธีกร เรื่องราวตางๆ ที่นำมาเสนอตอ 
ผูชมในแตละสัปดาห มักจะเปน ทอลก ออฟ 
เดอะ ทาวน ไปในที่สุด และหลายเรื่อง 
มักจะโดงดังกอกระแสตามมาอีกมากมาย 
แตอยางไรก็ตาม จุดขายที่ครองใจแฟนๆ 
ชาวไทยจนทำใหรายการตีสิบอยูยงคงกระพัน 
มาถึงทุกวันน้ีก็คือชวง “ดันดารา” อันเปน 
ชวงหนึ่งของรายการตีสิบ ซึ่งมีผูเฝารอ 
ชมเปนจำนวนมาก

แมจะใชชื่อวา “ดันดารา” แตผูที่มา 
รวมรายการกลับมิใช “ดารา” หากแตเปน 
“ชาวบาน” ซึ่งเปนผูที่ไรพื้นที่  ไรโอกาส  
และไรตัวตนในสังคม  ดังนั้น  การที่คน 
เหลานี้ไดมีโอกาสมาออกรายการโทรทัศน   
จึงทำใหพวกเขาและเธอ กลายเปน “ดารา” 
อยางนอยก็ในชวงเวลาค่ำคืนหนึ่งของชีวิต

ผูท่ีไดรับเชิญมารวมรายการ “ดันดารา” 
นั ้นจะตองผานการคัดเลือกจากทีมงาน 
จนเห็นวาผูนั้นมี “จุดขาย” ที่จะทำใหผูชม 
รายการไดรับความสนใจ โดยการแสดงโชว 
ตางๆ เชน รองเพลง เตน แสดงตลก 
แสดงเลียนแบบดารา และอื่นๆ จึงกลาวได 
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ทำใหผูที่มาออกรายการดันดาราไมเครียด 
แถมยังไดรับกำลังใจทวมทน

แตไมวากรรมการจะวิจารณวาอยางไร 
จะไดรับเงินรางวัลหรือไม อยางไร ก็อาจ 
ไมใชสิ่งสำคัญนัก  เพราะการไดมี “โอกาส” 
แสดงตัวตนผานส่ือโทรทัศนน้ันเปนเปาหมาย 
สำคัญมากกวา

ทำไมพวกเขาจึงตองการแสดงตัวตน 
ผานสื่อ 

โทรทัศนในปจจุบัน  เปนพื้นที่ของ 
ความบันเทิง  ขาวสาร  และสาระความรู  
ขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดย 
บุคคลที่มีชื่อเสียง  เชน ดารา  นักแสดง  
ไฮโซ  นักการเมือง  ขาราชการระดับสูง  
หรือไมก็จะตองเปนผูที่อยูในกระแสอยางใด 
อยางหนึ่ง เชน ตกเปนขาว มิเชนนั้นก็ 
ตองเปนผูท่ีกำลัง “รองทุกข” บางอยางเพ่ือ 
กอกระแสตอสวนรวมในอีกไมกี่วันขางหนา 
ซึ่งหากอยูเฉยๆ โอกาสที่จะไดออกทีวีก็เห็น 
จะเปนเรื่องยาก

สามัญชนคนชาวบาน ถาไดออกทีวี  
ก็มักจะกลายเปน “เหยื่อ” ของรายการ ซึ่ง 
สามารถนำเสนอตนเองใหสอดคลองกับ 
วาทกรรม “ความจน” “ความแปลก” และ 
“ความบาแบบที ่ชาวบานเขาไมทำกัน” 
วาทกรรมเหลาน้ีมีมากจนถูกสรางความหมาย 
ใหเห็นวาชาวบานคือกลุ มคนที ่ตองการ 
ความชวยเหลือจากรัฐ การเพิกเฉยตอการ 
ทำงานของรัฐ และการถูกเหลียวแลจาก 
สังคม ตอกย้ำใหเห็นวารัฐในทุกยุคทุกสมัย 
ขาดประสิทธิภาพในการชวยเหลือบุคคล 
เหลานี้อยางไร ดังนั้นรายการจึงเนนให 
ผูชมทั้งประเทศบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อ 
เปนการตอเติมชีวิตของผูนั ้นใหมีความ 
ผาสุกเฉกเชนคนอื่นๆ

