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อารดา มหามิตร 
 บรรณาธิการบริหาร

อีกไมกี่ปขางหนานี้ ประเทศไทย 
จะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใน 
กลุมประเทศอาเซียน โดย 10ประเทศ 
สมาชิกอาเซียน ไดรวมกันจัดทำความ 
ตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ 
ของอาเซียน หรือ เอ็มอารเอ (Multual 
Recognition Arrangement: MRA) 
เปนคุณสมบัติขั ้นตนของแรงงานฝมือ 
ใน 7 สาขา ไดแก วิศวกรรม 
สถาปตยกรรม การสำรวจ แพทย 
ทันตแพทย พยาบาล และบัญชี ซึ่ง 
แนนอนการเคลื ่อนยายแรงงานเสรีนี ้ 
ประเทศไทยจะไดรับขอดี และ ขอเสีย 
และเรากำลังเผชิญกับความทาทายดาน
การพัฒนาบุคลากร และการแขงขัน 
ของธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาชีพทั้ง 7 
สาขา 

ฉบับนี้จึงขอนำเสนอ Special 
Report เรื่อง แรงงานวิชาชีพไทย กับ 
AEC ดวยบทวิเคราะหศักยภาพการ 
แขงขันของแรงงานวิชาชีพจากการ 
เปดเสรีภาคบริการ โดยศูนยศึกษาการ 
คาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ซึ่งนำผลวิจัยใหเราได 
ทราบถึงตำแหนงของแรงงานวิชาชีพ 
ไทยเม ื ่ อ เท ี ยบก ับประเทศในกล ุ  ม 
อาเซียน พรอมกับขอเสนอแนะที่นา 
สนใจ และมากกวานั้นเพื่อทุกทานเขาใจ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก ยิ่งขึ้น 
ศูนยวิจัยโลจิสติกส มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดย รองศาสตราจารย 
ดร. วันชัย รัตนวงษ ไดรวมนำเสนอ 
บทความดานเศรษฐกิจและโลจิสติกส 
ใน AEC ช่ือตอนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และนอกเหนือจากเรือ่งราวทางเศรษฐกิจ 
และธุรกิจในตลาดอาเซียนในสวนของ 

The Globe ยังประกอบดวยคอลัมน 
China Focus โดย ดร. ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนักงาน 
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุง 
ปกกิ่ง มารวมนำเสนอบทความเรื่อง 
เสื้อผาเด็กในจีน...ตลาดใหญที่เติบโต 
เชิงคุณภาพ และธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย รวมนำเสนอ 
เร่ือง ตลาดเคร่ืองปรับอากาศในประเทศ 
ออสเตรเลีย 

สวนของ Strategy ไดนำเสนอ 
เรื่องกลยุทธใหมๆ ที่กำลังเปนที่ติดหูใน 
ตลาด ‘CSR’ รวมไปพรอมๆ กับ 
แนวโนมตลาด AEC เรื่อง เตรียมพรอม 
องคกร รับมือ AEC โดย รอง 
ศาสตราจารย ทองทิพพา วิริยะพันธ 
อาจารย ประจำคณะบร ิหารธ ุ รก ิ จ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวยบท 
วิเคราะหเรื่อง ยูโร 2012 ถึงกฎหมาย 
ลิขสิทธิ ์ที ่เปนประเด็นพูดและถกเถียง 
กันในสังคมตอนนี้ ซึ่งถือเปนกรณีศึกษา 
ดานสังคม กฎหมาย ธุรกิจ และ 
เทคโนโลยีของประเทศไทย วิเคราะห 
โดยอาจารยนักกฎหมายดานโทรคมนาคม 
และการกระจายเสียง ดร. ปยะบุตร 
บุญอรามเรือง และฉบับนี้ทางศูนยวิจัย 
ตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดรวมนำเสนอผลวิจัยเรื่องภาพลักษณ
ของประเทศไทยในมุมมองของนักธุรกิจ 
นักลงทุนและสื่อมวลชน เรียบเรียงโดย 
อ.มานา คุณธาราภรณ 

และในสวน Economic Review 
ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน อาจารย 
ประจำคณะเศรษฐศาสตรและผูเช่ียวชาญ 
สถาบ ันว ิจ ัย เพ ื ่ อการออกแบบและ 
ประเมินนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

นำเสนอเรื่องเศรษฐศาสตรที่เขาใจยาก 
ใหเปนเรื่องงาย การเงินเชิงพฤติกรรม 
และปดทายเลมดวย Work & Life 
เรื่องวัฒนธรรมการตอนรับ จากอาจารย 
โศภชา เอี่ยมโอภาส คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สุดทายนี้การเปด AEC แนนอนวา 
เราตองเผชิญท้ังขอดีและขอเสีย จึงจำเปน 
อยางยิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ 
แรงงานวิชาชีพไทย 7 วิชาชีพจะตอง 
รูเทาทัน

นิตยสาร Thailand Economic & 
Business Review สื่อกลางการนำเสนอ 
ขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรก ิจพรอม 
นำเสนอแนวทาง แนวคิด บทวิเคราะห 
และขอมูลดานเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อ 
ที่จะนำพาองคกรในประเทศไทยสูตลาด
อาเซียนอยางยั่งยืน

7 แรงงานวิชาชีพไทย...จะแขงขัน
อยางไรเมื่อเขาสู AEC
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“หอการคาไทยจึงเห็นวาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง จะเปนทางออกใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะเปนการสรางสมดุลและความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจของโลก ในอนาคตได”
- พงษศักดิ์ อัสสกุล
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คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรใชแนวคิดในการสื่อสารแบรนดเดียวกันคือภายใตกรอบแนวคิดconnectivityโดยประยุกต
ใชsub-theme ไดแกinfrastructure, trade, manufacture, hospitality ใหเขากับแตละสวนงาน” - อ.มานา คุณธาราภรณ
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พูดงายๆ วาสังคมไทยของเรา ไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงวัย (Aging Society)”
- ดร.บุญเลิศ  จิตรมณีโรจน
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- ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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เราทำงานกันบน Platform ใหมนี้ไดอยางไร  และเราจำเปนตองมี New Mindset อะไรบาง ตามมาดวย New Skill Set อะไรบาง”
- ดร. สุวิทย เมษินทรีย

51

CSR Strategy
“ผูบริหารองคกรสามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ไดทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการบริหารจัดการที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน” - รองศาสตราจารยทองทิพภา วิริยะพันธุ

41

Work & Life
“ประเพณีการตอนรับ คงไมไดเปนเพียงประเพณีที่มีแลวก็สูญหายไป หรือเปนเพียงประเพณีที่ใชในทองถิ่นเทานั้นแตมากไปกวานั้นคือ 
เราควรนำประเพณีที่ดีงามตามแบบฉบับของไทยนี้มาใชใหเกิดประโยชนและมีคุณคากวาที่เคยเปน” - อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส

54

China Focus
“มูลคาตลาดของอุตสาหกรรมสินคาเด็กในจีนโดยรวม ซึ่งครอบคลุมตั้งแตอาหาร เสื้อผาสำเร็จรูป ของเด็กเลน และสินคาที่
เกี่ยวของมีมูลคาถึง 130,000 ลานหยวน” - ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

36

Content & Creativity

ใครมาถึงเรือนชาน

ดัชนีความเชื่อมั่น

: การวิเคราะหการสงออกไทย

: EURO 2012

: ภาพลักษณประเทศไทย

Quotes
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เมื ่อสถานการณการคาการลงทุน 
ระหวางประเทศไดมีการเปลี ่ยนแปลง 
เกิดการแขงขันระหวางประเทศที่รุนแรง 
มากขึ้น นักลงทุนตางชาติมีทางเลือก 
มากขึ้นในการขยายการลงทุน ไมวาจะ 
ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานเรา หรือ 
ประเทศจีน เพื่อเสาะแสวงหาตนทุน 
การผลิตที่ถูกกวา ดังนั้น ธุรกิจประเภท 
OEM (Original Equipment 
Manufacturer) หรือ ธุรกิจรับจางผลิต 
สินคาใหกับแบรนดตาง ๆ จำตองคิดถึง 
การเปลี่ยนสูธุรกิจแบบ OBM (Original 
Brand Manufacturer) การผลิตที่ 
สรางแบรนดของตัวเอง ตัวอยางเชน 
สมัยกอนบริษัทสหพัฒนพิบูลย จำกัด 
ผลิตสินคาแบบ OEM แตหลังจากไดรับ 
ความรูและเทคโนโลยีจากการทำ OEM 
ปจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนเปนสรางแบรนด
ของตัวเอง ไดแก แบรนด BSC ฯลฯ 
ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ทีมบรรณาธิการไดรับ 
คำถามจากผูอาน แนวทางใดที่จะ 
สามารถพัฒนาแบรนด และทำอยางไร 
ผู บริโภคจะจดจำแบรนดและเลือกซื ้อ 
สินคาของเราแทนคูแขง

คำถามจากผูอาน เราจะสราง 
แบรนด อย างไรและต องพ ิจารณา 
ปจจัยใดบาง

หัวใจของการสร างแบรนดให  
ประสบผลสำเร็จไดนั้น ผูประกอบการ 
ที ่ เป นเจ าของสินคาจะตองมีความ 
เขาใจอยางลึกซึ้งใน 3 สวน ไดแก 

1. สินคาหรือบริการของตนเอง 
2. กลุมเปาหมายของสินคา 
3. คูแขง 
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะลืมไมได 

ในการทำการสรางแบรนด คือ แบรนด 
นั ้นจะตองสะทอนความเปนต ัวตน 
ของเจาของสินคา เนื่องจากตราสินคา 
ที่ถูกสรางขึ้น จะตองใชในระยะยาว 
และตัวเจาของสินคาเองจะตองเปนผู  
ดูแลและพัฒนาตราสินคานั้นๆ ตอไป 

จึงมีความจำเปนที่เจาของสินคาตองมี 
ความรักและชอบตราสินคานั้นอยางแท
จริง

และไมเพียงแตการสรางแบรนด 
ภายในประเทศ สินคาประเทศเรายัง 
สามารถกาวสูแบรนดสากลได ดังตัวอยาง 
แบรนด Siam Kitchen ของ บริษัทเอส 
แอนด พี ทั้งนี้ ผูประกอบการตองมี 
การดำเนินการสื ่อสารแบรนดอยางมี 
กลยุทธ 

ซึ ่งเคล็ดลับการสรางแบรนดสู  
สากลมีอยู 5 ประการ คือ 

1) สรางฐานตลาดในประเทศให 
แข็งแกรงกอนแลวจึงใชประโยชนจาก 
ความแข็งแกรงดังกลาวในการกาวสู  
ตลาดตางประเทศ 

2) เมื่อเขาสูตลาดโลกแลวจำเปน 
ตองรักษาพันธะสัญญาของแบรนดให 
ได 

3) แบรนดจำเปนตองโดดเดนดาน 
ใดดานหนึ่ง และตองมีความยืดหยุน 
ตามแตละตลาดดวย 

4) กลยุทธราคาอาจเริ่มจากตลาด 
บนหรือไมก็ตลาดระดับลาง 

5) ควรมีบริษัทยอยในตางประเทศ 
หากตองการทำตลาดในประเทศนั้นๆ

มานา คุณธาราภรณ
ผ ู อำนวยการศ ูนย ศ ึกษาและว ิจ ัย 

ตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คำถามจากผูอาน แบรนดจะชวย 
สะทอนความเปนตัวตนของเจาของ 
สินคา และความเปนตัวตนนี้ ทำได 
อยางไร

ความเปนตัวตนนี้ อาจกลาวตาม 
ภาษาการตลาด นั่นก็คือ Brand 
Character ที่เหมือนสัญลักษณที่บงบอก 
Character บางอยางของบริษัท หรือ 
ของผลิตภัณฑ ซึ่งจะบงบอกถึงจุดยืน 
ของ แบรนด (Brand Positioning) 
และเมื่อเห็นสัญลักษณ จะสามารถ 

เขาใจถึงคาแร็กเตอรของผลิตภัณฑและ
บริษัทนั้น เชน Louis Vuitton คนจะ 
นึกภาพออกได  เลยว าหมายถ ึงอะไร 
ดังนั ้นแบรนดที ่ดีตองมีคาแร็กเตอรที ่ 
ชัดเจน ถาไมชัดเจน จะทำใหการ 
การันตีที่จะใหกับลูกคาถูกลดคุณคาลง 
เพราะลูกค าคาดหวังว าไม ได ซ ื ้อแค  
สินคาแตตองการซื ้อคาแร็กเตอรกลับ 
ไปดวย การหาบุคลิกใหแกแบรนด 
สามารถสรางขึ้นโดยเริ่มจากการหาชอง
วางที่สามารถตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภค โดยผนวกกับความแตกตาง 
ของผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งการ 
ดำเนินการนั้น สามารถเริ่มจากการวาง 
คอนเซ็ปตใหชัดกอน โดยการกำหนด 
คุณลักษณะของแบรนด (Brand 
Attributes) เชน เสนอความสนุก 
(Fun), ความจริงใจ (Honest), ความมี 
ชีวิตชีวา (Lively) ฯลฯ และมาระดม 
ความคิดวา ‘ใช’ หรือ ‘ไมใช’ จากนั้น 
สรางกลยุทธในการนำเสนอ การสื่อสาร 
ที่นำไปสูการสรางคุณคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง 
กลยุทธการส่ือสารแบบ IMC (Integrated 
Marketing Communication) หรือ 
การวางแผนการสื ่อสารการตลาดใน 
หลากหลายรูปแบบใหเขาเปนอันหนึ ่ง 
อันเดียวกันสามารถมาปรับใชกับการ 
สรางแบรนด ซึ่งจะชวยสรางความ 
ชัดเจนใหแกแบรนดมากยิ่งขึ้น

อารดา มหามิตร
ผ ู อำนวยการศ ูนย บร ิการว ิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Contact Us ทานสามารถแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็นและฝากคำถามผาน 
เราที่ Email : tebr@utcc.ac.th,
www.facebook.com/ThailandEcoReview 

Brand Development: จาก OEM สู OBM
Meet our Contributors
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เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ผานมา 

ทางทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & 

Business Review ไดรับโอกาสในการเขารวมงาน 

สัมมนา “ชี้นำเศรษฐกิจ ดวยปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง : ประสบการณจริงจากผูนำภาคธุรกิจ” 
เนื่องในโอกาสฉลองครบ 80 ป หอการคาไทย 

ซึ ่งปนี ้ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใช เน่ืองจากเห็นวา 

ภาวะเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันกำลังกาวสูทาง 

ตัน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากโลกตะวันตก 

เริ่มสอเคาใหเห็นวาเปนแนวทางที่ขาดความสมดุล

และไมยั่งยืน หลาย ๆ ประเทศในยุโรปและอเมริกา 

กำลังประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ หอการคาไทย 

จึงเห็นวาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเปนทางออกใหกับการ 

พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนการสรางสมดุลและ 

ความยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจของโลกในอนาคตได 

วันนี้ คุณพงษศักดิ์ อัสสกุล ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหง 

ประเทศไทย ไดใหเกียรติกับทางทีมบรรณาธิการ

Thailand Economic & Business Review 

ในการสัมภาษณทาน และทานไดการเลาถึงการ 

ขับเคลื่อนของหอการคาไทยและสภาหอการคา 

แหงประเทศไทยที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจสูความ 

ยั่งยืนวา “ปจจุบันหอการคาไทยกำลังกาวสูปที่ 80 

แหงการกอตั้ง และไดมีแผนที่จะเพิ่มความเขมขน 
ในการผลักดันใหเอกชนกาวออกมาเปนผูนำในการ
ชี้นำเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็งเพิ่ม 
มากขึ้น ดังนั้น จึงประกาศแนวทางในการพัฒนา 
เศรษฐกิจไทย โดยการเชิดชูและนอมนำ ‘ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง’ ท่ีองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ไดพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทยมาชานาน มา 
เปนแนวทางในการขับเคลื่อน” 

เมื่อเลาถึงแนวทางการดำเนินงานในปนี้ของ 

หอการคาไทย หอการคาไทยมี 5 แนวทางการ 

ขับเคลื่อนสูความยั่งยืน ไดแก ลดความเหลื่อมล้ำ 
ช้ีนำเศรษฐกิจ ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน สรางสรรค 
สังคมไทย และกาวไกลสูสากล ซึ่งหอการคาไทย 

ไดสรางสรรคกิจกรรมตาง  ๆใหสอดรับกับการดำเนินการ 

ตามแนวทางดังกลาวมาโดยตลอดและปน้ีหอการคาไทย 

และสภาหอการคาแหงประเทศไทยรวมกับผูประกอบการ 

และองคกรทุกภาคสวน รวมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง 

ในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว และรวบรวมความเปนท่ีสุดแหงสยาม 

ในดานสินคาและบริการที่งาน TCC Expo 2012 

“ที่สุดแหงสยาม” ใน เดือนพฤศจิกายนนี้ 

กลาวถึงแนวทางขับเคลื ่อนดานการลด 

ความเหลื่อมล้ำดานเศรษฐกิจและสังคม สูความ 

ย่ังยืน หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ไดมีโครงการภายใตยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ำ 
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ของการกระจายรายได ประกอบดวย ‘โครงการ 1 
ไร 1 แสน’ และ ‘โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน’ 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดจากการทำอาชีพ 

เกษตรกรรมดวยการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การลดตนทุน เพ่ิมรายไดเสริมใหเกษตรกรตลอดจน 

การสรางตนแบบการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

โครงการ “1 ไร 1 แสน” เปนการใชพื้นที่ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชกระบวนการทำการ 

เกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจะเปนการยกระดับฐานะ 

ความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น ลดชองวางของ 

รายไดระหวางประชาชนในเมืองและชนบท สงผล 

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน 

ระยะยาวตอไป และโครงการ ทำนา 1 ไร ไดเงิน1

แสนบาท ไดครอบคลุมพ้ืนท่ี 20,000 ไรท่ัวประเทศ 

และในบางพื้นที่สามารถทำรายไดมากกวา 1 แสน 

บาท แสดงถึงผลสำเร็จของโครงการ จึงกอใหเกิด 

โครงการ ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร ไดเงิน 1 

แสนบาท ตอมา โดยเริ่มโครงการตัวอยางที่บาน 

มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ 

พรอมขยายโครงการไปสูพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ นอก 

จากนั้น ไดจัดเตรียมรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 

(Business Model) ใหแกกลุมเกษตรกร เพื่อสราง 

ตนแบบการพึ่งพาตนเองและความยั่งยืนใหกลุม 

เกษตรกรในระยะยาว

โครงการ “1 บริษัท 1 ชุมชน” เกิดขึ้น 

จากความร วมม ือของสมาช ิกผ ู ประกอบการ 

หอการคาไทย ที่มีจิตอาสารวมเปนเจาภาพ ในการ 

ขับเคล่ือนดำเนินโครงการดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต การลดตนทุน การเพิ่มมูลคาสินคาและ 

การแสวงหาตลาดรับซื ้อที ่เปนธรรมในสวนการ 

สรางความยั่งยืนของโครงการเพื่อมุงเนนใหความ 

สำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการผลิต 

การลดตนทุน การเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการหาชองทาง 

การตลาดใหกลุมเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสูการพึ่งพา 

ตนเองของชุมชนไดอยางยั่งยืน

โครงการ “ตอตานคอรรัปชั่น” เปนโครงการ 

ที่ไดรับการริเริ่มอยางจริงจังจากสมัยของ คุณดุสิต 

นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการหอการคาไทย 

และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ท่ีตองการแกไข 

ปญหาคอรรัปชั่นของประเทศไทย ขณะนี้มีองคกร 

ภาคีเครือขายรวม 40 องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย 

ปจจุบันนี้หอการคาไทยไดเขาไปมีสวนรวม 

ในการทำงานกับรัฐบาลในการกำหนดทิศทาง 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศให

มีความเขมแข็ง และในปนี้หอการคาไทยกำลังกาว 

สูปที่ 80 แหงการกอตั้ง จึงไดมีแผนที่จะเพิ่มความ 

เขมขนในการผลักดันใหเอกชนกาวออกมาเปนผู 

ชี้นำเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็งเพิ่ม 

มากขึ้น ดังนั้นจึงไดประกาศแนวทางการพัฒนา 

เศรษฐกิจไทย ใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนในอนาคต 

ดวย “เศรษฐกิจพอเพียง”   
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หอการคาไทยจึงเห็นวาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง จะเปนทางออกใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งจะเปนการสรางสมดุลและความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจของโลก 
ในอนาคตได



รอยละ 11 ของจำนวนประชากรท้ังประเทศ 
หรือพูดงายๆ วาสังคมไทยของเราไดกาว 
เขาสูการเปนสังคมผูสูงวัย (Aging Society) 
เปนที่เรียบรอยแลวครับ1 มีการคาดการณ 
วาในป พ.ศ. 2568 จำนวนผูสูงอายุจะ 
มีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน 14.9 ลานคน และในป 
พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเปน 17.8 ลานคน 
หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของ 
ประชากรทั้งหมด นอกจากนี้แลวอายุขัย 
เฉลี่ยของคนไทยยังมีแนวโนมยาวนานขึ้น 
กลาวคือ ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2558 
ชายไทยจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 71.2 ป  
และหญิงไทยจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 77.6 
ป และในอีก 10 ปขางหนา ชายไทยจะมี 
อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 74.7 ป และหญิง 
ไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 80.3 ป 
ดังนั้นคนไทยจะมีชีวิตยืนยาวหลังเกษียณ
ไมนอยกวา 15-20 ป

ผูอานไดเห็นสถิติเชนน้ีแลวก็อาจ(แอบ)
ตกใจกันไมมากก็นอย บางคนก็(แอบ)ตกใจ 
ในแงดีที่จะไดอยูเสวยสุขบนโลกใบนี้ยาว 
นานขึ้น เนื่องจากเกิดมาบนพานเงินพาน 
ทองมีมรดกหมื่นลานตกทอดมาจากบรรพ 
บุร ุษแบบที ่ใช ก ันส ิบชั ่วโคตรก็ไม หมด 
แถมบางทีมูลคาสินทรัพยกลับเพิ่มขึ้นจน 

เมื่อสัปดาหที่ผานมา ผมไดมีโอกาสไป 
ตรวจสุขภาพประจำปที่โรงพยาบาลเอกชน
แหงหน่ึง เม่ือไปถึงศูนยตรวจสุขภาพก็ (แอบ) 
ตกใจเล็กนอย เพราะมีผูคนมารอคิวตรวจ 
สุขภาพกันลนหลามราวกับมาใชสิทธิตรวจ 
สุขภาพฟรีถวนหนา แสดงใหเห็นวาคนไทย 
สมัยนี้ใสใจตอการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
จริงๆ แตกวาผมจะผานทุกสถานีตรวจสุขภาพ 
รวมรอฟงผลและพบแพทยก็ใชเวลาไปราว 
3 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนตางๆ 
แลว ความหิวโหยก็เริ่มมาเยือนในบัดดล 
ผมจึงรีบไปทานอาหารมื้อเชาควบมื้อเที่ยง
ที่รานอาหารใกลที่สุดเทาที่จะหาได ซึ่งก็ 
คือศูนยอาหารของโรงพยาบาลนั่นเอง ใน 
ระหวางนั่งทานอาหารอยางเอร็ดอรอย ผม 
ก็(แอบ)ไดยินหญิงชายวัยกลางคนคูหนึ่งที่ 
นั่งอยูโตะขางๆ คุยกัน (หรือจะโตเถียงกัน 
ก็ไมแนใจ) โดยฝายชายพูดวา “วันนี้ขอกิน 
อาหารท่ีชอบๆ กอน แลวคอยเร่ิมลดน้ำหนัก 
วันพรุงนี้ละกัน” สวนฝายหญิงก็สวนกลับ 
ไปดวยความหวงใยวา “คุณก็ชอบผัดวัน 
ประกันพรุงแบบนี้ซะทุกที คอเรสเตอรอล 
ถึงไดพุงไมหยุดฉุดไมอยูแบบนี้ ถาขืนคุณ 
ยังควบคุมอาหารการกินไมไดแบบนี้ สงสัย 
ฉันคงจะตองจับคุณไปสมัครสมาชิกฟตเนส 

หรือไมก็โปรแกรมสลายพุงที ่……..(ฟงไม 
คอยชัด)” กวาผมจะทานอาหารเสร็จก็(แอบ) 
ยิ้มไปหลายครั ้งหลายครากับความนารัก 
ของสามีภรรยาคูนี้ เพราะฝายภรรยาคง 
เปนหวงและไมแนใจวาสามีของตนจะ “แก 
กอนตาย หรือตายกอนแก” ผูอานบางทาน 
อาจเริ ่มฉงนสนเทหวาการตรวจสุขภาพ 
รางกายประจำป การผัดวันประกันพรุง 
เรื ่องลดน้ำหนัก การไมสามารถควบคุม 
ตนเองเกี่ยวกับอาหารการกิน และการแก 
กอนตายหรือตายกอนแกน้ันเก่ียวของอยางไร 
กับแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม ที่ผม 
จะกลาวถึงในลำดับตอไป ดังนั้นเราก็มาเริ่ม 
เขาประเด็นกันเลยนะครับ

โครงสรางประชากรของสังคมไทยใน
ปจจุบ ันเปลี ่ยนแปลงไปจากอดีตอยาง 
รวดเร็ว เนื่องมาจากการควบคุมอัตราการ 
เกิดโดยการคุมกำเนิด  ตลอดจนความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาการดานการแพทยสงผล
ใหอัตราการตายลดลงและคนไทยมีอายุขัย 
เฉลี่ยยาวนานขึ้น จากรายงานการสำรวจ 
ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2553 ซึ่งทำการสำรวจโดยสำนักงานสถิติ 
แหงชาติ พบวาประเทศไทยมีประชากร 
อายุ 60 ปขึ้นไปคิดเปนสัดสวนประมาณ 

1 μÒÁ¤Ó¹ÔÂÒÁ¢Í§Í§¤ �¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒμÔ  »ÃÐà·Èã´ÁÕ»ÃÐªÒ¡ÃÍÒÂØ 60 »‚¢Ö้¹ä» ÊÑ´Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã·Ñ้§»ÃÐà·È ¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐà·È¹Ñ้¹ä´Œ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ (Aging 
Society) áÅÐ¨Ðà»š¹ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØâ´ÂÊÁºÙÃ³� (Aged Society) àÁ×่ÍÊÑ´Ê‹Ç¹»ÃÐªÒ¡ÃÍÒÂØ 60 »‚¢Ö้¹ä» à¾Ô่Áà»š¹ÃŒÍÂÅÐ 20 ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã·Ñ้§»ÃÐà·È
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การเงินเชิงพฤติกรรม:
แก (เงินหมด) กอนตาย หรือ ตายกอนแก เงินหมด) ?



เขาขายร่ำรวยผิดปกติกันเลยก็วาได แตบาง 
คนก็(แอบ)ตกใจในแงรายที่จะตองอยูทน 
ท ุกข ทรมานบนโลกใบน ี ้ ยาวนานข ึ ้น 
เนื่องจากเกรงวาเงินทองที่อุตสาหเก็บหอม
รอมริบชวงวัยแรงงาน ก็อาจไมเพียงพอกับ 
คาใชจายตางๆ นานาในวัยเกษียณ เพราะ 
ขาวของสมัยนี ้ราคาก็แพงหูดับตับไหม 
(แพงจริงๆ แบบที่ไมไดอุปโลกนกันไปเอง) 
แลวสมัยหนาจะแพงหูฉี่ขนาดไหน แตถา 
มองกันในภาพรวมของคนไทยทั้งประเทศ 
ไมวาจะรากหญาหรือรากไทรอาจเรียกไดวา
วิกฤติผูสูงอายุไดปูเสื่อรอสังคมไทยไวแลว 
ในอนาคต เพราะจากการสำรวจประชากร 
ผูสูงอายุของสำนักงานสถิติแหงชาติพบวา 
รายไดเสริมของผู ส ูงอายุที ่มาจากเงิน 
บำเหน็จบำนาญ ดอกเบี้ยจากการออม 
และเงินสงเคราะหผู สูงอายุรวมกันแลว 
คิดเปนสัดสวนที ่นอยมากเมื ่อเทียบกับ 
รายไดหลักของผูสูงอายุซึ่งไดแก เงิน 
สนับสนุนจากสมาชิกของครอบครัวที่อยู 
ในวัยทำงาน และเงินสะสมจากการทำงาน 
ของผูสูงอายุเอง จากสถานการณเชนนี้ ถา 
เรามัวตั ้งหนาตั ้งตารอคอยแตเพียงเง ิน 
เกษียณที่จะไดรับจากนายจางและรัฐบาล 
คงมีหวังไมกินแกลบก็ตองกัดกอนเกลือกิน 

เพราะเงินหมดกอนตาย ในเมื่อเราหวังพึ่ง 
ใครไมไดในยามแกเฒา ที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือ 
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แตผม 
ไมไดหมายความวาใหยกโขยงกันไปบวช 
หลังเกษียณเพื่ออาศัยวัดเปนที่พักพิงและ 
ขอขาวกนบาตรกินกันนะครับ แตอยาก 
ให ปฏ ิบ ัต ิตามพุทธศาสนส ุภาษ ิตท ี ่ว า 
“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” หรือตนเปนที่พึ่ง 
แหงตนนั่นเอง ดังนั้นถาเราไมอยากเงินหมด 
กอนตาย ก็ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองตระหนัก 
ถึงความสำคัญและเริ่มเตรียมความพรอม 
ทางการเงนิเพื่อวัยเกษียณกันซะที ถาเรา 
เตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณไดเปน 
อยางดี ไมเพียงเราจะมีความสุขในโลกนี้ 
เพราะตายกอนเงินหมด แตเราก็จะนอน 
ตายตาหลับและมีความสุขในโลกหนาดวย 
เพราะเรายังไดทิ ้งมรดกตกทอดไวใหลูก 
หลานอีกดวย

ต ามผลกา รศ ึ กษ าทา งก า ร เ ง ิ น 
เชิงพฤติกรรมพบวาถึงแมวาคนเราจะเล็ง 
เห็นถึงความสำคัญของการรออมเพื่อวัย 
เกษียณ แตก ็เป นการยากที ่จะบรรลุ 
เปาหมายทางการเง ินที ่ได วางแผนไว 
เนื่องจากความมีอคติ (Bias) ประเภท 
ตางๆ ในตัวเราสงผลใหการตัดสินใจเปน 

ไปในลักษณะท่ีไมสมเหตุสมผล ในบทความ 
ฉบับนี้ ผมจะขอกลาวถึงเพียงสามปศาจ 
รายที่ถือกันวาเปนศัตรูตัวฉกาจของการ 
วางแผนเพื่อวัยเกษียณ ไดแก การควบคุม 
ตนเองที่จำกัด(Limited self-control) 
อาการเสมือนสายตาสั้น (Myopia) และ 
การผัดวันประกันพรุง (Procrastination)

การที่คนเราจะมีระเบียบวินัยในการ
ออมอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากอน 
การเกษียณเปนเรื่องที่ทำไดคอนขางยาก 
เพราะคนเราม ีความสามารถในการ 
ควบคุมตนเองที่จำกัด (Limited self- 
control) ผูอานบางทานอาจคุนเคยกับเจา 
อคติตัวนี้เปนอยางดีเพราะมันมักจะตามมา
หลอกหลอนในชีวิตประจำวัน ยกตัวอยาง 
เชน คนท่ีพยายามลดน้ำหนักโดยการควบคุม 
อาหารดวยตนเอง แตพอเจอขาหมูเยอรมัน 
ทอดกรอบนอกนุมในทีไร ก็มักจะบอกกับ 
ตัวเองวาคากิชิ้นนี้อาตมาขอบิณฑบาตเอง 
แลวมื้อถัดไปคอยจำศีลอดเอา หรือคนที่ 
วางแผนไวดิบดีวาจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะ 
เพื่อขจัดไขมันสวนเกิน แตพอตกเย็นก็มัก 
จะบอกกับตัวเองวาวันนี ้ขอกลับบานไป 
นอนเอาแรงกอนเพราะทำงานเหนื่อยมาทั้ง
วันแลว พรุงนี้คอยไปวิ่งออกกำลังกาย แนว 
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(ค.ศ. 1998) พบวาสำหรับคำถามที่ 1 คน 
สวนใหญจะเลือกรับเงิน 115 USD ในอีก 2 
ปขางหนา (ทางเลือก (A)) มากกวาที่จะ 
เลือกรับเงิน100 USD ในอีก 1 ปขางหนา 
(ทางเลือก (B)) แสดงวาคนสวนใหญให 
ความสำคัญกับอนาคตท่ีไกลออกไปมากกวา 
อนาคตอันใกล เพราะใชฟงกชั่นคิดลดแบบ 
เอ็กซโปเนนเชียลสำหรับการตัดสินใจที่ผล 
ของการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถา 
คนเหลานี ้เปนคนที ่มีเหตุมีผลและความ 
ปรารถนามีล ักษณะอยู ก ับร องก ับรอย 
ทางเลือก (C) ก็นาจะเปนทางเลือกที่คน 
สวนใหญจะตองตอบมากกวาทางเลือก (D) 
แตผลการทดลองไมไดเปนไปตามที ่คาด 
การณไว คนสวนใหญเลือกทางเลือก (D) 
มากกวาทางเลือก (C) ซึ่งแสดงออกถึงการ 
ใหความสำคัญกับปจจุบันมากกวาอนาคต 
เพราะใชฟงกชันคิดลดแบบไฮเปอรโบลิก 
สำหรับการตัดสินใจที่ผลของการตัดสินใจ 
จะเกิดขึ้นในปจจุบัน ขอสรุปที่ไดจากการ 
ศึกษานี้ก็คือ ถึงแมวาคนสวนใหญจะเห็น 
ความสำคัญและตองการออมเพ่ือวัยเกษียณ 
แตเขาจะไมเริ่มตนออมเงินทันที ณ วันนี้ 
เพราะเขาตองการนำเงินกอนนั้นมาจับ 
จายใชสอยเพื่อหาความสุขในปจจุบัน 

ดังนั้นแนวทางที่จะชวยขจัดอาการ 
เสมือนสายตาสั้นก็คือการทำอยางไรก็ได 

ทางหนึ่งที่หลายๆ คนใชเพื่อเอาชนะมาร 
รายตนนี้ คือการที่ตองยอม(ทั้งๆ ที่ไม 
เต็มใจสักเทาไร)ควักเงินออกจากกระเปา 
เพื่อสมัครสมาชิกฟตเนสสักแหง เพียงไมกี่ 
เดือนหลังจากนั้นก็จะผอมเพรียว พุงทลาย 
ไรมันไดดั่งใจหวัง เพราะไหนๆ ก็เสียเงินเสีย 
ทองเปนหลักหมื่นหลักแสนแลว ยังไงก็ตอง 
ควบคุมอาหารการกินและขยันออกกำลังกาย 
เพื่อขจัดไขมันสวนเกินออกไปใหคุมกับเงิน
คาสมาชิกที่จายไป แนวคิดในการแกปญหา 
เรื ่องการขาดระเบียบวินัยในการออมก็มี 
ลักษณะคลายคลึงกัน เชน การเลือกเปด 
บัญชีออมทรัพยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูดใจ
แตมีเงื่อนไขวาตองออมตอเนื่องทุกๆ เดือน 
ถาเด ือนไหนเผลอไปกดเง ินออกจากตู  
เอทีเอ็มมาแคครั้งเดียว เดือนนั้นก็ชวด 
ดอกเบี้ยทันที เมื่อคนเรามีความสามารถใน 
การควบคุมตนเองท่ีจำกัด ก็จำเปนตองอาศัย 
กฎระเบ ียบหร ือการออกอุบายล อลวง 
ตนเองเพื่อใหเปนคนที่มีระเบียบวินัยมากยิ่ง
ข้ึน ดังน้ันประโยชนของการคนหาอคติประเภท 
ตางๆ ในตัวเราก็คือ เมื่อเราทราบชนิดของ 
อคติที่(แอบ)สิงสถิตอยูในตัวเราซึ่งเปรียบ 
เสมือนผีราย เราจะไดสามารถหาแนวทาง 
ที่เหมาะสมเพื่อกำจัดอคตินั้นๆ ออกไป

นอกจากอคติดานความสามารถใน 
การควบคุมตนเองที่จำกัดแลว อาการ 

เสมือนสายตาสั้น (Myopia) ก็เปนอีก 
หนึ่งอคติที่อาจทำใหเราเงินหมดกอนตาย 
ไดเชนกัน อาการเสมือนสายตาสั้นที่วานี้ 
ไม ได เก ี ่ยวข องกับอาการทางสายตาที ่ 
สามารถรักษาไดโดยการใสแวน ใสคอนแทค 
เลนส หรือทำเลสิคนะครับ แตหมายถึงการ 
ที่คนเรามักจะใหความสำคัญกับการจับ 
จายใชสอยเพื่อหาความสุขในปจจุบันมาก
กวาการออมเพื่อความสุขในภายภาคหนา 
พฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับผลการ 
ศึกษาของงานวิจัยหลายฉบับในอดีต เชน 
Laibson et al. (ค.ศ. 1998) พบวา 
คนสวนใหญจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ 
เพื่อการออมสำหรับวัยเกษียณที่สอดคลอง 
ก ับฟ งก ช ันค ิดลดแบบไฮเปอร  โบล ิก 
(Hyperbolic discount function) 
มากกวาฟงกชันคิดลดแบบเอ็กซโปเนนเชียล 
(Exponential discount function) 
สงผลใหความปรารถนาของคนเหลานั้นมี 
ลักษณะที่ไมคงเสนคงวา (Dynamically 
inconsistent preference) การทดสอบ 
เกี่ยวกับอาการเสมือนสายตาสั้นสามารถทำ
ไดโดยใหกลุมตัวอยางตอบคำถามดังตอไปน้ี 
(ผูอานอาจจะลองตอบคำถามเหลานี้ก็ไดนะ
ครับ แลวเรามาดูกันวาทานเปนคนท่ีมีอาการ 
เสมือนสายตาสั้นหรือไม)

จากการทดลองของ Laibson et al. 

¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¢Í§ O’Donoghue and Rabin 
(¤.È. 1999) ¾ºÇ‹ÒàÁ×èÍºÃÔÉÑ·àÊ¹Í·Ò§àÅ×Í¡ 
¢Í§¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ 
¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè¢Ò´¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃμ Ñ´ÊÔ¹ã¨ 
´Ñ§¹Ñé¹¾¹Ñ¡§Ò¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨Ð¾Ö§¾Íã¨¡Ñº·Ò§àÅ×Í¡
·Õè¶Ù¡¡ÓË¹´ãËŒâ´ÂºÃÔÉÑ· (Default option) 
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ที่จะทำใหคนเริ ่มตนออมครั ้งแรกใหได 
เขาทำนองที ่วาไมไดดวยเลหก็ตองเอา 
ดวยกล ถาไมไดดวยกลก็ตองเอาดวย 
มนตคาถาผูอานบางทานอาจคิดวาแนวทาง
ในเอาชนะอคติตัวนี้จะออกแนวเผด็จการ 
หรือไสยศาสตรมนตดำไปสักหนอย (ในเมื่อ 
อคติเปรียบเสมือนปศาจราย ดังนั้นการใช 
เวทมนตคาถาไลผีรายก็ดูจะเหมาะสมดีนะ
ครับ) แตถามัวรอใหคนสมัครใจเขากองทุน 
เพื่อวัยเกษียณดวยตนเอง อาจตองรอเปน 
สายบัวรอเกอก็เปนได ดวยเหตุนี้เอง การ 
ออมภาคบังคับจึงเปนสิ่งจำเปนที่มีสวนชวย
ใหสังคมไทยมีโอกาสรอดพนจากวิกฤติผูสูง
อายุที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เชน สำนัก 

งานประกันสังคมใชนโยบายการหักเงิน 
สมทบ 5 เปอรเซ็นต (แตไมเกิน 750 บาท) 
ของอัตราคาจางที่นายจางและลูกจางตอง 
จายเขากองทุนประกันสังคมแบบอัตโนมัติ
ทุกเดือน โดยที่ 3 เปอรเซ็นตจะถูกเก็บ 
ไวเปนเกินออมกรณีชราภาพ

การผัดวันประกันพรุง (Procrasti 
nation) ก็เปนอีกหน่ึงอคติท่ีมีความสำคัญ 
ไมยิ ่งหยอนไปกวาอคติสองตัวที ่ผมได 
กลาวไปแลว ในข้ันตอนของการวางแผนเพ่ือ 
การเกษียณอายุมักจะตองมีการตัดสินใจ 
เกี ่ยวกับการจัดสรรเงินสำหรับแตละรูป 
แบบของการออมและการลงทุน เชน บัญชี 
เงินฝาก ตราสารทุน ตราสารหนี้ ประกัน 

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã
ÍÒÂØ 60 »‚¢Öé¹ä» 
¤Ô´à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ 
»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 11 
¢Í§¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã 
·Ñé§»ÃÐà·È ËÃ×Í 
¾Ù´§‹ÒÂæ Ç‹Ò 
ÊÑ§¤Áä·Â¢Í§àÃÒ 
ä´Œ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ 
ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ (Aging 
Society)
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ชีวิตแบบบำนาญ กองทุนรวม เปนตน จาก 
การวิจัยของ O’Donoghue and Rabin 
(ค.ศ. 1999) พบวาเมื่อบริษัทเสนอทาง 
เลือกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลาก 
หลาย พนักงานที่ขาดความรูเกี่ยวกับการ 
วางแผนทางการเงินจะพยายามหลีกเลี่ยง
การตัดสินใจ ดังนั้นพนักงานสวนใหญจะ 
พึงพอใจกับทางเลือกที่ถูกกำหนดใหโดย 
บริษัท (Default option) ถึงแมวา 
ทางเลือกนั้นจะไมเหมาะสมกับระดับการ 
ยอมรับความเสี่ยงของตนเองก็ตาม การ 
ผัดวันประกันพรุงเปรียบเสมือนผีรายที่ทำ 
ใหพนักงานกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจ เน่ืองจากการขาดความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับการออมและการลงทุน ดังนั้น 
หนทางหนึ่งที่สามารถกำจัดอคติตัวนี้ออกไป
ไดคือการฝกอบรมเกี ่ยวกับการวางแผน 
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณใหกับพนักงานใน
บริษัท (e.g., Thaler and Sunstein, ค.ศ. 
2003)

ถึงตอนนี้แลว ผมขอเอาใจชวยผูอาน 
ทุกทานใหสามารถเอาชนะอคติทั้งสามตัว 
ซ่ึงถือไดวาเปนศัตรูตัวฉกาจของการวางแผน 
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของคนสวนใหญ 
และกอนที่จะจบบทความนี้ ผมขอฝากแง 
คิดท่ีวา “การตรวจสุขภาพกายมีความสำคัญ 
ตอคนเราฉันใด การตรวจสุขภาพทางการ 
เง ินก ็ม ีความสำค ัญต อคนเราฉ ันน ั ้น” 
การตรวจสุขภาพกายจะชวยทำใหคนเรา 
ทราบถึงภาวะสุขภาพวาสมบูรณเพียงใด 
มีสิ่งผิดปกติหรือไม เพื่อที่จะไดรีบแกไขและ 

ÊÒÁ» �ÈÒ¨ÃŒÒÂ·Õè¶×Í¡Ñ¹Ç‹Òà»š¹ÈÑμÃÙμ ÑÇ©¡Ò¨¢Í§ 
¡ÒÃÇÒ§á¼¹à¾×èÍÇÑÂà¡ÉÕÂ³ ä´Œá¡‹ 
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁμ¹àÍ§·Õè¨Ó¡Ñ´(Limited 
self-control) ÍÒ¡ÒÃàÊÁ×Í¹ÊÒÂμÒÊÑé¹ 
(Myopia) áÅÐ¡ÒÃ¼Ñ´ÇÑ¹»ÃÐ¡Ñ¹¾ÃØ‹§ 
(Procrastination)

ปองกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคนเรา
มีอายุมากขึ้น เชน ในกรณีที่พบปญหาเรื่อง 
คอเรสเตอรอลสูง แพทยก็จะแนะนำวาตอง 
ควบคุมอาหารอยางไร และควรรับประทาน 
อาหารประเภทคารโบไฮเดรต ไขมัน และ 
ผักผลไมในสัดสวนเทาใด ในทำนองที่คลาย 
คลึงกัน การตรวจสุขภาพทางการเงินจะ 
ชวยทำใหคนเราทราบถึงสถานะทางการ 
เงินวามีมูลคามากนอยเพียงใด มีการจัด 
พอรตการลงทุนเหมาะสมหรือไม เพื่อที่จะ 
ไดร ีบปรับพอรตการลงทุนและปองกัน 
ความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเมื ่อกาวเขาสู วัย 
เกษียณอายุ เชน ในกรณีที่พบปญหาวา 
มูลคาการออมและการลงทุนสวนใหญอยูใน
สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงผิดปกติ ที่ปรึกษา 
ทางการเงินก็จะแนะนำวาจะตองควบคุม 
ความเสี่ยงของพอรตอยางไร และควรลงทุน 
ในสนิทรัพยประเภทหุน หุนกู และการฝาก 
เงินกับธนาคารในสัดสวนเทาใด การตรวจ 

อางอิง:
รายงาน”การทำงานของผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2553”, สำนักงานสถิติแหงชาติ
Laibson, D. I., Repetto, A. and Tobacman, J. (1998). “Self Control and Saving 
for Retirement”, Brookings papers on Economic Activity 1, 91-196.
O’Donoghue, T. and Rabin, M. (1999). “Procastination in Preparing for 
Retirement”, in Aaron, H. J. ed., Behavioral Dimensions of Retirement 
economics. Brooking Institution Press & Russell Sage Foundation, 
Washington, D.C. and New York.
Thaler, R. R. and Sunstein, C. R. (2003). “Libertarian paternalism”, American 
Economic Reviews, Vol. 93 (Papers & Proceedings), 175-179.

สุขภาพกายนาจะเปนสิ่งที่หลายๆ ทาน 
ปฏิบัติกันเปนประจำอยูแลว อยางนอยก็ป 
ละหนึ่งครั้ง แตวันนี้ทานไดตรวจสุขภาพ 
ทางการเงินของทานสำหรับเตรียมความ 
พรอมเพื่อวัยเกษียณแลวหรือยัง? ถาทาน 
ใดที่ยังไมไดเริ่มเตรียมความพรอมเพื่อการ 
เกษียณ หรือยังไมมั่นใจวาแผนการเตรียม 
พรอมของตนเองมีความเหมาะสมหรือไม 
ผมจะขออาสามาไขความกระจางใหทุกๆ 
ทานในตอนตอไปของการเงินเชิงพฤติกรรม
นะครับ แลวเจอกันในโอกาสถัดไปครับ…
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Special Report

แรงงานวิชาชีพไทย กับ 
AEC

บทวิเคราะห์
“ศักยภาพการแข่งขันของแรงงานวิชาชีพ

จากการเปิดเสรีภาคบริการ 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

• ความรูความเขาใจเรื่อง AEC และขอตกลง MRA ของนักวิชาชีพไทยทั้ง 7 สาขา 
• ศักยภาพของนักวิชาชีพไทย ภายใตอาเซียน
• การปรับตัวแรงงานไทย

â´ÂÈÙ¹Â‹ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ˆÒÃÐËÇ‡Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ˆÒä·Â



ของอาเซียน โดยตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการรวมกลุมสาขาบริการ โดยสมาชิก 
อาเซียนแตละประเทศจะใหการยอมรับใน
วุฒิการศึกษาหรือประสบการณที ่ไดร ับ 
และคุณสมบัต ิท ี ่ เป นไปตามขอกำหนด 
เพื ่อวัตถุประสงคในการออกใบอนุญาต 
หรือใบรับรองใหแกผูใหบริการ โดยการ 
ยอมรับดังกลาวจะตองทำอยู บนพื ้นฐาน 
ของความตกลงกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยว
ข องหร ืออาจให การยอมร ับโดยอ ิสระ 
ซึ่งในปจจุบันอาเซียนไดสรุปผลการจัด
ทำ MRA และลงนามโดยรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจอาเซียนแลวจำนวน 7 สาขา 
วิชาชีพ สรุปไดดังตารางที่ 1

ความรูความเขาใจเรื่อง AEC และ 
ขอตกลง MRA ของนักวิชาชีพ 
ไทย ทั้ง 6 สาขา2 

ทันตแพทย
» ทันตแพทยไทยมีความรู ความ 

เขาใจเรื่อง AEC รอยละ 50
ทันตแพทยไทยมีความรูความเขาใจ 

เรื่อง AEC รอยละ 50 เนื่องจากไดรับ 
ขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ 
โดยทันตแพทยสมาคมฯ ซึ่งเปนหนวยงาน 
ที่ดูแลทันตแพทยไทยมาโดยตลอดอยาง 
ตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามทันตแพทยไทย 
ยังไม เข าใจในรายละเอ ียดถ ึงระเบ ียบ 
ปฏิบัติ และขั้นตอนตางๆ อยางลึกซึ้ง

การเปดเสรีแรงงานในอาเซียน นับ 
วาเปนประเด็นการเจรจาที่มีความสำคัญ
มากประเด็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและฐานการ 
ผลิตรวมกัน ซึ่งในการเปดเสรีแรงงาน 
ดังกลาวอยูภายใตขอตกลงของอาเซียน 
3 กรอบขอตกลง อันประกอบไปดวย

1) ขอตกลงการเปดเสรีแรงงานวิชาชีพ 
(Free Flow of Skilled Labor)

2) ขอตกลงการเปดเสรีภาคบริการ 
(ASEAN Framework Agreement on 
Services: AFAS) และ

3) ขอตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) 

โดยการเปดเสรีแรงงานจะเปนการ 
เปดเสรีเฉพาะแรงงานที่มีฝมือ (Skilled 
Labor) และผูเช่ียวชาญ (Professionals) 
เทานั้น ไมรวมถึงแรงงานไรฝมือหรือ 
แรงงานตางดาว (Unskilled Labor) 
และรูปแบบการเปดเสรีแรงงานจะเปน 
ลักษณะขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติ
น ักวิชาชีพของอาเซียน หรือ MRA 
(Mutual Recognition Arrangements: 
MRA) โดยการจัดทำขอตกลงการยอมรับ 
รวม (Mutual Recognition Arrange 
ments: MRA)1  นั้น นับวาเปนพัฒนาการ 
ลาสุดของความรวมมือดานการคาบริการ

วัตถุประสงคเพื่อใหอาเซียน
เปนตลาดเดียวและฐานการผลิต
รวมกัน ซึ่งในการเปดเสรี
แรงงานดังกลาวอยูภายใต
ขอตกลงของอาเซียน 3 
กรอบขอตกลง อันประกอบ
ไปดวย
1) ขอตกลงการเปดเสรี
แรงงานวิชาชีพ (Free Flow 
of Skilled Labor) 
2) ขอตกลงการเปดเสรี
ภาคบริการ (ASEAN 
Framework Agreement 
on Services: AFAS) และ 
3) ขอตกลงวาดวยการลงทุน
อาเซียน (ASEAN 
Comprehensive 
Investment Agreement: 
ACIA)

1

ตารางที่ 1 สรุปการลงนามขอตกลง MRA ของ 7 สาขาวิชาชีพ

ขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน
(Mutual Recognition Arrangement - MRA) ปที่มีการลงนาม

1. สาขาวิศวกรรม (Engineering Services)
2. สาขาการพยาบาล (Nursing Services)
3. สาขาสถาปตยกรรม (Architectural Services) 
4. สาขาการสำรวจ (Surveying Qualifications) 
5. สาขาแพทย (Medical Practitioners) 
6. สาขาทันตแพทย (Dental Practitioners) 
7. สาขาบัญชี (Accountancy Services) 

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
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แพทย
» แพทยของไทยมีความรู ความ 

เขาใจเรื่อง AEC มากกวารอยละ 50 
แพทยไทยมีความรูความเขาใจเรื ่อง 

AEC มากกวารอยละ 50 เนื่องจากแพทย 
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูป
ถัมภ และแพทยสภา ไดมีการสัมมนา 
เผยแพร และประชาสัมพันธเรื่องนี้อยาง 
ตอเนื่อง โดยแพทยไทยเขาใจดีวาในอนาคต 
อันใกลนี้ จะมีการเปดเสรีทางการคาใน 
อาเซียนข้ึน แตยังขาดความเขาใจถึงผลลัพธ 
ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเปดเสรี ซึ่งแพทย 
ไทยยังมองวาเปนเรื่องไกลตัว

พยาบาล
» ความรูความเขาใจเรื่อง AEC 

ของพยาบาลไทย มีเพียงรอยละ 20
ผู ประกอบวิชาชีพการพยาบาลของ 

ไทยมีความรู และเข าใจในเร ื ่องนี ้ เพ ียง 
รอยละ 20 เทานั้น สำหรับผูที่ทราบและ 
เขาใจในเรื่องนี้เปนอยางดี คือผูที่เกี่ยวของ 

2

3

4

5

6

1  ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ·Õ่¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑμÔÇÔªÒªÕ¾â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่ÁÕÍÓ¹Ò¨ã¹»ÃÐà·Èμ¹ ¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºâ´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่ÁÕÍÓ¹Ò¨ã¹»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹Í×่¹ 
â´ÂÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡¯ÃÐàºÕÂºÀÒÂã¹»ÃÐà·È·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ «Ö่§¨Ðª‹ÇÂÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¡ÒÃà¤Å×่Í¹ÂŒÒÂ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕ¾ÀÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤
2  ¹Ñ¡ÇÔªÒªÕ¾·Õ่·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ้§ÊÔ้¹ 6 ÊÒ¢Ò »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ ·Ñ¹μá¾·Â� á¾·Â � ¾ÂÒºÒÅ ¹Ñ¡ºÑÞªÕ ÇÔÈÇ¡Ã áÅÐÊ¶Ò»¹Ô¡

กับการเจรจาการเปดเสรีและผู ท ี ่อยู ใน 
สภาการพยาบาล ซึ่งผูที่ปฏิบัติวิชาชีพยัง 
ไมคอยทราบเรื่องดีเทาที่ควร จึงสงผลให 
เกิดความไมเขาใจการเปดเสรีดานวิชาชีพ
การพยาบาล อยางไรก็ตาม สภาการพยาบาล 
ไดทำหนาที่เผยแพรขอมูลใหแกผูประกอบ 
วิชาชีพไดรับทราบอยางตอเนื่อง

นักบัญชี
» นักบัญชีของไทยมีความรูความ 

เขาใจเรื่อง AEC คอนขางสูง มากกวา 
รอยละ 80

นักบัญชีของไทยมีความรูความเขาใจ 
เรื่อง AEC คอนขางสูง มากกวารอยละ 80 
เพราะเรื ่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สำหรับนักบัญชีนั้น เปนเรื่องที่ไดรับการ 
ประชาสัมพันธใหนักบัญชีไดทราบอยาง 
ตอเนื่อง จึงไมใชเรื่องใหมที่นักบัญชีเพิ่ง 
มาตื่นตัว และการกาวสูการเปนประชาคม 
เศรษฐกิจ นับวาจะเปนแรงผลักดันแกนัก 
บัญชีของไทยในการพัฒนามาตรฐานการ

ทำงาน เพราะตลาดงานในวิชาชีพบัญชี 
จะมีความเสรีอยางจริงจังมากขึ้น

วิศวกร
» วิศวกรของไทยมีความรู ความ 

เขาใจเรื่อง AEC และการจัดทำ MRA 
เพียงรอยละ 30 

วิศวกรของไทยมีความรู ความเขาใจ 
เรื่อง AEC และ MRA คอนขางนอย 
มีเพียงรอยละ 30 และที่ยังไมเขาใจมีถึง 
รอยละ 70 เนื่องจากวิศวกรไทยมองวา 
เปนเรื ่องไกลตัวและไมมีความสนใจที่จะ 
ไปทำงานในอาเซียน

สถาปนิก
» สถาปนิกของไทยยังมีความรู  

ความเขาใจเรื่อง AEC นอย โดยนอยกวา 
รอยละ 50 รูและเขาใจ

สถาปนิกไทยยังมีความรูความเขาใจ 
เรื่อง AEC นอย โดยมากกวารอยละ 50 
ยังไมรูและยังไมเขาใจเรื่องนี้ แตอยางไร 
ก็ตาม สภาสถาปนิกไดมีการประชาสัมพันธ 
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และเผยแพรความรู กับสมาชิกของสภาฯ 
อยางตอเนื่อง

การเห็นประโยชนของนักวิชาชีพ
ตอการเปดเสรีแรงงานวิชาชีพ 
และการจัดทำขอตกลง MRA

ทันตแพทย
» ทันตแพทยไทยไมเห็นประโยชน 

รอยละ 100 
ทันตแพทยไทยไมเห็นประโยชน รอยละ 

100 เพราะมีความเห็นวาการเปดเสรีไม 
ไดชวยเพิ่มพูนศักยภาพใหแกทันตแพทย 
ไทย 

แพทย
» แพทยไทยเห็นประโยชนมาก 

กวารอยละ 50 
แพทยไทยเห ็นประโยชนของการ 

เปดเสรีภาคบริการและการจัดทำขอตกลง 
ยอมรับรวม (MRA) มากกวารอยละ 50 
เพราะเห็นวาขอตกลงนี้ ประเทศไทยนา 
จะไดรับประโยชน เนื่องจากแพทยไทยมี 
ศักยภาพในการรักษาคนไข มีการใหบริการ 
ที่ดี และมีคารักษาพยาบาลที่คุมคา ยอม 
ทำใหคนไขจากอาเซ ียนและนานาชาติ 
หลั่งไหลเขามามากขึ้น

พยาบาล
» พยาบาลไทยไมเห็นประโยชน 

จากการเปดเสรีและการจัดทำ MRA 
มากกวารอยละ 80  

เน่ืองจาก ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ยังรับทราบขอมูลและมีความรูความเขาใจ 
เรื่องการเปดเสรีดานบริการวิชาชีพ และ 
การกาวส ู การเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอยูนอย จึงสงผลใหไมเห็นประโยชน 
ของการเปดเสรีและการจัดทำ MRA มาก 
กวารอยละ 80