แมเรื่องราวที่นำเสนอและผลิตซ้ำอยู
ทุกว่ีทุกวัน (เชน การเสนอใหเห็นถึงคนยากไร 
ในสารคดีสั้นที่มีแทบทุกชอง) จะสอดคลอง 
กับหลักธรรมในเร ื ่องความเมตตาของ 
พุทธศาสนาก็ตาม แตเมื่อมีอยูทุกวันก็ยอม 
สะทอนใหเห็นถึงการทำงานของรัฐดวย  
เร่ืองราวของสามัญชนคนยากไรจึงกลายเปน 
การตอกย้ำรัฐและปญหาของประเทศ  สื่อ 

ใหเห็นถึงวาทกรรมวาประเทศไทยเรานี ้ 
ผูคนยังยากจนอยูมาก

แต “ดันดารา” มิไดมีเปาประสงค 
เชนน้ัน หากแตพวกเขาและพวกเธอ ออกมา 
แสดงความสามารถเฉกเชนตนไดเปนดารา 
ยอดนิยมคนหนึ่ง และหลายคนที่มาออก 
รายการนั้น ตอมาไดมีโอกาสเปนดารา 
จริงๆ หรือบางคนก็กลายเปนผูมีชื่อเสียง 
โดงดังในเวลาตอมาดวยซ้ำ ท่ีสำคัญพวกเขา 
และเธอมีความสามารถมากมาย โดยไมตอง 
ผานโรงเรียนการแสดง เรียนรองเพลง หรือ 
สังกัดโมเดลล่ิงใด หากแตเปนความสามารถ 
ที่สั ่งสมและซอนอยูในตัวตนของผูนั ้นมา 
เปนเวลานาน

ผูที่ชนะการแขงขันดันดาราในแตละ
สัปดาห จะมีเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับผูนั้น  
ซึ ่งไมใชเรื ่องงายนักที ่จะมีใครมาถายทำ 
สารคดีชีวิต (แมจะออกในทางสนุกๆ ก็ตาม) 
เพื่อนำเสนอใหคนทั้งประเทศไดเห็นตัวตน 
ที่เคยแอบอยูในหลืบมุมอันเรนลับจึงไดเผย 
สูสาธารณะ  ซ่ึงหากติดตามดูรายการดันดารา 
แลวจะเห็นผูที่ถูกนำเสนอผานสื่อโทรทัศน 
นั ้นมีหลากหลาย  มาจากภูมิภาคตางๆ  
ไมสังกัดชนชั้น การศึกษา วัย เพศ  รวมถึง 
ผูที่มีรางกายพิการดวย  

ดันดาราประกาศตนวาเปนเวทีแหง
ความเทาเทียมเสมอภาค  จึงยิ่งมีบุคคล 
ตางๆ อยากจะแสดงตัวตนผานชวงดันดารา 
มากมาย  ไมจำเปนวาจะมีเพศสภาพอยางไร

เราจึงไดเห็นวาหลายๆ คร้ังมี “กะเทย” 
ซึ่งมีความสามารถโดดเดนออกมารองเพลง 
เตน ทอลคโชว ทั้งในฐานะศิลปนเดี่ยว 
หรือกลุม และบางครั้งก็มี “ทอม” มารวม 
รายการ หลายครั้งไดนำบุคคลเหลานี้มา 
ประชันขันแขงกันอยางสนุกสนาน ดูเหมือน 
วารายการนี้ไมเคยสรางความเจ็บช้ำน้ำใจ 
ดวยการสรางคำถามเจาะลึกใหสะเทือนใจ 
พวกเขาและเธอแมแตนอย  