นักบัญชี
» นักบัญชีไทยเห็นประโยชนและ 

มีความตื่นตัว คิดเปนรอยละ 50
การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 และการรวมจัด 
ทำความตกลงยอมรับรวม (MRA) ของ 
นักบัญชีอาเซียน นักบัญชีไทยเห็นประโยชน 
และมีความตื่นตัว คิดเปนรอยละ 50 
เพราะนักบัญชีไทยมองวาจะเปนโอกาสที่
ดีมากกวาอุปสรรค และท่ียังไมเห็นประโยชน 
เนื่องจากกำลังเฝาติดตามวาการเจรจาจะ
เปนอยางไรตอไป 

วิศวกร
» วิศวกรไทยเห็นประโยชนเพียง 

รอยละ 10 
วิศวกรไทยเห็นประโยชนของการ 

เปดเสรีภาคบริการและการจัดทำขอตกลง 
ยอมรับรวม (MRA) เพียงรอยละ 10 
และไมเห็นประโยชนถึงรอยละ 90 เนื่อง 
มาจากความไมเขาใจและความไมสนใจ 
จึงสงผลใหไมเห็นประโยชนของขอตกลง 
ดังกลาว อีกทั้งวิศวกรไทยมองวางานดาน 
วิศวกรรมของไทยเปนแหลงสรางงานที่ทำ
ใหคนอยากเคลื ่อนยายเข ามามากกวา 

ดังนั ้นขอตกลงการเปดเสรีที ่จะเกิดขึ ้น 
ย อมเก ิดประโยชน แก ว ิศวกรประเทศ 
อาเซียนมากกวาวิศวกรไทย เพราะวิศวกร 
ไทยยังไมเห็นประโยชนที่จะไดรับจากขอ
ตกลงนี้ในการไปสรางงานในประเทศอื่นๆ 
ในอาเซียน

สถาปนิก
» สถาปนิกไทยเห็นประโยชนรอยละ 

50
สถาปนิกไทยเห็นประโยชนรอยละ 

50 เพราะมองวาจะเปนโอกาสที่ดีในการ 
ที่จะสามารถไปทำงานในตางประเทศใน 
กลุมอาเซียนไดอยางเสรี โดยเฉพาะใน 
ประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว พมา และ 
เวียดนาม อีกทั้งจะทำใหตลาดวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมเปดกวางมากขึ้น

ศักยภาพของน ักว ิชาช ีพไทย 
ภายใตอาเซียน

1. ทันตแพทย
เม่ือพิจารณาศักยภาพของทันตแพทย 

อาเซียนโดยภาพรวม พบวาไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย และพมา มีฝมือ 
ไมแตกตางกัน สามารถจัดกลุม ไดดังนี้

กลุมที่ 1 ไดแก ไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย และพมา3 

กลุมที่ 2 ไดแก เวียดนาม ฟลิปปนส
กลุมที่ 3 ไดแก ลาว กัมพูชา บรูไน
2. แพทย
ศักยภาพของแพทยไทยเมื ่อเทียบ 

1 4 6

5

2

3
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กับแพทยของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
พบวาแพทยไทยมีศักยภาพสูงเปนอันดับ 
หนึ่งในอาเซียน และเมื่อพิจารณาเปน 
ระดับหรือกลุม สามารถจัดกลุมแพทยใน 
อาเซียนได 3 กลุม ไดดังนี้

กลุมท่ี 1 นับวาเปนแพทยท่ีมีความรู 
ความเชี ่ยวชาญในระดับบนของอาเซียน 
ไดแก ไทย สิงคโปร และมาเลเซีย

กลุมที่ 2  ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
และเวียดนาม

กลุมที่ 3 เปนกลุมสุดทายในอาเซียน 
ไดแก ลาว กัมพูชา และพมา

3.  พยาบาล
ศักยภาพของพยาบาลไทยในเวท ี 

อาเซียน พบวาประเทศไทยมีพยาบาลที่มี 
ศักยภาพสูงที่สุดในอาเซียน เพราะระดับ 
การศึกษาของพยาบาลไทยโดยภาพรวม 
เหนือกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดย 
พยาบาลไทยจบการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี แตจุดออนหนึ่งของพยาบาลไทยที่พบ 
คือ การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่ง 
ทำใหพยาบาลไทยเส ียเปร ียบประเทศ 
อาเซียนบางประเทศ ไดแก สิงคโปร บรูไน 
มาเลเซีย และฟลิปปนส เนื่องจากพยาบาล 
ของประเทศเหลานี้สามารถใชภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได และมีการเรียนการสอน 
วิชาการพยาบาลเปนภาษาอังกฤษ

4.  นักบัญชี
เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของนักบัญชี 

ไทยเทียบกับนักบัญชีในประเทศสมาชิก 

อาเซียน พบวานักบัญชีไทยมีความรู  
ความสามารถที ่ส ูงกว าประเทศกลุ ม 
อาเซียนหลายประเทศ เมื่อจัดลำดับ พบ 
วาประเทศในอาเซียนที ่ม ีนักบัญชีที ่ม ี 
ความรูความสามารถสูงอยูใน 4 อันดับ 
แรกของอาเซียน ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย 
ไทย และอินโดนีเซีย

โดยทั้ง 4 ประเทศ มีมาตรฐานการ 
บัญชีท่ีมีความเทาเทียมกัน เน่ืองจากประเทศ 
เหลานี้ มีสภาวิชาชีพบัญชีหรือมีองคกร 
วิชาชีพบัญชีที่เขามากำกับดูแล ซึ่งจะคอย 
กำก ับด ูแลและควบค ุมมาตรฐานการ 
ประกอบวิชาชีพบัญชี ยิ่งไปกวานั้นทั้ง 4 
ประเทศนี้เปนสมาชิกของ IFAC (Inter 
national Federation of Accountants) 
หรือสหพันธ น ักบ ัญชีระหว างประเทศ 
ซึ่งเปนหนวยงานที่กำหนดมาตรฐานการ 
บัญชีระดับสากล และดวยประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย เปน 
ประเทศที่มีธุรกิจจำนวนมาก ทั้งธุรกิจ 
บริการ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
สถาบันการเงิน และมีตลาดหลักทรัพย ซึ่ง 
ปจจัยเหลานี้ นับวาจะเปนตัวผลักดันให 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตองอยู 
ในระดับสากล หรืออาจจะกลาวไดวา 
มาตรฐานทางการเง ินจะถูกพัฒนาตาม 
การเติบโตทางธุรกิจ ตลาดทุน และสถาบัน 
การเงินที่มีความหลากหลาย มีการพัฒนา 
และมีการเติบโตใหเขาสูระดับสากล

5. วิศวกร
ศักยภาพของวิศวกรไทยเมื ่อเทียบ 

กับวิศวกรของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
พบวาศักยภาพดานวิศวกรรมของไทย 
อยูในระดับผูนำของอาเซียน โดยวิศวกร 
ท่ีมีศักยภาพระดับเดียวกับไทย คือ สิงคโปร 
และฟลิปปนส แตสองประเทศนี้อาจจะ 
ไดเปรียบดานภาษามากกวาวิศวกรไทย 
เพราะสิงคโปรและฟลิปปนสสามารถใช 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได แตอยางไร 
ก็ตามในการปฏิบัติงานวิศวกรไทยไมได 
ดอยกวาทั้งสองประเทศ อีกทั้งลักษณะ 
งานดานวิศวกรรมภาษาอังกฤษไมใชสิ ่งที่
สำคัญที่สุด เพราะงานวิศวกรรมมีภาษา 
ชางที่สามารถสื่อสารกันไดอยางเขาใจ

6.  สถาปนิก
ศักยภาพของสถาปนิกไทยเมื่อเทียบ 

กับสถาปนิกของประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ นั้น พบวาอยูในระดับสูง แตจะ 
เป นรองประเทศสิงคโปร ในเร ื ่องการ 
บริหารจัดการโครงการ และแนวคิดการ 
แขงขันทางธุรกิจ สำหรับระดับฝมือหรือ 
ทักษะ (Skilled) ดานสถาปตยกรรม พบ 
วาสถาปนิกสิงคโปรจะมีความเชี ่ยวชาญ 
ในระดับที่เหนือกวาหรือเทียบเทากันกับ 
สถาปนิกไทย แตประเทศไทยสามารถผลิต 
สถาปนิกไดมากกวาสิงคโปร และสถาปนิก 
ไทยมีศักยภาพ ฝมือ และความเชี่ยวชาญ 
ที่สูงกวาสถาปนิกมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส เม่ือเปรียบเทียบความสามารถ 
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ในการแขงขันของสถาปนิกอาเซียน สามารถ 
จัดกลุมไดดังนี้

กลุมที่ 1 มีความสามารถในการ 
แขงขันระดับสูงกวาไทย คือ สิงคโปร

กลุมที่ 2 มีความสามารถในการ 
แขงขันระดับเดียวกันกับไทย คือ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส

กลุมที่ 3 มีความสามารถในการ 
แขงขันระดับต่ำกวาไทย คือ กัมพูชา ลาว 
พมา และเวียดนาม

ขอเสนอแนะ
1. ทันตแพทย
(1) MRA ตองไมอยูเหนือกฎหมาย 

ของแตละประเทศ (Local Rule) และตอง 
ใช MRA อยางชาญฉลาด

(2)  ตองมีมาตรการที ่จะตรวจสอบ 
ทันตแพทยที ่จะเขามาประกอบวิชาชีพ 
ภายใตขอตกลงนี้ไดอยางครบถวน

(3) ควรมีหนวยงานเฉพาะท่ีคอยปราบปราม 
ดูแลใหการบังคับใชกฎหมายที ่เกี ่ยวกับ 
การประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมเปนไปอยาง 
เครงครัด โดยตั้งตำรวจดานสาธารณสุข 
หรือดานสุขภาพ เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

(4) การบังคับใชผลทางคดีตองมีการ 
บังคับใชอยางจริงจังกับผูประกอบวิชาชีพ
ท่ีกระทำผิดทางกฎหมายตามท่ีศาลพิพากษา

2. แพทย
ภายหลังการเปดเสรี และเมื่อกาวสู 

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียบ
รอยแลว คาดวาจะมีจำนวนผูรับบริการ 
ทางการแพทยเขามาในไทยจำนวนมาก 
ดังนั ้นเพื ่อเปนการเตรียมตัวและรองรับ 
การเปลี ่ยนแปลงที ่จะเก ิดข ึ ้นด ังกล าว 

วิชาชีพแพทยจึงควรมีขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ควรพัฒนาดานการผลิตบุคลากร 

เพราะมาตรฐานดานการแพทยและมาตรฐาน 
การใหบริการของไทยมีมาตรฐานที่สูงอยู
แลว จึงควรเนนดานการผลิตบุคลากรโดย 
เปดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนหลักสูตร 
นานาชาติ 

(2) ตองผลักดันใหไทยเปน Medical 
Hub หรือศ ูนย กลางทางการแพทยใน 
อาเซียนใหไดในอนาคต รวมถึงจะเปนแรง 
ด ึงด ูดคนในอาเซ ียนเข ามาร ักษาและ 
ศึกษาดานการแพทยในประเทศไทยเพิ ่ม 
มากขึ้น เพราะทุกวันนี้มาตรฐานดานการ 
แพทยและสาธารณสุขของไทยสูงมาก

3.  พยาบาล
(1) ตองเตรียมความพรอมใหกับคน 

ในวิชาชีพใหมีความรู ความเขาใจในเรื ่อง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดเสรี 
ภาคบริการวิชาชีพพยาบาล และการจัด 
ทำ MRA รวมถึงเหตุผลความจำเปนการ 
จัดทำขอตกลงดังกลาว

(2) การเจรจาตกลงทำ MRA ควร 
สรางโอกาสที่เทาเทียมกันใหกับพยาบาล
ของไทยและพยาบาลอาเซียนที่จะเขามา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย ไมควรใหสิทธิ 
การประกอบวิชาชีพแกพยาบาลตางชาติ
ท่ีไดเปรียบดานภาษา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ดูแลคนไขตางชาติเทาน้ัน หรือไดรับ 
อัตราคาจ างที ่ส ูงกวาพยาบาลของไทย 
เปนตน

4.  นักบัญชี
(1) การเปดเสรี เปนโอกาสสำหรับ 

นักบัญชีที ่มีศักยภาพที่สนใจจะไปทำงาน 
ในอาเซียน แตตองยอมรับและปรับตัวกับ 
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การแขงขันที่สูงขึ้น
(2) การปรับตัวและการเตรียมความ 

พรอมของนักบัญชีและผูที่เกี่ยวของ โดย 
นักบัญชีตองติดตามความเคลื่อนไหว และ 
การเจรจาในขอตกลงตางๆ ของอาเซียน 
ในวิชาชีพบัญชีอยางใกลชิด และนักบัญชี 
ไทยตองเพิ่มพนูศักยภาพและความสามารถ 
ในการแขงขันของตัวเองในตลาดวิชาชีพ 
ซึ ่งกลไกที ่จะชวยในการพัฒนาศักยภาพ 
ของนักบัญชี มีดวยกัน 3 ปจจัย ดังนี้

1) สภาวิชาชีพ ตองกำกับดูแลใน 
เรื่องของมาตรฐาน

2) สถาบันการศึกษา ตองผลิตบัณฑิต 
ให พร อมสำหร ับการแข งข ันในระด ับ 
อาเซียนและสากล

3) นักบัญชี ตองมีความตื่นตัวในการ 
สรางโอกาสใหตัวเอง 

5.  วิศวกร
(1) หน  วยงานของร ั ฐควรจ ั ดทำ 

หลักสูตรภาษาเพื่อใชในการสื่อสาร ทั้ง 
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศใน 
อาเซียน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 
ใหแกวิศวกรไทย

(2) การเปดเสรีควรปกปองและไมควร 
อยางยิ่งที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลง พรบ. 
การประกอบวิชาชีพวิศวกร

(3) ความแตกต างด านว ัฒนธรรม 
อาจจะเปนอุปสรรคสำคัญตอการปฏิบัติ 
งานในประเทศอาเซียนของวิศวกรไทย 
ดังนั ้นวิศวกรไทยควรพรอมที ่จะปรับตัว 
กับความแตกตางดังกลาว

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการ 
เปดเสรีในสาขาวิชาชีพ

หากร ั ฐบาลจะ เป  ด เสร ี ในสาขา 
วิชาชีพเพิ่มเติมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
ควรมีแนวทางดังนี้

1) สร างความเข  า ใจ ประโยชน  
ผลกระทบ และโอกาสของ AEC ที่มี 
ตอสาขาวิชาชีพนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กอนที่จะทำการตกลงการเปดเสรีแรงงาน 

2) คัดเลือกกลุมสาชาวิชาชีพที่พรอม 
ในการแขงขัน โดยผานตัวแทนของกลุม 
นั้นๆ 

3) มีแนวทางพัฒนาศักยภาพสาขา 
วิชาชีพเพื ่อใหพร อมกับการแขงข ันใน 
อาเซียน

4) มียุทธศาสตรของประเทศในแต 
ละสาขาวิชาชีพเพื่อการแขงขันในอาเซียน

การปรับตัวของแรงงานไทย
1) ควรยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

ของไทยให สามารถเท ียบเค ียงได ก ับ 
หลักสูตรของตางประเทศ รวมทั้งมีการ 
พัฒนาแนวความคิด และวัฒนธรรมทาง 
การเรียนรูเพื่อการลงมือทำไดจริง

2) ตองพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
เพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

3) ตองพัฒนาแรงงานใหสอดคลอง 
กับภาคการผลิต

4) รัฐบาลควรใหการดูแลแรงงานไทย 
โดยมีหนวยงานรัฐที ่สามารถชวยเหลือ 
และใหคำปรึกษาแกแรงงานไทยในตาง 
ประเทศ หากจำเปนก็ควรตั้งสำนักงาน 
แรงงานไทยในประเทศอาเซียน

Driving towards ASEAN+

27



แตมีประชากรอาศัยอยูเพียง 3,000 เกาะ 
รวมอยูในพื้นที่ 4 สวนดังนี้ 1) หมูเกาะ 
ซุนดาใหญ (Great Sunda Islands) 
ประกอบดวย เกาะชวา สุมาตรา กะลิมันตัน 
และสุลาเวสี 2) หมูเกาะซุนดานอย 
(Lesser Sunda Islands) ประกอบดวย 
เกาะเล็กๆ ทางตะวันออกของเกาะชวา มี 
เกาะบาหลี ล็อมบอก ซุมบาวา ฟอลเรส 
และติมอร 3) หมูเกาะมาลุกุ (Maluku 
Islands) หรือหมูเกาะเคร่ืองเทศ อยูระหวาง 
สุลาเวสีกับเกาะปาปว และ 4) ปาปว 
(Papua) อยูบนเกาะนิวกินีทางตะวันตก 
ของประเทศปาปวนิวกินี ในบรรดาหมูเกาะ 
ทั้งหมด มีเกาะขนาดใหญ 5 เกาะ 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 90 ของ 
ประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นับเปนประเทศ 
ที่มีหมูเกาะมากที่สุดในโลก คือมีจำนวน 
ถึง 17,508 เกาะ อุดมสมบูรณดวย 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำมัน 
กาซธรรมชาติ ถานหิน ดีบุก ทองแดง 
นิกเกิล บ็อกไซต ทอง เงิน แรเหล็ก 
ทั้งสำรวจแลวและยังไมไดสำรวจ อีกทั้ง 
ย ั งม ี ท ร ั พยากรส ั ต ว  น ้ ำ จ ำนวนมาก 
เนื่องจากเปนหมูเกาะ นอกจากนี้ยังมี 
ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก รอง 
จากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา คือ 
มีประมาณ 225 ลานคน ในป พ.ศ. 2550 
โดยรอยละ 61 อาศัยบนเกาะชวา และ 
เ ก ื อบคร ึ ่ งหน ึ ่ ง อย ู  ใ นกำล ั งแรงงาน 
อินโดนีเซียประกอบดวยเกาะใหญนอย 
ประมาณ 17,508 เกาะ ดังแผนภาพที่ 1 
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โครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ
 

• ทาเรือ
เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรที่เปน

หมูเกาะจำนวนมาก ทำใหการเดินทาง 
และขนสงสินคาทางน้ำเปนวิธีการสะดวก
ที่สุด ปจจุบันทั้งประเทศมีทาเรือพาณิชย 
มากกวา 300 แหง แตสวนใหญสรางมา 
นานแลวและมีขนาดเล็ก จึงยังตองการ 
การพัฒนาอีกมาก ทาเรือสำคัญ ไดแก

- ทาเรือ Tanjung Priok อยูใน 
นครจาการตา เปนทาเรือใหญที่สุดของ 
ประเทศ ปริมาณสินคาผานทาเรือปละ 
ประมาณ 2.1 ลานตัน

- ทาเรือ Tanjung Perak อยูใน 
เมืองสุราบายา ขนสงสินคาไดปละ 1.2 
ลานตัน

- ทาเรือ Belawan อยูในเมืองเมดาน 
ขนสงสินคาไดปละ 2 แสนตัน

- ทาเรือ Tanjung Emas อยูใน 

      Economist Intelligence Unit ä´ˆ·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ GDP ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÅ‡Ç§Ë¹ˆÒ ¨¹¶Ö§»Ü              
¤.È. 2015 ËÃ×Í ¾.È. 2558 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¾ºÇ‡Ò»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ¨Ðà¨ÃÔàμ Ôºâμà©ÅÕèÂ»ÜÅÐ»ÃÐÁÒ³ 6% â´Â
¡ÒÃà¨ÃÔญàμ Ôºâμ¨Ò¡ÀÒ¤à¡ÉμÃ¡ÃÃÁ·Õè 3.5% ÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁÒ³ 4.2 % áÅÐÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³ 8.6%
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Semarang ปริมาณสินคาผานทาเรือนี้ 
ประมาณปละ 2.6 แสนตัน

นอกจากนี้ ยังมีทาเรืออื่นๆ อีก อาทิ 
ทาเรือ Makassar ปริมาณสินคาผาน 
ทาเรือประมาณ 1.8 แสนตัน ทาเรือ 
Pontianak ปริมาณสินคา 9.3 หมื่นตัน 
ทาเรือ Panjang ปริมาณสินคา 7.6 
หมื่นตัน และทาเรือ Palembang ปริมาณ 
สินคา 5 หมื่นตัน

• ทาอากาศยาน
อินโดนีเซียมีทาอากาศยานทั ้งใน 

ประเทศและสากลรวมเกือบ 150 แหง 
สาเหตุท ี ่ม ีท าอากาศยานคอนขางมาก 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะ 
นอกจากการเดินทางทางน้ำแลว การ 
เดินทางทางอากาศจะสะดวกที่สุด สำหรับ 
ทาอากาศยานนานาชาติสำคัญมี 7 แหง 
ไดแก

- Soekarno Hatta International 
Airport อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ 
นครจาการตา หางออกไปประมาณ 20 
กิโลเมตร ดังแผนภาพที่ 2 

- Halim Perdanakusuma 
International Airport อยูทางตะวันออกเฉียงใต 
ของนครจาการตา หางออกไปประมาณ 
13 กิโลเมตร

- Polonia International Airport 
อยูในเขตเมืองเมดาน จังหวัดสุมาตรา 
เหนือ 

- Ngurah Rai International 
Airport ตั้งอยูทางใตของเมืองเดนปาซาร 
จังหวัดบาหลี หางออกไปประมาณ 13 
กิโลเมตร

- Juanda International Airport 
อยู  ในเขตเม ืองส ุราบายา จังหว ัดชวา 
ตะวันออก

- Ratunkangi International 
Airport อยูในเขตเมืองมานาโด (Manado) 

จังหวัดสุลาเวสีเหนือ
- Hasanuddin International 

Airport ในเขต Ujung Pandang ใน 
Makassar จังหวัดสุลาเวสีใต 

• ทางถนน
อินโดนีเซียมีถนนยาว 391,009 

กิโลเมตร สวนใหญอยูบนเกาะชวา นอกนั้น 
เปนโครงขายถนนบนเกาะสุลาเวสี และ 
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กะลิมันตัน ขณะที่เกาะอื่นๆ ยัง 
คอนขางจำกัด สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
(Asphalted Roads) ยาว 216,714 
กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 55 ของ 
ถนนทั้งหมดเทานั้น นอกนั้นเปนถนน 
ไมไดลาดยาง (Non-asphalted Roads) 
148,701 กิโลเมตร และถนนพื้นผิวอื่นๆ 
25,594 กิโลเมตร ในอินโดนีเซียมีการเดิน 
รถโดยสารปรับอากาศระหวางเมือง โดย 

เสนทางเดินรถที่มีผูนิยมใชมากที่สุด คือ 
เสนทางบาหลี-บันดาอะเจห (Bali - Banda 
Aceh route)

• ทางรถไฟ
อ ินโดน ี เซ ียม ี เส นทางรถไฟยาว 

ประมาณ 6,482 กิโลเมตร เปนเสนทาง 
ในเกาะชวา ยาว 4,684 กิโลเมตร ที่ 
เหลืออยูบนเกาะสุมาตรา สวนใหญจะเปน 
การขนสงสินคาเทกอง (Bulk) หรือการ 
ขนสงผูโดยสารระยะไกล โดยเสนทาง 
รถไฟที่สำคัญดังแผนภาพที่ 3 

1. เสนทางรถไฟสายเหนือถึงตอน 
กลางของเกาะชวา

2. "Bima" เปนรถไฟตูนอน เชื่อม 
ระหวาง Yogyakarta กับ Solo

3. "Mutiara" เปนรถไฟตูนอน ผาน 
จังหวัดตางๆ ขึ้นไปทางตอนเหนือของ 
เกาะชวา

4. "Senja Utama" เปนรถดวนชวง 
กลางวันเชื่อม Yogyakarta กับ Solo

5. "Parahyangan" เชื่อมจาการตา 
-บันดุง ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
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เศรษฐกิจ 
อินโดนีเซียมีการพัฒนาโครงสราง 

เศรษฐกิจใหก าวสู ความเปนสากลจาก 
ความพยายามในการวางกรอบนโยบายใน
ระยะกลาง (ชวงป ค.ศ. 2004-2009) 
และระยะยาว (ชวงป ค.ศ. 2004-2025) 
ประกอบกับการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งใน 
ด านการค าและการลงท ุนซ ึ ่ งสามารถ 
บรรลุเปาหมายที่ผานมา เชน การราง 

กฎหมายการลงทุนฉบับใหมป ค.ศ. 2007 
เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ หรือ 
การลดทอนระเบียบทางศุลกากรที ่เปน 
อุปสรรคทางการคา เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 
มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี โดยมีอัตรา 
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศ (GDP) อยูที่ประมาณ 6% 
ดังแผนภาพที่ 4 โดยผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศ ณ ไตรมาส 4 ป ค.ศ. 
2010 ขยายตัว 6.9% ซึ่งเปนอัตรา 
ขยายตัวที่รวดเร็วสุดนับตั้งแตป พ.ศ. 
2551 และสงผลใหจีดีพีตลอดป ค.ศ. 
2010 ขยายตัวที่ระดับ 6.1% หลังจากที่ 
ขยายตัวเพียง 4.5% ในป ค.ศ. 2009 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา 
เจริญเติบโตของ GDP โลก และในเอเชีย 

(ยกเวนญี่ปุน) พบวาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
มีอัตราเจริญเติบโตที่ดีกวาของ GDP 
โลก แตมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกวา 
กลุมในประเทศเอเชียดังแผนภาพที่ 5 
และเม ื ่อแบงตามภาคอุตสาหกรรมที ่ 
แสดงในแผนภาพที่ 6 จะเห็นไดวา 
อ ุตสาหกรรมการบร ิการม ีการเจร ิญ 
เติบโตของ GDP มากที่สุด รองลงมา 
คือภาคการผลิต และวัตถุดิบหลัก ตาม 
ลำดับ

ทาง Economist Intelligence 
Unit ไดทำการประเมิน GDP ของ 
ประเทศอินโดนีเซียลวงหนา จนถึงป 
ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ประมาณ 
การพบวาประเทศอินโดนีเซียจะเจริญ 
เติบโตเฉลี่ยปละประมาณ 6% โดยการ 
เจร ิญเต ิบโตจากภาคเกษตรกรรมท ี ่ 
3.5% ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 4.2 % 
และภาคการบริการประมาณ 8.6% ตาม 
แผนภาพที่ 7

และในฉบับหนาจะนำเสนอเร ื ่อง 
สถานการณ การค  าและการลงท ุนใน 
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทานจะรูจักประเทศ 
อินโดนีเซียมากขึ้นกวาเดิม

รูป
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แขงขันในการคาเสรี 
(6) สงเสริมการแสดงบทบาทนำของไทย 

ในเวทีอาเซียน
(7) เนนการสรางพันธมิตรกับภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม
นอกจากน้ี กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

ไดดำเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อ 
เตรียมความพรอมและสงเสริมผูประกอบการไทย 
โดยเฉพาะ SMEs ในการเขาสู AEC ดังนี้

1) จัดทำสื ่อเผยแพรและประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการเปดเสรีอาเซียน

2) จัดต้ังศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC Information Center) ณ ชั้น 3 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
เพื่อใหขอมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ AEC โดย 
มุงเนนการใหบริการแกผูประกอบการ SMEs ซ่ึง 
ไดเปดดำเนินการแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 
และกระทรวงพาณิชยไดมอบหมายใหสำนักงาน 
พาณิชยจังหวัดทั่วประเทศเปนศูนยบริการขอมูล 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับภูมิภาคดวย

3) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (AEC Mobile 
Unit) เพื่อเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ 
เปดเสรีอาเซียน

4) จัดทำขอมูลการเปดเสรีอาเซียน การใช 
ประโยชนจากพันธกรณี และการเตรียมมาตรการ 
รองรับผลกระทบเผยแพรผานเว็บไซตของกระทรวงฯ/ 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และเชื่อมโยง 
ขอมูลดังกลาวผานไปยังเครือขายเว็บไซตพันธมิตร 
ของสมาคมธุรกิจการคาตางๆ

5) สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานที่ 
เกี ่ยวของทั ้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบัน 
วิชาการ ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาผูขนสง 
สินคาทางเรือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กรมอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สำนักงานสงเสริมการ 
จัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ องคการ ESCAP 
และสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ 
พัฒนา (ITD) เพื่อรวมมือกันจัดกิจกรรมสงเสริม 
และฝกอบรมเพื ่อสรางความรู และความเขาใจ 
เกี่ยวกับ AEC และ FTAs

6) จัดเวทีการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ 
(Stakeholders) ทั้งในสวนของสมาคมการคา 
/ธุรกิจที่เกี่ยวของในทุกระดับ ภาคประชาสังคม 
และประชาชนทั่วไปในรูปแบบตางๆ ไดแก การ 
จัดสัมมนาใหความรู ท ั ้งในสวนกลางและสวน 
ภูมิภาค และการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟง 
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ตลอดจน 
ขอเสนอแนะ

7) สงผูแทนเปนวิทยากรบรรยาย/เสวนา 
ในเวทีตางๆ เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ 
AEC / FTAs

8) จัดจางศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปด 
เสรีใน AEC ในภาพรวม และรายสาขา และ 
เผยแพรขอมูลดังกลาว เพื่อสรางความรูความ 
เขาใจในเรื่องการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2558 และเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแขงขัน 
จากการเปดเสรี 

สนใจสอบถามขอมูลเร ื ่องการเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ สามารถติดตอไดที่
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
Call Center 0 2507  7555 หรือทาง 
www.dtn.go.th, www.thailandaec.com,
     TradeNegotiations 
     dtn_thailand

ฉบับที ่แลว ไดกลาวถึงบทบาทของกรม 
เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ตอการดำเนินงานตามวิสัยทัศน: กาวทันกระแส 
การคาโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชนสูงสุดของ 
ประเทศไปแลว วันนี้จะกลาวถึงบทบาทของการ 
ใหความสำคัญตอการสงเสริมการใชประโยชน 
จากความตกลง FTAs ของไทย และสงเสริมการ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยดำเนินยุทธศาสตร 
ในการเตรียมความพรอม ดังตอไปนี้

(1) สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนถึง 
โอกาสและความทาทายของ AEC

(2) รักษาผลประโยชนของไทยในอาเซียน 
โดยการติดตามและผลักดันการดำเนินการตาม
พันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน

(3) ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
ของไทยเพื ่อสรางความนาเชื ่อถือของไทยใน 
อาเซียนและชวยใหการเชื ่อมโยงระดับภูมิภาค 
ภายใตกรอบอาเซียน (เชน การทำ FTA ระหวาง 
อาเซียนกับประเทศคูเจรจา) มีผลเปนรูปธรรม 
ตามเปาหมายที่กำหนด

(4) สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรในภูมิภาค 
อาเซียนอยางเหมาะสมบนพื้นฐานผลประโยชน 
รวมกัน

(5) ดำเนินยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ 
พรอมรับการแขงขันภายใต AEC เพื่อใหบรรลุ 
เปาประสงคดังตอไปนี้

 - สรางความต่ืนตัวบนพ้ืนฐานของความรู 
ความเขาใจที่ถูกตอง

 - เสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาค 
สวนและสรางฐานสนับสนุนในวงกวาง

 - สงเสริมผูประกอบการใหใชประโยชน 
จาก AEC และ FTA อยางเต็มที่และตอเนื่อง

 - เพิ่มการขยายธุรกิจการคาและการ 
ลงทุนทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งตลาดอาเซียน (AEC) และ 
ประเทศที่เปนภาคีในความตกลง FTA

 - เตือนภัยและสรางภูมิคุ มกัน โดย 
เนนภาคสวนที่ไดรับประโยชนหรืออาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการคาเสรี

 - เรงพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ 
เอกชน รวมทั้งเยาวชนคนรุนใหมใหพรอมรับการ 
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ตลาดเครื่องปรับอากาศ
ออสเตรเลีย :
ผูสงออกไทยตองมุงพัฒนาแบรนด
โดย: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

มูลคานำเขาเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบของออสเตรเลีย
ที่มา : Global Trade Atlas

แหลงนำเขาเครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบของออสเตรเลีย ป พ.ศ. 2554
ที่มา : Global Trade Atlas

คาดการณอัตราขยายตัวของยอดจำหนายเครื่องปรับอากาศของออสเตรเลีย
ที่มา : Euromonitor

THE GLOBE

เศรษฐกิจ
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจคอนขางใหญและมีเสถียรภาพ 
สูง โดย GDP ป พ.ศ. 2554 มีมูลคาสูงถึง 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ และ 
มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 2.6 ตอป (ป พ.ศ. 2549-2554) ขณะที่ป 
พ.ศ. 2555 IMF คาดวา เศรษฐกิจออสเตรเลียจะขยายตัวรอยละ 3.3

พึ่งพาการนำเขา
ปจจุบันออสเตรเลียใหความ 
สำคัญกับการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีมากกวาการผลิต 
สินคาสำเร็จรูป ทำใหตองพึ่งพา 
การนำเขาสินคาสำเร็จรูป รวม 
ถึงเครื่องปรับอากาศจาก 
ตางประเทศเปนหลัก โดยเปน 
ผูนำเขาเครื่องปรับอากาศอันดับ 
9 ของโลก และนำเขาจากไทย 
มากที่สุด เกือบรอยละ 40

รายไดประชากร
ประชากรมีจำนวนราว 21.8 
ลานคน และมีกำลังซื้อคอนขาง 
สูง โดยรายไดเฉลี่ยตอประชากร 
อยูที่ 41,000 ดอลลารสหรัฐตอป 
(อันดับ 18 ของโลก)  

ที่พักอาศัย
ชาวออสเตรเลียมีแนวโนม แยก 
พักอาศัยเดี่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งบาน 
เดี่ยวและคอนโดมิเนียมคาดวาใน
ป พ.ศ. 2558 ชาวออสเตรเลีย ที่ 
แยกพักอาศัยเดี่ยวจะมีจำนวน 
2.2 ลานครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึง 
รอยละ 8.2 จากป พ.ศ. 2553 ซึ่ง 
จะทำใหความตองการ 
เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นดวย 
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อัตราการใชสิทธิประโยชน FTA ของผูสงออกเครื่องปรับอากาศไทยไปออสเตรเลีย

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

ดัชนี RCA ของผูสงออกสำคัญในตลาดเครื่องปรับอากาศออสเตรเลีย
ที่มา : : คำนวณโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธสน

THE GLOBE

แนวโนมตลาดและภาวะการแขงขัน : 
ตลาดยังเติบโต จากพฤติกรรม
การพักอาศัยที่เปลี่ยนไป

โอกาสของผูสงออกไทย : ไดเปรียบ
จากขอตกลง FTA รวมถึงมี
อุตสาหกรรมสนับสนุนจำนวนมาก
โอกาสของผูสงออกสวนประกอบ (OEM) ปจจุบันผูผลิตเครื่องปรับอากาศ 
ออสเตรเลียนำเขาสวนประกอบจากไทยเปนจำนวนมาก เพื่อนำไปประกอบ 
เปนเครื่องปรับอากาศและจำหนายในประเทศ ซึ่งมีแนวโนมที่ผูผลิต 
ออสเตรเลียจะนำเขาสวนประกอบเพิ่มขึ้นอีก จากประโยชนของเขตการคา 
เสรี AANZFTA  จึงเปนโอกาสของผูสงออกไทยที่มีความไดเปรียบจากการ 
เปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ อาทิ คอมเพรสเซอร 
คูลเลอร ใบพัด อะลูมิเนียมและพลาสติก

โอกาสของผูสงออกเครื่องปรับอากาศแบรนดไทย ผูสงออกไทยมีศักยภาพ 
ในการผลิตเครื่องปรับอากาศใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามขอ 
กำหนดของออสเตรเลีย สะทอนจากสัดสวนการนำเขาเครื่องปรับอากาศ 
และสวนประกอบจากไทยมากเปนอันดับ 1 แตอาจตองอาศัยกลยุทธทาง 
การตลาดและการสรางภาพลักษณของแบรนดเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจสราง 
ความรวมมือกับผูผลิตออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาแบรนดเครื่องปรับอากาศไทย 
ใหมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือและตรงกับความตองการของตลาดออสเตรเลีย

โครงสรางตลาด : พึ่งพาการนำเขาจากไทยเปนหลัก
ออสเตรเลียเปนผูนำเขาเครื่องปรับอากาศ 
และสวนประกอบสุทธิ โดยนำเขาราว 1,000 
ลานดอลลารสหรัฐตอป ขณะที่สงออกเพียง 
80 ลาน ดอลลารสหรัฐตอป สวนใหญเปนการ 
นำเขาเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปราว รอยละ 
65 และอีกรอยละ 35 เปนการนำเขาสวนประกอบ 

ออสเตรเลียนำเขาเครื่องปรับอากาศ และ 
สวนประกอบเพิ่มขึ้นมาก จากมูลคา 585 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป พ.ศ. 2548 เปน 1,014 

ลานดอลลารสหรัฐ ใน ป พ.ศ. 2554 หรือ 
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.5 ตอป ทั้งนี้การนำเขา 
สวนประกอบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจาก 
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน- 
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA) ไดมีการ 
ลดภาษีนำเขาสวนประกอบ เหลือรอยละ 0 
ขณะที่อัตราภาษีนำเขา เครื่องปรับอากาศอยูที่ 
รอยละ 7 จึงทำใหมีการนำเขาสวนประกอบ 
แลวนำไปประกอบเปนเครื่องปรับอากาศเพื่อ 
จำหนายในประเทศอีกทอดหนึ่ง

ออสเตรเลียนำเขาเครื่องปรับอากาศและ 
สวนประกอบจากไทยมากที่สุดราวรอยละ 38 
รองลงมา ไดแก จีน (รอยละ 24.6) ญี่ปุน 
(รอยละ 13.2) มาเลเซีย (รอยละ 7) และ 
นิวซีแลนด (รอยละ 4.6)

ตลาดเครื่องปรับอากาศ 
ออสเตรเลียมีแนวโนมขยายตัว 
ตอเน่ือง  เน่ืองจาก 1) การขยายตัว 
ของการแยกพักอาศัยเดี่ยวที่เพิ่ม
ขึ้น โดยคาดวาภายในป พ.ศ. 
2558 ชาวออสเตรเลียที่แยกพัก 
อาศัยเดี่ยวจะมีจำนวน 2.2  ลาน 
ครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.2 
จากป พ.ศ. 2553 2) โครงสราง 
ประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น 
ขณะที่อัตราการครอบครองเครื่อง
ปรับอากาศ (Penetration Rate) 
ยังมีชองวางอีกพอสมควร 
ปจจุบันอยูที่ราวรอยละ 50 ของ 
ครัวเรือนทั้งหมด 3) อุณหภูมิที่มี 
แนวโนมสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2553 
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนของ 
ออสเตรเลียสูงขึ้นอีก 1 องศา 
เซลเซียสจากปกอน