ในพื้นที่ทางสังคม  บรรดาเพศที่สาม 
เหลานี้ อาจถูกจำกัดพื้นที่  มิไดออกมา 
เชิดหนาชูตาอยูในวงสังคมมากนัก  แมวา 
หลายคนจะรวมกลุมกันเพื่อแสดงคาบาเรต  
แตพื ้นที ่ดังกลาวก็คือการแสดงตัวตนบน 

พื้นที ่การแสดงในแวดวงคนเดียวกันหรือ 
ในกลุมคนที่ยอมรับความแตกตางทางเพศ 
อยูระดับหนึ่ง  หากแตในรายการโทรทัศน 
ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะนั้น ตัวตนของกะเทย 
อาจไมไดรับเกียรติมากนัก  แตพวกเขาและ 
เธอก็ไดมีโอกาสมาแสดงตัวตนของเธอผาน 
ชวงดันดาราไดอยางผาเผย

นอกจากตัวตนทางดานเพศสภาพ 
แลว  ดันดารายังเปดพื ้นที ่ใหแกบรรดา 
นักแสดงชายขอบ ซ่ึงไดแก นักรองตามคาเฟ  
หองอาหาร  คาราโอเกะ  ซึ่งถือวาเปนการ 
แสดงท่ีดอยกวานักแสดงในวงการภาพยนตร 
นักรองที่มีสังกัด และถูกสรางใหมีชื่อเสียง 
โดงดังตามขั้นตอนและวิธีการของบริษัท 
ตางๆ หากแตในรายการดันดาราน้ัน  บรรดา 
นักแสดงชายขอบเหลานี้มีโอกาสโลดแลน 
ผานหนาจอโทรทัศน เพื่อประกาศตัวตน 
วามีความสามารถไมดอยไปกวานักแสดง 
ที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย

คนยากไร  คนพิการ  นักแสดงชายขอบ 
ไรชื่อเสียง และเพศที่สามเหลานี้ตางฝกฝน 
ฝไมลายมือดานตางๆ เพ่ือดาหนามาคัดเลือก 
กับทางรายการ  วาดหวังวาจะไดรับเลือก 
ใหออกรายการดันดาราสักครั้งหนึ่งในชีวิต  
แมวาจะเปนดาราที่มีคนทั้งประเทศเฝาดู  
หัวเราะ  ยิ ้ม  หรือวิพากษวิจารณเพียง 
ค่ำคืนหนึ่งเทานั้น  แตรายการชวงดันดารา 
ก็ชวยเติมเต็มใหพวกเขาไดรูสึกวาพวกเขา 
มิไดถูกทำใหไรตัวตนในประเทศนี้

ดันคนใหเปน “ดารา” ก็มีแลว ผูเขียน 
ก็อยากเห็นรายการอื่นที่ “ดัน” ชาวบาน 
และคนไรสิทธ์ิไรเสียงเหลาน้ีใหแสดงตัวตน 
ดานอื่นๆ บาง เชน การเปนนักประดิษฐ 
ภูมิปญญาพ้ืนบาน กีฬา วาทศิลป นักการตลาด 
นักสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งเราอาจจะพบวา 
พวกเขามี “ปญญา” และ “ความสามารถ” 
ไมย่ิงหยอนไปกวาคนมีช่ือเสียงซ่ึงยึดครอง 
พื้นที่สื่อมานานนักก็ได

เพียงขอโอกาสใหพวกเขาไดแสดง 
ตัวตนบางเทานั้นก็พอ
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หากขั้นตอนของการทำกลวยบวดชี
อาจจะยุงยากไปสำหรับหลายๆ คน เราก็ 
มาลองทำเครื่องดื่มงายๆ กันในยามวาง 
วันหยุดแทนได เชน น้ำกลวยปนผสม 
น้ำผึ้ง ซึ่งเมื่อดื่มแลวก็จะไดความสดชื่น 
เย็นสบายใหแกรางกายไดอยางสมบูรณ  
ที่สำคัญสามารถลดอาการเสียดทอง และ 
รักษาแผลในกระเพาะอาหารใหดีข้ึนไดในเวลา 
ไมนาน และใครท่ีทองผูกบอยๆ ก็อยาลืม 
วากลวยชวยคุณไดจริงๆ และก็เปนวิธีการ 
ที่ไมยากอยางที่คิด  ออ!...แลวก็อยาเพิ่ง 
นำเปลือกกลวยไปท้ิงใหนาเสียดาย เพราะ 
เราสามารถนำเปลือกกลวยมาใชทากันยุง 
หรือประคบรักษาหูดไดอยางไมนาเชื่อ

เมื่อรูทั้งรูแลววา “กลวย” ผลไมที่มี 
สีเหลืองนวลดูธรรมดา เรียบๆ งายๆ แตทวา 
เป ยมไปดวยคุณประโยชนมากมายดังที ่ 
กลาวไปแลวน้ัน ก็อยารีรอท่ีจะเดินไปหาซ้ือ 
ผลไมประเภทนี้มารับประทานกัน ซึ่งไมวา 

จะซื้อในแบบสดใหมเปนหวีๆ หรือจะซื้อใน 
แบบที่ผานการแปรรูปแลว เชน กลวยทอด 
กลวยบวดชี กลวยเชื่อมน้ำกะทิ ขนมกลวย 
แบบไทยๆ หรือในรูปแบบอื่นๆ ก็มั่นใจได 
วาเราจะไดรับคุณประโยชนอยางครบถวน 
สมบูรณไมแพกัน ก็อยาลืมมาปลอกกลวย 
เขาปากกันใหมากๆ ทำอะไรๆ ก็จะไดเปน 
เรื่องกลวยๆ กันมากขึ้น

รายการอางอิง
www.doctorhenn.com
www.dsc.ac.th
www.panyathai.or.th
www.prc.ac.thhttp://www.panyathai.or.th/
www.medplant.mahidol.ac.th
www.thaihealth.or.th

“กลวย” (Banana) เปนไมผลชนิดหนึ่งที่เราคงคุนเคยกันเปนอยางดี เพราะถือวา 
เปนไมผลที่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยมายาวนานซึ่งไมวาจะยุคสมัยใดก็ตามผูคน 
ทั่วไปก็ยังคงนิยมที่จะรับประทานกลวยกันอยูเปนประจำ เพราะวากลวยนั้นสามารถที่ 
จะนำมาประกอบเปนอาหารไดทั้งคาวและหวานตามแตความชื่นชอบของคนในทุกชวงวัย 
อีกทั้งเปนที่ทราบกันดีวากลวยยังเปนผลไมที่มีเสนใยและกากอาหาร อีกทั้งยังเต็มเปยม 
ไปดวย ฟรุคโตส ซูโครสและกลูโคส ซึ่งเปนน้ำตาลธรรมชาติที่มีคุณคาแกรางกายอีกดวย 
จึงไมแปลกเลยหากเราจะหันมารับประทานกลวยกันใหมากขึ้นกวาเดิม

คุณประโยชนที ่อยู นอกเหนือจากน้ำตาลธรรมชาติ ก็คือแรธาตุตางๆ เชน 
ธาตุเหล็ก ที่ชวยปองกันโลหิตจาง หรือแมแตโพแทสเซียม ที่ชวยในการปองกัน 
เสนเลือดฝอยแตกก็เปนแรธาตุสำคัญที่มีอยูในกลวยเชนเดียวกัน มากไปกวานั้นก็คือ 
ไดมีการศึกษาวิจัยและพบวากลวยยังชวยบำรุงสมองไดไมนอยไปกวาการรับประทาน 
วิตามินตางๆ ดวยรวมทั้งทั้งกลวยยังชวยเพิ่มสารที่เรียกวา Try Polophan เขาสู 
รางกายซึ่งเปนสวนไปชวยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสภาพอารมณใหดีขึ้นไดซึ่งก็หมายถึง 
เราจะไมเปนโรคซึมเศรากันอยางแนนอน นอกจากนี้กลวยยังชวยบรรเทาอาการของ 
ระบบประสาททำใหมีสภาพอารมณปกติ เพราะวามีวิตามินบี 6 อยูมาก