การแขงขันในตลาดเครื่องปรับ 
อากาศออสเตรเลียอยูในระดับ 
ปานกลางผูประกอบการสวนใหญ

ไมเนนกลยุทธแขงขันดานราคา 
เนื่องจากผูบริโภคใหความสำคัญ 
กับประสิทธิภาพของเครื่องปรับ 
อากาศมากกวา โดยเฉพาะ 
ประสิทธิภาพดานการประหยัด 
พลังงานรวมถึงการลดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม

ศักยภาพและความสามารถใน 
การครองสวนแบงตลาดเครื่อง 
ปรับอากาศออสเตรเลียของ 
ผูสงออกไทยเพิ่มขึ้นวัดจากดัชนี 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Revealed Comparative 
Advantage : RCA) พบวาในป 
พ.ศ. 2542 ประเทศผูสงออก 
สำคัญทุกรายมีคา RCA มากกวา 
1 แตเมื่อคำนวณคา RCA ในป 
พ.ศ. 2552 พบวาเฉพาะไทย 
เทานั้นที่มีคา RCA มากกวา 1 
แสดงวาปจจุบันไทยอยูในสถานะ 
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพียง 
ประเทศเดียว 
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(National Bureau of Statistics) 
ประเมินวาอัตราการเกิดของจีนจะพุงสูง
สุดในป พ.ศ. 2559 หลายฝายจึงมั่นใจวา 
“เศรษฐกิจเด็ก” (Baby Economy) ใน 
จีนจะเติบโตและดำรงอยู ตอเนื ่องไปอีก 
อยางนอย 15-20 ป

นอกจากนี้ จากสถิติยังพบวาตลาด 
สินคาเด็กและที่เกี่ยวของในจีนเริ่มเติบโต
อยางตอเนื่องนับแตป พ.ศ. 2543 และ 
กำลังปรับตัวในเชิงโครงสรางอยางขนาน 
ใหญ โดยขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 30 
ตอป การเติบโตในระยะแรกนี้สวนใหญ 
เปนลักษณะในเชิง “ปริมาณ” เพื่อตอบ 
สนองตอความตองการขั ้นพื ้นฐานเปน 
สำคัญ ขณะที่ในระยะ 2-3 ปหลังนี้ ตลาด 
ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยกวารอยละ 10 ตอ 
ป และเปลี่ยนมาเปนการเติบโต ในเชิง 
“คุณภาพ” ที่มุงเนนความสวยงาม 
และภาพลักษณมากขึ้น โดยเฉพาะใน 

เมื่อหลายวันกอน มีคำถามจากผู 
สงออกไทยเขามาถึง “กลองไฟฟา” ของ 
ผม สอบถามเกี่ยวกับตลาดเสื้อผาเด็กใน 
จีนวาเปนเชนไร และอธิบายถึงเหตุผล 
สำคัญที ่ใหความสนใจกับตลาดนี ้ว าเปน 
เพราะบริษัทฯ และกิจการของเพื่อนๆ ใน 
วงการหลายรายพยายามจะดิ้นรน “หนี 
ตาย” จากตลาดเสื้อผาเด็กในสหรัฐฯ และ 
สหภาพยุโรปที่หดตัวลงทุกขณะ และหัน 
มาหาเงินจากตลาดจีนที ่ไดขาววาเติบโต 
มากกันบาง เรียกงายๆ วาเปนทั้งกลยุทธ 
ในเชิง “ผลัก” และ “ดึง” ไปพรอมกัน 
ผมก็ไดแตตอบคำถามในเชิงหลักการและ
ขอมูลที่มีอยูในหัว แตก็รับปากวาจะศึกษา 
วิจัยและหาขอมูลที ่เกี ่ยวของเพิ ่มเติมให 
ในรายละเอียด เผื่อผูประกอบการไทยจะ 
ไดเขามาทำตลาดเสื้อผาเด็กในจีนกันมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต

แมบางคนจะไมอาจทนกับเสียงรอง

ของเด็ก แตในเชิงธุรกิจแลว ทุกๆ เสียง 
รองที่ดังขึ ้นคือกำลังซื ้อที ่เพิ ่มขึ ้นสำหรับ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเด็กทั้งสิ้น

เศรษฐกิจเด็ก ... เติบโตตอเนื่อง
ยุค “เบบี้บูม” (Baby Boom) 

ของจีน หรืออาจเรียกวา “Chaby 
Boom” เริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2548 โดย 
สถาบันวิจัยของจีนแหงหนึ ่งประเมินวา 
ในแตละปมีเด็กทารกเกิดใหมราว 20 
ลานคนในจีน และมีเด็กที่มีอายุระหวาง 
0-3 ปอยูประมาณ 60 ลานคน และ 
มีเด็กที่มีอายุระหวาง 0-14 ปอยูราว 
250 ลานคน รายงานการคาดการณ 
ตลาดเด็กในจีนป พ.ศ. 2552-2555 
(China Children Market Forecast 
2009-2012 Report) ระบุวา ทารกเกิด 
ใหมของจีนเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อป พ.ศ. 
2553 ขณะที่สำนักงานสถิติแหงชาติ 
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เสื ้อผาเด็กในจีน ... 
ตลาดใหญที่เติบโตในเชิงคุณภาพ
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ชุมชนเมืองที่อัตราการใชจายเงินของเด็ก 
ในเขตเมืองเติบโตในอัตราที่สูง และยังมี 
ศักยภาพที่จะเติบโตอีกมากในอนาคต 

ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
(National Bureau of Statistics) สรุปวา 
เกือบรอยละ 30 ของคาใชจายของ 
ครอบครัวชาวจีนที ่อาศัยอยู ในเขตเมือง 
ถูกใชเพื ่อตอบสนองความตองการของ 
ทารกและเด็กในครอบครัว อีกขอมูลหนึ่ง 
ที่นาสนใจก็คือ โครงสรางการบริโภค 

ซึ่งครอบคลุมสินคา บริการ (การฝากครรภ 
การคลอดลูก การศึกษา และสุขภาพ) 
และกิจกรรมเพื ่อการเจร ิญวัยของเด ็ก 
คาดวาจะมีมูลคาราว 1.15 ลานลาน 
หยวนในป พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 15 
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา กาวแซง 
สหรัฐฯ ขึ้นเปนตลาดอันดับ 1 ของโลก 
และอาจจะกาวขึ้นแตะหลัก 2 ลานลาน 
หยวนไดภายในป พ.ศ. 2558

การเปลี ่ยนแปลงของสภาพปจจัย 

ตลาดเสื้อผาเด็กในจีน ... ใหญในเชิง 
ปริมาณหรือคุณภาพ

ในสวนของตลาดเสื้อผาเด็ก การ 
ประเมินตัวเลขขนาดตลาดเสื ้อผาเด็กมี 
ความแตกตางกันมากเฉกเชนเดียวกับการ
ประเมินขนาดตลาดสินคาเด ็กโดยรวม 
ทั ้งนี ้ส วนหนึ ่งเนื ่องจากการกำหนดชวง 
อายุของผูบริโภความากนอยแตกตางกัน 
อยางไรเปนสำคัญ จากขอมูลของ Euro 
monitor และ iResearch ที่ปรึกษา 
ดานวิจัยธุรกิจชั ้นนำรายหนึ ่งของโลก 
ระบุวาในป พ.ศ. 2553 ตลาดเสื้อผา 
เด็กในจีนมีมูลคาราว 83,000-84,600 
ลานหยวน ขยายตัวในอัตรารอยละ 17-20 
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ขณะที่ HZ 
Research ประเมินวาตลาดเสื้อผาเด็ก 
ของจีน (ที่มีอายุระหวาง 0-16 ป) มี 
มูลคาราว 100,000 ลานหยวนในปจจุบัน 
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของนายเฉิน ตาเผิง 
(Chen Dapeng) รองนายกสมาคมเสื้อผา 
สำเร็จรูปแหงชาติจีน (The China 
National Garment Association) ที่ 
กลาวไววายอดจำหนายเสื้อผาเด็กในจีน
จะเพิ่มขึ้นเปน 100,000 หยวนในเร็วๆ 
นี้ และจะกาวทะลุหลัก 150,000 ลาน 
หยวนไดภายในป พ.ศ. 2558

นายหยาง ฉิงซาน (Yang Qingshan) 
อาจารยพิเศษดานสินคาและบริการหรูหรา 
แหง University of International 
Business and Economics (UIBE) 
ในกรุงปกกิ ่งกลาวกับหนังสือพิมพไชนา 
เดลี (China Daily) วา “การทำตลาด 
เสื ้อผาเด็กยังสรางกำไรมากกวาเสื ้อผา 
อื่น เพราะขนาดเล็กกวาแตราคาขาย 
ใกลเคียงกัน ... ยังมีพื้นที่วางอีกมาก 
สำหรับแบรนดระหวางประเทศในการ 
เขามาแขงขันในตลาดนี้”

การแขงขัน ... เขมขน แตกไลน สลับ 
ซับซอน

ในแงของอุปทาน จีนนับเปนฐาน 
การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปที่สำคัญของโลก 
โดยมีคล ัสเตอรท ี ่สำค ัญกระจายอยู  ใน 
หลายพ้ืนท่ีของจีน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรม 

สินคาเด็กของจีนแตกตางจากประเทศ 
พัฒนาแลวมาก กลาวคือ ขณะท่ีโครงสราง 
ของสหรัฐฯ กระจุกอยูที่ของเด็กเลนใน 
สัดสวนรอยละ 50 การศึกษารอยละ 30 
และอาหาร เสื้อผา และอื่นๆ อีกรอยละ 
20 ของเม็ดเงินใชจายโดยรวม แตของ 
จีนสัดสวนราวครึ ่งหนึ ่งของทั ้งหมดใช 
จายซื้อหาสินคาอาหารเปนสำคัญ

งานวิจัยหนึ่งของ Boston Consul 
ting Group (BCG) ก็ประเมินวาในป 
พ.ศ. 2554 มูลคาตลาดของอุตสาหกรรม 
สินคาเด็กในจีนโดยรวม ซึ่งครอบคลุม 
ตั้งแตอาหาร เสื้อผาสำเร็จรูป ของเด็ก 
เลน และสินคาที่เกี่ยวของมีมูลคาถึง 
130,000 ลานหยวน และคาดวาในอีก 
หลายปขางหนา ตลาดจะเติบโตในอัตรา 
เฉลี่ยถึงปละรอยละ 17 ขณะที่สถาบัน 
วิจัยแหงหนึ ่งในจีนประเมินวาตลาดเด็ก 
และทารกในจีนที่มีอายุระหวาง 0-12 ป 

แวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจของ 
จีนก็คาดวาจะสงผลในเชิงบวกตออุปสงค
ของสินคาเด็กเล็กในอนาคต กลาวคือ เมื่อ 
ปลายป พ.ศ. 2551 รัฐบาลจีนไดประกาศ 
ทบทวนนโยบาย “ลูกคนเดียว” ที่ดำเนิน 
การมาเปนเวลากวา 30 ป และตอมา 
ไดเห็นชอบใหหนุมสาว “ลูกโทน” ของ 
จีนที่แตงงานกันสามารถมีลูกได 2 คน 
ซึ่งทำใหหลายฝายเล็งเห็นวา “เบบี้บูม” 
ยุคใหมของจีน กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนเองก็หันมาให 
ความสนใจกับการเพิ่ม “การบริโภคภาย 
ในประเทศ” เพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ แนวโนมของตลาดเสื้อผา 
และสินคาเด็กอื่นๆ ในจีนจึงดูสดใสยิ่งขึ้น 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยผู 
เชี ่ยวชาญในวงการคาดการณกันวาตลาด 
“เศรษฐกิจเด็ก” ของจีนดังกลาวจะขยาย 
ตัวตอไปในอัตราที่สูงในชวง 10 ปขางหนา

μÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒà´ ็¡áÅÐ·Õ ่à¡Õ ่ÂÇ¢ŒÍ§ã¹¨Õ¹àÃÔ ่Áàμ Ôºâμ 
ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹× ่Í§¹Ñºáμ ‹»‚ ¾.È. 2543 áÅÐ¡ÓÅÑ§»ÃÑºμ ÑÇã¹àªÔ§ 
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÍÂ‹Ò§¢¹Ò¹ãËÞ‹ â´Â¢ÂÒÂμ ÑÇà©ÅÕ ่ÂÃÒÇÃŒÍÂÅÐ
30 μ ‹Í»‚¡ÒÃàμ Ôºâμã¹ÃÐÂÐáÃ¡¹Õ ้Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ÅÑ¡É³Ðã¹
àªÔ§ “»ÃÔÁÒ³” à¾× ่ÍμÍºÊ¹Í§μ ‹Í¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Ñ ้¹¾× ้¹°Ò¹
à»š¹ÊÓ¤ÑÞ ¢³Ð·Õ ่ã¹ÃÐÂÐ 2-3 »‚ËÅÑ§¹Õ ้ μÅÒ´¢ÂÒÂμ ÑÇã¹
ÍÑμÃÒà©ÅÕ ่Â¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 10 μ ‹Í»‚ áÅÐà»ÅÕ ่Â¹ÁÒà»š¹¡ÒÃàμ Ôºâμ
ã¹àªÔ§ “¤Ø³ÀÒ¾”
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เสื้อผาเด็กในจีนนับวามีระดับการแขงขัน 
เขมขนทุกขณะ ประหนึ่งวาผูประกอบการ 
กำลังอยูในสภาวะของ “สงครามการคา” 
เพื ่อรักษาและชวงชิงสวนแบงการตลาด 
และมารจินอยางถึงพริกถึงขิง ทั้งนี้สวน 
หนึ่งเปนเพราะผูผลิตเสื้อผาเหลานั้นยังไม
ได ให ความสำคัญกับการสร างแบรนด 
อยางพอเพียง 

การศึกษาของ China Research 
and Intelligence Co., Ltd. พบวา 
ตลาดเสื ้อผาเด็กของจีนมีแบรนดราว 
1,000 แบรนดที่เขามาแยงสวนแบงการ 
ตลาดอยูในปจจุบัน ทำใหตลาดมีลักษณะ 
เปน “เบี้ยหัวแตก” แบรนดชั้นนำของจีน 
นับรอย อาทิ Paclantic, Li-Ning, 
MetersBonwe และ Balabala ตางมี 
สวนแบงการตลาดเพียงไมกี ่เปอรเซ็นต 
และยังไมมีรายใหญที่เปนผูนำตลาดอยาง
ชัดเจน 

นายเทียน เทา (Tian Tao) รองประธาน 
CTR Market Research ใหความเห็น 
เพิ่มเติมวา “ตลาดสินคาเสื้อผาเด็กใน 
จีนคอนขางแตกกระจาย และไมมีแบรนด 
ชั้นนำที่ครองตลาดอยางเดนชัด” ซึ่ง 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Euro 
monitor ที่ระบุวาผูนำตลาดอยาง Semir 
Group Co., Ltd. มีสัดสวนทางการ 

ตลาดไมถึงรอยละ 2 ของมูลคาตลาดจีน 
ทั้งหมด และจำนวน 10 ผูผลิตชั้นนำ 
ในตลาดเฉพาะ (Niche Market) มี 
สัดสวนทางการตลาดรวมกันเพียงรอยละ 
6.5 ของมูลคาตลาดโดยรวมเทานั้น

ขอมูลดังกลาวยังสะทอนวาผูบริโภค
ชาวจีนมีความตระหนักรู และความภักดี
ตอตราสินคานอยมาก ในภาพรวมแลว 
การสรางแบรนดเสื้อผาเด็กยังอยูในระยะ
เริ่มตน ผูประกอบการหลายรายตางเริ่ม 
มองหาทางออกในสภาวะแขงขันที่เขมขน
ดวยการสรางแบรนดในตลาดเฉพาะมาก
ขึ้น

ท้ังน้ี ผูประกอบการหลายรายพยายาม 
เพิ ่มทางเลือกและสรางความแตกตางใน 
สายตาของครอบครัวชาวจีนผานความ 
ประหยัดในเรื ่องเวลาและพลังงานของผู  
บริโภค หลายรายไมเพียงแตเพิ่มสาย 
ผลิตภัณฑดานการผลิต แตยังขยายงาน 
ดานการขายและบริการในกลุมสินคาเด็ก 
ผูผลิตเสื้อผากีฬาอยาง Li Ning, Anta 
และ 361 Degree ไดขยับเขาสูตลาด 
เสื้อผากีฬาเด็ก

ประการสำคัญ ตลาดเสื้อผาเด็กใน 
จีนมีความ “สลับซับซอน” เพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว โดยความตองการของตลาด 
มีลักษณะของเสื้อผาที่ “เฉพาะเจาะจง” 
สำหรับกิจกรรมของผูสวมใสมากขึ้นใน
ปจจุบัน โดยอาจแบงตลาดเสื้อผาเด็ก 
ของจีนออกเปน 2 สวนสำคัญ ไดแก 
ตลาดเสื้อผากีฬา และ เสื้อผาลำลอง 
โดยในสวนของตลาดเสื้อผากีฬา มีแบรนด 
ชั้นนำอยางเชน Adidas Kids, ANTA 
Kids และ Li-Ning Kids และโดยที่ตลาด 
เสื้อผากีฬาในจีนเริ่มชะลอตัวลง หลาย 
แบรนดจึงเริ ่มหันมาใสใจกับตลาดเสื้อผา 
เด็กกันมากขึ้น ขณะที่ตลาดเสื้อผาลำลอง 

ที่เนนแฟชั่นเปนจุดขายมี Paclantic, 
Les Enphants, Seven Wolves และ 
Disney เปนผูนำตลาด

อยางไรก็ดี ในทุกวันที่ฐานะของ 
ครอบครัวชาวจีนและจำนวนคนชั้นกลาง 
เพิ่มขึ้น กำลังซื้อและการจับจายใชสอย 
ในสินคาเด็กโดยรวมก็มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้น 
เปนเงาตามตัว โดยเฉพาะตลาดสินคา 
ระดับที่สูงขึ้นที่หันมาเนน “ความสะดวก 
สบาย” “คุณภาพของเนื้อผา” และ 
“การออกแบบ” ที่ทันสมัย จึงไมแปลก 
นักที่เราจะเห็นตลาดคนชั้นกลางที่ตองการ 
“คุณภาพชีวิต” ที่ดีขึ้น และใหความ 
สำคัญกับการมองหาเสื ้อผาที ่สะทอนจุด 
ยืนของความเปนตัวตนของลูกและครอบ
ครัวมากขึ้น