ย่ิงไปกวาน้ันกลวยยังชวยลดความเครียด 
ใหแกเราได เพราะมีแรธาตุโปแตสเซียม 
นอกจากนั ้นก็ย ังมีความเชื ่อกันดวยวา 
หากหญิงมีครรภร ับประทานกลวยเปน 
ประจำ เมื่อคลอดบุตรออกมา ซึ่งไมวา 
จะเปนบุตรชายหรือบุตรหญิงก็ตาม รับรอง 
ไดวาเขาจะเปนเด็กที ่มีอุณหภูมิภายใน 
รางกายที่เย็น นั้นก็เทากับวาจะสงผลตอ 
สุขภาพจิตที่ดีเปนอยางมาก

ดวยคุณประโยชนมากมายที่ไดกลาว
แลวไปนั้น อาจเปนเพียงประโยชนบางสวน 
เทานั้นที่ไดจากไมผลที่เรียกวา “กลวย” 
ซึ ่งหากเราอยากรับประทานกลวยตาม 
ธรรมชาติเราก็จะไดรสชาติที่หวานออนๆ 
กลมกลอม แตเมื่ออยากจะเปลี่ยนรสชาติ 
เพื ่อไมใหซ้ำจำเจเราก็สามารถทำไดดวย 
วิธีการงายๆ เชน การทำกลวยบวดชี เปน 
อาหารหวานหลังรับประทานอาหารในมื้อ 
บายหรือเย็น
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ดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ ภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จัดทำข้ึนโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย มีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
52.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชน ี

ในเดือนกุมภาพันธซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
44.8 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
51.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนกุมภาพันธที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
44.3 ในขณะที่กิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 55.1 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
กุมภาพันธที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 45.6 จาก 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
เม่ือเทียบกับคาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง 
ผู ประกอบการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 

อยูในระดับคอนขางดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 เปน 
สวนใหญ จะมีเพียงผูประกอบการกิจการ 
ภาคการคาสงเทานั้นที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
บริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 53.6 ปรับตัวลดลงเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนกุมภาพันธ
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 54.33 โดยเมื่อ 
พิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ กิจการ 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู     
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
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ณ ระดับ 53.8 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมี 
คาดัชนีอยูท่ีระดับ 54.4 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.4 ปรับตัว 
ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
กุมภาพันธท่ีมีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 54.2 จากคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
ภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
เล็กนอยเม่ือเทียบกับคาดัชนีในเดือนท่ีผานมา 
แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการมีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่คอนขางดีเนื ่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุก 

ประเภทกิจการ
เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
คาดัชนีในปจจุบันอยูท่ีระดับ 49.9 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบันของ 
เดือนกุมภาพันธท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 44.4 
ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 68.1 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนกุมภาพันธที ่คาดัชนีอยูที ่ระดับ 
72.0 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 พิจารณาได 
วาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้น 
ในขณะที่มีความเชื่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางที่ลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 
ในขณะท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ ท้ัง 
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มองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ 
ไมมากนัก และสงผลกระทบในระดับที่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา และ 
ในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ
ดานบวกตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและ 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ใกลเคียง 
กับเดือนที่ผานมา 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ
เช่ือม่ันผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
ในเดือนมีนาคม 2555 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความ 
เช่ือม่ันในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีลดลงเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนที่ผานมา ซึ่ง 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของคาดัชนี

ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซ้ือ 
ของประชาชน รองลงมาไดแก ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด ผลกระทบจาก 
ราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ ่ม 
สูงขึ้น ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมัน 
และคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในขณะท่ี 
ผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมครั้งใหญ 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก 
และสงผลกระทบตอกิจการในระดับท่ีลดลง 
มากเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับ 
ในสวนของผลกระทบจากสถานการณความ 
ขัดแยงทางการเมืองตอกิจการ ผูประกอบการ 

ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 
3 เดือนขางหนา เปนผลจากการปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนและลดลงของคาดัชนีความเช่ือม่ันใน 
องคประกอบดานยอดจำหนายและกำไรที่ 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นปรับตัวเพิ ่มขึ ้นและ 
ลดลงคอนขางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันในองคประกอบอ่ืน  ๆโดยเฉพาะอยางย่ิง 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ท้ัง 2 องคประกอบในปจจุบันท่ีคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันปรับตัวเพ่ิมข้ึนในระดับสูง โดยสาเหตุ 
ท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากในชวงเดือน 
มีนาคมเปนชวงเร่ิมปดภาคการศึกษา สงผล 
ใหผูประกอบการคาดวาสถานการณดาน 
การใชจายและการทองเท่ียวของประชาชน 
นาจะกลับมามีความคึกคักเพิ่มมากขึ ้น 
กอรปกับสถานการณภาคอุตสาหกรรมที่
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เริ่มกลับมาฟนตัวอยางชัดเจนหลังจากที่ 
ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมใน 
ชวงปลายปท่ีผานมา พิจารณาไดจากดัชนี 
ผลผลิตอุตสาหกรรมในชวงเดือนมีนาคม 
2555 อยูที่ระดับ 191.96 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
จากเดือนที่ผานมาถึงรอยละ 11.49 รวมถึง 
ในสวนของอัตราการใชกำลังการผลิตในชวง 
เดือนมีนาคม อยูที่ระดับ 68.07 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.62 จากเดือนที่ผานมา 
เปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมสวนใหญ 
เร่ิมกลับมาดำเนินการผลิตไดอีกคร้ัง กอรปกับ 
การเรงการผลิตเพื่อใหทันกับยอดคำส่ังซ้ือท่ี 
คางอยูกอนหนา โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรม 
การผลิตยานยนตท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวถึงรอยละ 15.50 เมื่อเทียบกับ 
เดือนกอนหนา ซึ่งการปรับตัวดีขึ้นของภาค 
อุตสาหกรรมดังกลาวจะมีสวนสะทอนให 
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เห็นถึงสถานการณดานการจางงานท่ีนาจะเร่ิม 
กลับสูสภาวะปกติหรือใกลเคียงปกติมากข้ึน 
เมื่อเทียบกับในชวง 1-2 เดือนกอนหนาที่ 
สถานการณดานการจางงานมีการชะลอตัวลง 
คอนขางชัดเจน ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาว 
สงผลใหคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 
ของเดือนมีนาคมปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 
สำหรับในสวนของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาคาดัชนีปรับตัว 
ในทิศทางที ่ลดลงเล็กนอยเปนผลมาจาก 
สถานการณดานคาครองชีพท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
พิจารณาไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือน 
มีนาคมอยูที่ระดับ 114.30 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 3.45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา โดยเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของระดับราคาสินคาในหมวดของอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป อาหารสด 
พลังงาน และในสวนของไฟฟาเชื้อเพลิง 

น้ำประปา และแสงสวาง โดยดัชนีราคา 
ผูบริโภคของสินคาในหมวดดังกลาวขยายตัว 
ที่รอยละ 7.07  9.33  5.39  4.74  และ 
8.53 ตามลำดับ ซ่ึงการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของ 
ระดับราคาสินคาในหมวดตางๆ ดังกลาว 
ถือเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคา 
สินคาที่จำเปนตอการดำรงชีวิตประจำวัน 
ของประชาชน และถือเปนปจจัยบ่ันทอน 
การบริโภคในระดับสูงอยางตอเนื ่องใน 
ระยะนี้ โดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
จะตองเรงเขามาดูแลในสวนของระดับราคา 
สินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาใหสงผลกระทบ 
กับผูบริโภคและประชาชนในระดับที่มาก
จนเกินไป 
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI) 