ขณะท ี ่ แบรนด จากต  างประเทศ 
หลายราย โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ ที่ 
“จมูกท่ีไวตอกล่ินเงินหยวน” และตระหนัก 
ดีถึง “พลัง” ของเด็กจีนที่พรอมจะพา 
พอแมและผูปกครองเขามาจับจายใชสอย
เลือกซื้อหาเสื้อผาในรานของตนเอง จึง 
ทยอยขยับเขาสู ตลาดจีนกันเปนทิวแถว 
เพื่อหวังเอาประโยชนจากการเติบโตของ
ตลาดสินคาเด็กในจีน ตั้งแตแบรนดเสื้อผา 
กีฬาอยาง Nike และ Adida หรือ 
แบรนดหรูหราอยาง Dior ก็มุงเขาสู 
ตลาดนี้ นอกจากนี้ แบรนดอิตาลีชั้น 
นำอยาง Gucci SA ก็เปดรานจำหนาย 
เสื้อผาเด็กแหงแรกในจีนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 (วันเด็กนานาชาติ) 
ที่นครเซี่ยงไฮ ขณะที่ H & M (Henners 
& Mauritz AB), GAP และ Zara 
(ZARA International SA) ก็จัดสรร 
พื้นที่เฉพาะสำหรับสินคาเด็กในรานของ
ตนเองที่กระจายอยูตามหางสรรพสินคา
มากมายในเมืองใหญของจีนในปจจุบัน 

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂË¹Ö ่§¢Í§ Boston Consulting Group (BCG) ¡ ็»ÃÐàÁÔ¹Ç‹Ò ã¹»‚ ¾.È.
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นอกจากนี้ ยังพบวามีอีกหลายแบรนดที่ 
พยายาม “หนีตาย” และหวังตลาดเสื้อผา 
เด็กในจีนมาชวย “ชุบชีวิต” บริษัทให 
กลับมาเติบโตอีกครั้ง

ชาวตางชาติที ่อาศัยและทำงานใน
จีน... แมเล็กแตมีคุณภาพ การเปด 
ประเทศสูโลกภายนอกของจีนทำใหกิจการ 
ตางชาติจำนวนมากตางหลั่งไหลเขามาลง
ท ุ นประกอบการ ในจ ี นก ั นมากมาย 
แนนอนวากิจการเหลานี ้วาจางพนักงาน 
จากตางชาติเขามาดำเนินธุรกิจในจีน

ตลาดออนไลน ... เติบโตอยางเขมแข็ง
กรณีศึกษาที่นาสนใจ แมวาชองทาง 

จัดจำหนายแบบดั้งเดิมผานรานจำหนาย 
เสื ้อผาและหางสรรพสินคายังคงเปนชอง
ทางหลักในการจำหนายเส ื ้อผ าเด ็กใน 
ปจจุบัน แตการเพิ่มขึ้นของ “พลเมือง 
เน็ต” (Netizens) ในจีนทำใหการคา 
เสื ้อผาเด็กผานอินเตอรเน็ตกำลังไดร ับ 
ความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ผูประกอบการ 
หลายรายเริ ่มเปดเว็บไซตจำหนายสินคา 
ของตนเองหรือรวมมือกับเว็บไซตชั ้นนำ 
อยาง Taobao Mall ซึ่งถือเปนเวที 
ออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในจีน
ในปจจุบัน วางายๆ เรากำลังจะเห็นการ 
แขงขันที่เขมขนในตลาดเสื้อผาเด็กขยาย
ต ัวเข าไปย ังตลาดออนไลน ในอนาคต 
ผูนำตลาดเสื้อผาเด็กอยาง Eslite และ 
McCaw ตางขยายฐานลูกคาของตนเอง 
เขาสูตลาดออนไลน โดยอาศัยจุดขายใน 
เรื ่องกลยุทธราคาและแฟชั ่นเสื ้อผาเปน 
อาวุธหลัก

ภายหลังความสำเร ็จอยางมากใน 
การพ ัฒนาความร วมม ือระหว างไนก ี ้ 
(Nike) และกูดเบบี้ (Goodbaby) ในชวง 
ทศวรรษที่ผานมา โดยกูดเบบี้เปนเจาของ 
และดำเน ินการบร ิหารร านจำหน าย 
เสื้อผากีฬาเด็กของไนกี้ประมาณ 900 
แหงทั่วประเทศจีน เมื่อป พ.ศ. 2554 
ทั ้งสองบริษัทก็ได ประกาศจับมือเปน 
พันธมิตรในการจำหนายสินคาดังกลาว
ผานโลกออนไลนกัน โดยไนกี้ใหสิทธิกูด 
เบบี้ในการจำหนายเสื ้อผาเด็กของไนกี้ 
ผานเว็บไซต www.haohaizi.com ซึ่ง 
ในปแรก บริษัทฯ ประสบความสำเร็จใน 
ระดับหนึ ่งโดยสามารถสร างรายได ถ ึง 
1,000 ลานหยวน และตั้งเปาที่จะทำ 
ยอดขายใหไดถึง 3,000 ลานหยวนภายใน 
ระยะเวลา 4 ป 

คุณซง เจิ้งหวน (Song Zhenghuan) 
ประธานกรรมการของกู ดเบบี ้กล าวว า 
“ความรวมมือดังกลาวจะชวยใหบริษัท
บรรลุยอดขายภายในประเทศโดยรวมที่
ตั้งเปาไว 10,000 ลานหยวนไดในป 
พ.ศ. 2558... บริษัทวางแผนที่จะใช 
ตลาดสินคาชั้นนำของเสื้อผาเด็กและแม
ของตลาดในและตางประเทศ เพื่อเสริม 
สร  างการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมให ม ี 
มาตรฐานเดียวกัน เปาหมายดังกลาวจะ 
ไมบรรลุผลหากปราศจากการผสมผสาน
ทรัพยากรที่เหมาะสมของตลาดคาปลีก
ปกติและตลาดออนไลน” ขณะที่นาย 
เคร็ก ครีก (Clraig Creek) รองประธาน 
กรรมการ Nike Sports China Co., 
Ltd. กลาวไววา “พวกเราที่ไนกี้รูสึก 
ตื่นเตนในโอกาสทางธุรกิจของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เราเชื่อมั่นวาโลกดิจิตัล 
จะเปนปจจัยสำคัญสำหรับการเติบโต 
ของพวกเราในหลายปขางหนา ... มันจะ 
เปนชองทางใหมที่ชวยใหสามารถเชื่อม
โยงกับลูกคาของเราได”

อนึ่ง กูดเบบี้เปนกิจการในมณฑล 
เจียงซู (Jiangsu) ที่มีชื่อเสียงในการผลิต 
รถเข็นเด็กสำหรับตลาดระดับกลาง โดย 
ปจจุบันบริษัทเปนผู จำหนายรถเข็นเด็ก 

รายใหญที่สุดในอเมริกาเหนือ ยุโรป และ 
จีน ภายหลังจากการทำตลาดในตางประเทศ 
มากกวา 20 ป บริษัทมีสัดสวนทางการ 
ตลาดรถเข็นเด็กถึงรอยละ 40 ในตลาด 
สหรัฐฯ และรอยละ 80 ในตลาดจีน 
บริษัทฯ ยังเปนผูผลิต ผูคาปลีก และ 
ผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเด็กและแม ซึ่ง 
ครอบคลุมตั้งแตรถเข็น เสื้อผาเด็ก และ 
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
บริษัท กูดเบบี้อินเตอรเนชันแนลโฮลดิ้ง 
จำกัด (Goodbaby International 
Holdings Ltd.) ซึ่งเปนบริษัทลูกของ 
กลุมธุรกิจเครือกูดเบบ้ี (Goodbaby Group) 
ย ังได จดทะเบ ียนในตลาดหล ักทร ัพย  
ฮองกง และในป พ.ศ. 2554 กูดเบบี้ 
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มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน 2,000 ลานหยวน 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับของ 
ปกอน นอกจากนี้ กูดเบบี้ยังไดรวมมือ 
อยางใกลชิดกับกิจการตางประเทศ นอก 
จากไนกี้แลว บริษัทฯ ยังจับมือรวมลงทุน 
กับ Mothercare UK Ltd. ผูคาปลีก 
ผลิตภัณฑเด็กของสหราชอาณาจักร รวม 
ทั้งกับ Quinny และ Maxi-Cosi ซึ่งสราง 
รายไดจากตลาดตางประเทศเพิ่มมากขึ้น

อีกตัวอยางหนึ่งของความพยายาม
ในการเขาสูตลาดเสื้อผาเด็กออนไลน ได 
แก กรีนบอกซ (Greenbox) แหงนคร 
เซี่ยงไฮ ซึ่งเปนหนึ่งในผูนำแบรนดเสื้อผา 
เด็กและการคาออนไลน โดยเมื่อเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดลงนาม 
ในสัญญาความรวมมือกับดิสนีย (Disney) 
ในดานการออกแบบและจำหนายเสื้อผา
ที ่มีภาพการตูนตัวเอกอยางมิกกี ้เมาส 
(Mickey Mouse) วินนี่เดอะพู (Winnie 
the Pooh) และดิสนียพรินเซส (Disney 
Princess) ภายใตแบรนด “Greenbox” 
ในตลาดจีน ซ่ึงน่ันหมายความวากรีนบอกซ 
จะไมใชผูรับจางผลิตสินคา (OEM) อีก 
ตอไป

นายหวู ฟางฟาง (Wu Fangfang) 
ซีอีโอของกรีนบอกซที ่เติบโตมาจากการ 
เปนนักออกแบบเสื้อผาเด็ก กลาวไววา 
“การออกแบบนับเปนจุดแข็งที ่ทำให 
แบรนด ของบร ิษ ัทได ร ับความสนใจ 
อยางมากจากตลาด” และในระยะหลัง 
กรีนบอกซไดลงทุนพัฒนาและสรรหานัก
ออกแบบท ั ้ งจากฮ องกงและไต หว ัน 
อยางจริงจัง เพื ่อนำเสนอวิถ ีช ีว ิตที ่ม ี 
ลักษณะเฉพาะแกผู ปกครองของเด็กจีน 
นอกจากความร วมม ือท ี ่บร ิษ ัททำก ับ 
ดิสนียแลว บริษัทยังสามารถเพิ่มจำนวน 
ลูกคาไดอยางรวดเร็วผานแบรนดของตน 
เองอยาง Jenny Bear, Miss De Mode 
และ M.I.L. Boy

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีรายไดจาก 
การจำหนายสินคาประมาณ 80 ลาน 
หยวน เพิ่มขึ้น 4 เทาเมื่อเทียบกับของ 
ปที่ผานมา โดยรายไดสวนใหญผานชอง 
ทางจำหนายทางอิเล็กทรอนิกสของตนเอง 
อยาง lvhezi.com และ Tmall.com 
เว็บไซตแบบ B2C ที่ไดรับความนิยมมาก 
ที่สุดในจีน ซึ่งดำเนินการโดย Taobao 
แหงนครหังโจว (Hangzhou) มณฑล 

เจอเจียง (Zhejiang) และดวยการ 
สนับสนุนของดิสนีย จึงคาดวาบริษัทจะ 
สามารถสรางรายไดกวา 250 ลานหยวน 
ในป พ.ศ. 2555 

อยางไรก็ดี นายเซี่ย เทา (Xia Tao) 
ซีอีโอของ Xiatao Consulting ใหความ 
เห็นวาสิ ่งหนึ ่งที ่กรีนบอกซและเจาของ 
แบรนดหนาใหมอาจตองระมัดระวังเพื ่อ 
มิใหสงผลเสียตอรายไดของบริษัทก็คือ 
Tmall เคยเปนเวทีฟูมฟกผูประกอบการ 
รายใหม เพราะการจำหนายสินคาผาน 
เวทีดังกลาวไมจำเปนตองอาศัยการลงทุน
ที่มากมายนัก แต Tmall ในปจจุบัน 
เหมือนกับหางสรรพสินคาขนาดใหญที ่ 
เรียกรองคาแรกเขาจำนวนมาก เมื่อไม 
นานมานี้ Tmall ยังประกาศขึ้นคา 
ธรรมเนียมประจำปจาก 6,000 หยวนเปน 
30,000 หยวน และตองมีมารจินขั้นต่ำ 
150,000 หยวน แถมกิจการขนาดเล็ก 
เหลานี้ก็ยากที่จะไดรับเงินสนับสนุนจาก 
ธนาคารเสียอีก 

ตลาดเส้ือผาเด็กในจีนคาดวาจะเติบโต 
และ เปล ี ่ ยนแปลง ไปอ ี กมาก ในช  ว ง 
หลายปขางหนา ทั้งในเชิงโครงสราง มูลคา 
ตลาดและอื ่นๆ และคาดวาจีนจะกาว 
ขึ้นเปนตลาดสินคาเด็กที่ใหญที่สุดในโลก 
ในไมชา การเริ่มตัดสินใจ “เขาสูตลาด” 
และ “เกาะติด” สภาพการเปลี่ยนแปลง 
ของพฤติกรรมและการแขงขัน รวมทั้ง 
พยายาม “รักษาและขยายสวนแบงการ 
ตลาด” สินคาเด็กในจีนอยางตอเนื่อง ก็ 
นับวาแฝงไวซึ่งลูทางและโอกาสทางธุรกิจ
มูลคามหาศาลในระยะยาว 

ถ ึงเวลาหร ือย ังท ี ่ผ ู ประกอบการ 
สินคาเสื้อผาเด็กและสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
จะหันมาใหความสนใจกับ “ตลาดจีน” 
อยางจริงจังเสียที

China Research and Intelligence Co., Ltd. ¾ºÇ‹ÒμÅÒ´àÊ× ้Í¼ŒÒà´ ็¡¢Í§¨Õ¹ 
ÁÕáºÃ¹´ �ÃÒÇ 1,000 áºÃ¹´ �·Õ ่à¢ŒÒÁÒáÂ‹§Ê‹Ç¹áº‹§¡ÒÃμÅÒ´ÍÂÙ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ·ÓãËŒμÅÒ´ÁÕ 
ÅÑ¡É³Ðà»š¹ “àºÕ ้ÂËÑÇáμ¡” áºÃ¹´ �ªÑ ้¹¹Ó¢Í§¨Õ¹¹ÑºÃŒÍÂ ÍÒ·Ô Paclantic, Li-Ning, 
MetersBonwe áÅÐ Balabala μ ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹áº‹§¡ÒÃμÅÒ´à¾ÕÂ§äÁ‹¡Õ ่à»ÍÃ �à« ็¹μ� áÅÐÂÑ§äÁ‹ÁÕ
ÃÒÂãËÞ‹·Õ ่à»š¹¼ÙŒ¹ÓμÅÒ´ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ 

รูป
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ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบัน องคกรยุคใหมของไทยจะตอง 
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ใน 
ป พ.ศ. 2558 โดยผูบริหารองคกรรวมทั้ง 
พนักงานในองค กรจำเป นต องเตร ียม 
ความพรอมในทุกดาน เริ่มตั้งแตการปรับ 
วิธีการคิด วิธีการบริหารงาน วิธีการ 
ทำงาน วิธีการตัดสินใจ หรือแมแตปรับใจ 
ของตนใหพรอมที่จะเผชิญกับการแขงขัน
ทุกรูปแบบจากเวทีเออีซีในอนาคต 

สำหรับการเตรียมความพรอมให 

แกองคกรในลำดับแรกนั้น ผูบริหารซึ่ง 
เปนผู นำขององคกรจะตองทำใหทุกคน 
ในองคกรตระหนักถึงความจำเปนที ่จะ 
ตองยอมรับความเปลี ่ยนแปลงที ่มิอาจ 
หลีกเลี่ยงไดนี้ และสงเสริมใหทุกคนใน 
องคกรเตรียมตัวหรือปรับตัวปรับใจให 
พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ 
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหทุกคนใน 
องคกรเรงพัฒนาศักยภาพของตนใหเปน 
ผู ที ่มีความพรอมดานการบริหารจัดการ 
ในมิติที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อจะไดนำ 
มาประยุกตใชในการดำเนินงานในดาน 

ตางๆ ขององคกรใหสอดคลองเหมาะสม 
ก ับสถานการณท ี ่แปรเปล ี ่ยนไปอย าง 
ร ว ด เ ร ็ ว ต า ม ก ร ะ แ ส โ ล ก า ภ ิ ว ั ต น  
(Globalization) โดยทุกคนในองคกรจะ 
มีความพรอมในการรวมพลังขับเคลื ่อน 
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
อันจะเปนผลดีตอองคกรโดยรวมสูงสุด

นอกจากการปรับทัศนคติใหทุกคน 
ในองคกรยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมี
มุมมองแงคิดที่เปดกวางตอเรื ่องราวที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคตแลว ผูบริหารองคกรจะ 

STRATEGY : CSR Strategy

41

รองศาสตราจารยทองทิพภา วิริยะพันธุ
อาจารยประจำสาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
หอการคาไทย
¹ÔμÔÈÒÊμÃ�ºÑ³±Ôμ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
Master of Management, UP .Philippines
àªÕ่ÂÇªÒÞ : àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§, ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ÂÑ่§Â×¹, 
CSR, Management Theories & Practices,
Communication 

 องคกร
รับมือ AEC



¡ÒÃºÃÔËÒÃÍ§¤ �¡ÃãËŒ¹Ó 
ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¹Õé 
¼ÙŒºÃÔËÒÃÍ§¤ �¡ÃÊÒÁÒÃ¶
»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ»ÃÑªÞÒ¢Í§ 
àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨ 
¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÏ ·Õèä´Œ·Ã§
ÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊªÕéá¹Ðá¹Ç
·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè
ÊÁ´ØÅ ÁÑè¹¤§ ÂÑè§Â×¹ â´Â 
ÂÖ´ËÅÑ¡ ¤ÇÒÁ¾Í
»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕàËμ Ø¼Å 
ÃÇÁ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹
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ตองกำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจที่มุง 
เนนในการสรางความยั่งยืนใหแกองคกร 
และมีการวางแผนงานเพื ่อนำไปสู การ 
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่ง มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ 
สรางภูมิคุมกันใหแกองคกร ซึ่งในการ 
บริหารองคกรใหนำไปสู ความยั ่งยืนนี ้ 
ผู บร ิหารองค กรสามารถประย ุกต ใช  
ป ร ั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง ข อ ง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ไดทรง 
ม ีพระราชดำร ัสช ี ้ แนะแนวทางการ 
บริหารจัดการที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน โดย 
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิ 
คุมกันในตัวที่ดีเพื่อรับมือกับผลกระทบ 
ใดๆที ่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี ่ยนแปลง 
ทั้งจากภายนอกและภายใน โดยมีการนำ 
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ 
การดำเน ินการในท ุกข ั ้นตอนเพ ื ่อให  
องคกรมีความยืดหยุนและพรอมปรับตัว 
ตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ไดอยางทันทวงที ไมลาชาจนเปนผลเสีย 
ตอองคกรในภาพรวม และในขณะเดียวกัน 
ผูบริหารองคกรจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในองคกรทุกระดับใหมีสำนึก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมี 
ความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวย 
ความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญา 
ดวยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อสราง 
ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ใหองคกรพรอม 
รับมือกับความเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้น 
อยางรวดเร ็วและกวางขวางทั ้งในดาน 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
ตลอดจนประชากรที่จะมีการเคลื่อนยาย 
จากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่ง ทำให 
ตองม ีการเตร ียมพร อมที ่จะร ับม ือก ับ 
กระแสวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ 
อื่นๆ ที่จะหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทย 
อยางมิอาจปดกั้นไดดวย 

ทั้งนี้ ในการบริหารองคกรใหยั่งยืน 
พรอมรับมือ AEC ผูบริหารองคกรสามารถ 
ประยุกตใชหลักการสำคัญของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1. ใชทางสายกลาง ไดแก ควร 
ดำเนินงานในลักษณะที่มีความพอดี ไม 

เรงรัดหรือเชื่องชาจนเกินไป และควรลงทุน 
หรือขยายกิจการเมื่อองคกรมีความพรอม
ในทุกๆดาน

2. ใหความสำคัญกับความพอประมาณ 
ไดแก ยึดหลักความมีเหตุผล อาทิ การ 
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 