Export CLI เดือนมีนาคม 2555 อยูที่ระดับ 
100.5 เปนการปรับตัวเหนือเสนมาตรฐานเปนเดือนแรก 
ในรอบ 13 เดือน สงสัญญาณการขยายตัวในเบื้องตน 
เนื่องจากตัวแปรชี้นำการสงออกสงสัญญาณดานบวก 
ตอการสงออกไทย โดยอัตราการใชกำลังการผลิตของ 
ไทย ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของไทย ดัชนี 
ตลาดหลักทรัพยของไทย สงสัญญาณการขยายตัว 
ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย และการ 
ผลิตของโลกเมื่อพิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ 
(JPMorgan Global Manufacturing PMI) สง 
สัญญาณการฟนตัว 

2. Export Warning System (EXWA)  
Export Warning System (EXWA) สง 

สัญญาณการฟนตัวเขาสูภาวะปกติอยางตอเนื่อง โดย 
ตัวแปรช้ีนำการสงออกปรับตัวดีข้ึนในสวนของดัชนีช้ีนำ 
ธุรกิจระยะสั้น การนำเขาสินคาวัตถุดิบ ที่ขยายตัว 
รอยละ 2.0 และ 19.4 อยางไรก็ตามพบวาอัตรา 
การใชกำลังการผลิต และการนำเขาสินคาทุน มีการ 
ขยายตัวที่ชะลอลง โดยขยายตัวรอยละ 3.0 และ 15.1 
ในเดือนมีนาคม 2555 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที่ผานมา ดานเศรษฐกิจตางประเทศ พบวาดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซ้ือ (JPMorgan Global Manufacturing 
PMI) อยูที่ระดับ 51.1 ในเดือนมีนาคม และปรับ 
เพิ่มขึ้นเปน 51.4 ในเดือนเมษายน 2555

การวิเคราะË‹¡ÒÃÊ‡§Íอกไทยเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
จากระบบเตือนภัยภาคกÒÃÊ‡§ออก

เดือนมิถุนายน 2555 คาดวาทิศทางการสงออกจะฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีแนวโนมขยายตัวไดดี เนื่องจากปจจัยที่มีผลกระทบตอการ 
สงออกสวนใหญปรับตัวดีขึ้น ดานปจจัยในประเทศพบวาทิศทางเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้น โดยดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้น การนำเขาสินคาวัตถุดิบ  
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีการปรับตัวดีข้ึนเปนตน อยางไรก็ตามในสวนของปจจัยในประเทศตองติดตามถึงผลของคาจางแรงงาน และราคาพลังงาน 
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผูสงออกมีภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย

ดานเศรษฐกิจตางประเทศพบวาการผลิตโลกเมื่อพิจารณาจาก ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) 
อยูเหนือเสนมาตรฐานติดตอกันเปนเดือนที่ 5 เนื่องจากลาสุดผลผลิต คำสั่งซื้อใหม และการจางงาน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสหรัฐฯ เปน 
แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในทางตรงขามกลุมยูโร มีคา PMI ที่ต่ำสุดในรอบ 3 ป ซึ่งเกิดจากการถดถอยของ 5 เศรษฐกิจยักษใหญ คือ เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และ เนเธอรแลนด ในขณะที่ PMI ของประเทศในเอเชียสงสัญญาณการขยายตัวอยางแข็งแกรงในอินเดีย สวนในญี่ปุน 
ไตหวัน และ เกาหลีใต มีสัญญาณการขยายตัวในระดับปานกลาง ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index 
(Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้

â´Â: ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
www.citsonline.utcc.ac.th
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