และคนในองคกร ผูบริหารองคกรควรใช 
เหตุผลและตั้งอยูบนพื้นฐานของความไม
ประมาท ใชสติปญญาในการพิจารณา 
เรื่องราวตางๆ ไมหลงไปกับกระแสวัตถุ 
นิยม ซึ่งจะนำไปสูการลงทุนเกินตัวหรือ 
การใชเงินอยางไมคุมคาและขาดประสิทธิ
ภาพ

3. ใหความสำคัญกับการเสริมสราง 
พื้นฐานจิตใจของคนในองคกร ใหมีความ 
พอเพียงทั ้งในดานว ัตถ ุและดานจ ิตใจ 
อาทิ ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับจริยธรรม 
คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตใหแกคน
ในองคกร ใหรูจักคำวา “พอ” เพื่อขจัด 
ความโลภใหนอยลง จะไดดำเนินธุรกิจ 
อยางมีจรรยาบรรณ มีบรรษัทภิบาล 
ทำใหสามารถสรางผลกำไรที ่เหมาะสม 
(Optimize Profit) ตอองคกร สังคม และ 
สิ่งแวดลอม 

จากที่ไดกลาวมาแลว หากผูบริหาร 
องค กรจะทำการประย ุกต ใช ปร ัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื ่องมือในการ 
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปด 
AEC ในอนาคต เชื่อวาจะเปนผลดีตอ 
องคกรเปนอยางมาก เนื่องจากปรัชญา 
เศรษฐก ิจพอเพ ียงจะ เป นว ิ ธ ี การ ใน 
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหองคกร 
และคนในองคกรเจริญเติบโตอยางยั ่งยืน 
เพราะองคกรจะมีการบริหารจัดการที ่ 
คำนึงถึงเงื ่อนไขขอจำกัดดานเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณี ฯลฯ ขององคกรเอง ทำให 
องคกรมีการเตรียมความพรอมดวยการ 
ใหความสำคัญกับการสรางความสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน ที่สอดคลองกับความ 
ตองการและสภาพแวดลอมขององคกร 
และคนในองคกร ทำใหคนในองคกร รูจัก 
“การพึ่งพาตนเอง” โดยการใชภูมิปญญา 
ไทยในการสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ เพื่อ 
สรางคุณคาเพิ่มและมูลคาเพิ่ม (Value 
creation) ใหแกองคกรและคนในองคกร 
เปรียบเสมือนเปนการกระตุ นใหคนใน 
องคกรนำพลังความสามารถที่มีอยู มาใช 
ใหเปนประโยชนทั้งตอตนเอง องคกร และ 
สังคมโดยรวม อันจะเปนผลดีตอความ 
ยั่งยืนของประเทศชาติในที่สุด
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ในเดือนมิถุนายนที่ผานมามีรายการ 
กีฬาที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่งของโลกไดแก 
EURO 2012 ซึ่ง UEFA ไดเผยแพร 
มหกรรมกีฬานี้ใหแฟนๆทั่วโลกไดติดตาม 
อยางใกลชิด โดยการประมูลขายสิทธิใน 
การถายทอดการแขงขันดังกลาวมีผูที่ชนะ
ประมูลไดสิทธิถายทอดการแขงขันใน 
ประเทศไทย ไดแก GMMZ ทำใหเกดิกรณี 
พิพาทเปนเรื่องเปนราวใหญโตชวงปลาย 
เดือนพฤษภาคมตอตนเดือนมิถุนายน 
ระหวาง True Vision และ GMMZ 
จนเดือดรอนถึง กสทช. ผูมีหนาท่ีเก่ียวของ 
ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงตอง
เรียกคูกรณีเขาชี้แจงและหาทางออกของ 
เรื่องนี้

กรณีพิพาทนี้เกิดขึ้นก็เพราะ GMMZ 
ผูชนะประมูลไดสิทธิถายทอดการแขงขัน 
ไดใชรายการนี้เปนโอกาสในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธสถานีโทรทัศนดาวเทียม 
ของตนเองโดยถายทอดการแขงขันใน 5 
ชองทาง ไดแก

(1) ทีวีดาวเทียม (Satellite TV) 
ของ GMMZ พรอมทำโปรโมชั่นขายกลอง 
รับสัญญาณ (set top box) และทีวี 
ดาวเทียม (Satellite TV) แบบ HD (High 
Definition) ผานกลองรับสัญญาณของ DTV

(2) เคเบิลทีวี (Cable TV) ผานทาง 
เคเบิลทีวีทองถิ่นของเครือขาย CTH และ 
COA

(3) ทีวีภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) 
ผานชอง 3, 5 และ 9 ซึ่งรับชมไดดวย เสา 

กางปลาหรือหนวดกุง
(4) ทีวีอินเทอรเน็ต หรือเวปแคสต 

(Webcast) ซึ่งเปนการถายทอดสดทาง 
gmmsport.com 

(5) โมบายลทีวี (Mobile TV) 
ผานโครงขายของ AIS ซึ่งสามารถรับชมได 
ทางโทรศัพทมือถือ

กรณีนี้เปนตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดใน 
ปจจุบันที่แสดงใหเห็นปรากฏการณหลอม
รวมทางเทคโนโลยี (convergence) ใน 
สื่อกระจายเสียง ภาพขางลางแสดงใหเห็น 
ภาพปรากฏการณดังกลาว โดยตัว “สื่อ 
สาระ” (content) และ “อุปกรณปลาย 
ทาง” (terminal) นั้นไมขึ้นอยูกับประเภท 
ของเทคโนโลยีการ “ส่ือสัญญาณ” (transport) 

Contributor
ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง 
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
J.S.D., University of California Berkeley
àªÕ่ÂÇªÒÞ ¡®ËÁÒÂá¢‹§¢Ñ¹·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ 
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È áÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á
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EURO2012
ใครๆ ก็ดูได



อีกตอไป ผูชมสามารถเลือกชมไดอยางอิสระ 
หลายชองทาง สมกับคำโฆษณาของ GMM 
Sport “ใครๆ ก็ดูได” (everyone can 
watch)

อยางไรก็ดีดูเหมือนวาคนสวนใหญ 
และกระแสสังคมที่เกิดขึ้นกลับไมไดรูสึก 
ด ีใจไปก ับพ ัฒนาการทางเทคโนโลย ี 
ดังกลาว แตประเด็นที่ถกเถียงกันอยาง 
กวางขวางกลับมุงไปที่ตัว “สื่อสาระ” 
(content) ซึ่งก็คือ การแขงขันฟุตบอล 
EURO 2012 วาผูมีสิทธิถายทอดการ 
แขงขันอยาง GMMZ จะสามารถกีดกัน 
ไมให True Vision ถายทอดการแขงขัน 
รายการดังกลาว ผานชอง 3, 5 และ 9 
ของ True Vision ไดหรือไม ทั้งๆ ที่ 
GMMZ ก็อนุญาตใหชอง 3, 5 และ 9 
ถายทอดรายการดังกลาวทางการกระจาย 
เสียงภาคพื้นดินอยูแลว

ประเด็นสิทธิการถายทอดการแขงขัน
นั้นคอนขางไปที่ยอมรับยุติตรงกันวาเปน 
สิทธิของ GMMZ อยางแนนอน แต 
ประเด็นที่อนุญาตใหมีการถายทอดรายการ
ดังกลาวผานชอง 3, 5 และ 9 เฉพาะ 
การกระจายเสียงภาคพื้นดินเทานั้น โดยไม 
อนุญาตใหมีการถายทอดผานการกระจาย 
เสียงในชองทางอื่นซึ่งรวมถึงทางดาวเทียม 
ของ True Vision นั้นยังเปนที่ถกเถียงและ 
เห็นไมตรงกันอยูมาก

ประเด็นหลักที่ยังเห็นไมตรงกันก็คือ 
ชอง 3, 5 และ 9 เปนฟรีทีวี ไมมี 
เหตุผลอันใดที ่ผ ู ใชบริการของ True 

Vision จะตองถูกปดกั้นไมใหรับชมการ 
แขงขันผานชอง 3, 5 และ 9 ทางระบบ 
True Vision เพราะเปนฟรีทีวีที่ “ใครๆ 
ก็ดูได” กรณีนี้จึงกลายเปนเรื่องการตอสูกัน 
ในเชิงสิทธิในการเขาถึงสื่อสาระ (content) 
เมื่อเปนฟรทีีวี ทุกคนยอมตองสามารถเขา 
ถึงสื่อสาระ (content) นั้นได ไมวาจะ 
ผานชองทางใด

กรณีน ี ้จากท ี ่น าจะเป นประเด ็น 
กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนเรื่องสื่อสาระ 
(content) ลวนๆ ก็กลับกลายเปน 
ประเด็นสิทธิของสาธารณะในการเขาถึง 
ฟรีทีวีอยางนาอัศจรรย

บทความนี้จึงอยากชี้ใหผูอานไดเห็น 
วิธีการใชกฎหมายระดับปรมาจารยที่สอด 
ประสานกับการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจ 
เพื่อสรางกระแสทางสังคม เพราะ True 
Vision นั้นยอมรูดีวาสิทธิในการถายทอด 
การแขงขันรายการนี้เปนของ GMMZ หาก 
ตองการถายทอดสดก็จะตองติดตอเจรจามี
ขอแลกเปลี่ยน และตนเองก็ตองเล็งเห็นวา 
จะไดประโยชนทางธุรกิจกลับมาอยางสม 
น้ำสมเนื้อ และแนนอนวาตองไมใชพึ่งจะมา 
ทราบเรื่องในชวง 1 เดือนกอนการแขงขัน

ประเด ็นน ี ้จะเห ็นเด นช ัดข ึ ้นเม ื ่อ 
พิจารณาประกอบกับคำโฆษณาของ GMM 
Sport ชองรายการสำคัญที่ถายทอด 
EURO 2012 ของ GMMZ ที่บอกวา 
“ใครๆ ก็ดูได” (everyone can watch) 
ที่เปนสาระสำคัญที่ GMMZ พยายาม 
สงสารไปยังผูชมทั่วประเทศ คลายๆ กับจะ 
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บอกวาอีกชองทางนั้นเคาใหคนบางกลุมดู 
เทานั้น ครั้งนี้ GMMZ เลยใหดูทั้ง 5 ชอง 
ทางอยางที่กลาวมาแลว

สิ่งที่ True Vision พยายาม 
สื่อสารโตตอบออกมาเรื่องสิทธิสาธารณะ 
ในการเขาถึงฟรีทีวีจึงเปนความพยายาม
ที่จะบอกวา “คนตรงนี้ดูไมได” หักลางคำ 
โฆษณาของ GMMZ เปนหลัก โดยใช 
ประเด็นสิทธิดังกลาวเปนเครื่องมือ ซึ่ง 
แนนอนวา GMMZ ก็จะตองอธิบายและ 
ตอบโตไปในทางสิทธิการถายทอดและชอง
ทางการรับชมทั้ง 5 ชองทางที่ตนเองมี

มีขอสังเกตบางประการที่ผูเขียน 
อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในกรณีนี้ 
ไดแก

1. ฟรีทีวีท่ีเราเรียกกันน้ันไมมีคำเรียก 
อยางเปนทางการในทางกฎหมาย การอาง 
สิทธิเขาถึงฟรีทีวีจึงสรางความสับสนแบบ 
งายๆ ดวยการใชคำศัพทเทคนิคแตไมบอก 
ความหมายของมันโดยละเอียด

- หากหมายถึงการไดรับชมรายการ 
ตางๆ ผานการกระจายเสียงจากสถานีภาค 

พื้นดิน ก็เปนที่แนชัดวาจะไดรับชมฟรีๆ แต 
มีโฆษณา ซึ่งเปนประเด็นของรูปแบบการ 
ใหบริการ (platform) ในแงนี้ผูชมสามารถ 
ชมไดฟรีทั้ง ขาว ละคร และรายการตางๆ 
ตามแตสถานีเปนผูจัดมาให

- แตหากหมายถึงการไดรับชมรายการ 
เฉพาะหน่ึงๆ ไมวาจะเปนการรับชมผานชอง 
ทางใด กรณีนี้จึงไมใชประเด็นรูปแบบการ 
ใหบริการ แตเปนสื่อสาระ (content) ที่มี 
ลิขสิทธิ ์ ซึ ่งเปนคนละเรื ่องกัน ในแงนี ้ 
ผูรับชมก็ยังเขาถึงฟรีทีวีทั้ง ขาว ละคร และ 
รายการตางๆ ที่สถานีจัดมาให ผานรูปแบบ 
การใหบริการแบบตางๆ แตพอถึงรายการ 
ลิขสิทธิ์ที่จำกัดรูปแบบการใหบริการ เชน 
การรับชมผานดาวเทียมก็ยอมมี จอฟา จอ 
มืด กันไปตามแตกรณี

เรื่องนี้เลยเถิดไปถึงขนาดที่ GMMZ 
ตองนำหนังสือตอบปฏิเสธการขออนุญาต
ให True Vision ไดสิทธิถายทอด 
รายการการแขงขันของ UEFA หรือที่เรียก 
วา “sublicensing” มาแสดงสูสาธารณะ 
บอกเปนนัยวา GMMZ ไมไดเปนฝายผิด 
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แต UEFA เปนฝายที่ไมอนุญาตเอง

2. ประเด็นฟรีทีวีตองกลายเปนประเด็น 
การคุมครองผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได 
และกลายเปนประเด็นรอนที่หลายฝายหยิบ
ยกขึ้นมาอยางกวางขวาง แตหากเราติดตาม 
กรณีนี ้ในฐานะที่เปนฉากการแขงขันทาง 
ธุรกิจฉากหนึ่งที่ตางฝายตางมีบทที่ตนเอง 
ตองเลนเพื ่อชวงชิงความไดเปรียบจาก 
กระแสสังคม ผูบริโภคก็จะพอมองเห็นวา 
ผูบริโภคเปนผูไดรับประโยชนในชั้นทายสุด
จากสถานการณเชนนี้ เพราะถึงอยางไร 
ผูบริโภคก็สามารถเลือกรับชมการถายทอด 
ไดหลายชองทาง ตามระดับราคาที่ตนเอง 
พอใจ แถมยังมีคำอธิบายวิธีการรับชมการ 
ถายทอดเผยแพรออกมาอยางมากมาย 
ช วยให ข อม ูลแก ผ ู บร ิ โภคอ ีกต อหน ึ ่ ง 
แตหากสถานการณเปลี่ยนไปวาทั้ง 2 ฝาย 
ตกลงกันในทางใดทางหนึ่ง เหตุการณนี้ก็จะ 
กลายเปนเหตุการณเงียบที่เรียบงายไมอยู 
ในกระแสสังคม ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลว 
กับ World Cup 2010 และในความเงียบ 
ไรขอมูลใดๆ เชนนั้น ผูบริโภคจะไมมีทางรู 
ไดเลยวาตนเองไดรับบริการคุมคากับที่จาย
ไปหรือไมอยางไร

ประเด็นคุ มครองผู บร ิโภคนี ้ เป น 
ประเด็นละเอียดออนที่หนวยงานกำกับ 
ดูแลจะละเลยเพิกเฉยไปไมได เพราะจะ 

ทำใหตองกลายเปนจำเลยของกระแส 
สังคมไปดวย นำไปสูคำส่ังทางปกครองของ 
กสทช. ที่กำหนดปรับ True Vision 
20,000 บาทตอวัน ในฐานะที่ไมดูแลลูกคา 
ของตนใหไดรับชมการถายทอดการแขงขัน 
EURO 2012 หากไดทำใหเปนที่เขาใจแก 
ลูกคาวาจะไดรับชมการแขงขันรายการ 
ดังกลาว

นำไปสูขอตอสูที่นาสนใจของ True 
Vision โดยยืนยันวา “สัญญาณภาพรายการ 
ฟุตบอลยูโร 2012 เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ 
ยอมไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 โดยมีกลุมบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปนผูไดรับอนุญาต 
ใหเผยแพรภายในประเทศไทยเพียงผูเดียว 
โดยบริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จำกัด ยัง 
ยืนยันที ่จะไมใหความยินยอมในการนำ 
สัญญาณภาพรายการนี้ออกเผยแพรผาน 
ทางกลองรับสัญญาณของบริษัท หากบริษัท 
ไดทำการเผยแพรโดยละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น 
บริษัทอาจโดน กสทช. พักใชหรือเพิกถอน 
ใบอนุญาตไดตาม มาตรา 64(5) พ.ร.บ. 
การประกอบการก ิจการกระจายเส ียง 
กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551” นอกจาก 
นี้ยังยืนยันวา “บริษัทไดพยายามอยางดี ที่ 
สุด แลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให 
บริการและการโฆษณาของบริษัทภายใต 
ขอบเขตของกฎหมายที ่เกี ่ยวของมาโดย 
ตลอดจึงขอโตแยงคำสั่ง และขอให กสทช. 

ทบทวนอีกครั้ง”

3. หากยอนกลับไปเมื่อคราวฟุตบอล 
โลก World Cup 2010 ที่ RS ได 
สิทธิการถายทอดการแขงขัน ก็มี True 
Vision เปนผูใหบริการท่ีไดรับสิทธิถายทอด 
รายการดังกลาว และยังเปนผูถายทอดใน 
ระบบ HD (High Definition) เปน 
ครั้งแรกของประเทศดวย นอกจากนี้ RS 
ยังอนุญาตใหชองฟรีทีวีถายทอดสดผาน 
การกระจายเสียงภาคพื้นดินแบบเดียวกันนี้ 
โดยที่ผูใชบริการรับชมผานทีวีดาวเทียมเจา
อื่นที่ไมไดรับอนุญาตก็จะตอง จอฟา จอมืด 
กันไปตามแตกรณี ครั้งนั้นเปนเหตุการณที่ 
เรียบงายไรขอถกเถียง และไรทางเลือกอื่น 
ในการรับชมผาน เคเบิลทีวี อินเทอรเน็ต 
และโทรศัพทมือถือ

ทั้งหมดนี้จึงเปนเรื่องเกมธุรกิจลวนๆ
ไมมีประเด็นกฎหมายที ่ตอสู กันจริงจัง 
ประเด็นสิทธิการเขาถึงฟรีทีวี ก็จะจางหาย 
ไปกับกาลเวลา ท้ิงไวแตความไมสบอารมณ 
ของผูใชบริการ True Vision ซึ่งก็ไมรูวา 
ใชสิ่งที่ True Vision ตองการหรือไม

แต UEFA เปนฝายที่ไมอนุญาตเอง

2. ประเด็นฟรีทีวีตองกลายเปนประเด็น
การคุมครองผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได 
และกลายเปนประเด็นรอนที่หลายฝายหยบิ
ยกขึ้นมาอยางกวางขวาง แตหากเราติดตาม
กรณีนี ้ในฐานะที่เปนฉากการแขงขันทาง 
ธุรกิจฉากหนึ่งที่ตางฝายตางมีบทที่ตนเอง
ตองเลนเพื ่อชวงชิงความไดเปรียบจาก 
กระแสสังคม ผูบริโภคก็จะพอมองเห็นวา 
ผูบริโภคเปนผูไดรับประโยชนในชั้นทายสุด

ู

จากสถานการณเชนนี้ เพราะถึงอยางไร
ู ู ุ

ผูบริโภคก็สามารถเลือกรับชมการถายทอด 
ไดหลายชองทาง ตามระดับราคาที่ตนเอง
พอใจ แถมยังมีคำอธิบายวิธีการรับชมการ 
ถายทอดเผยแพรออกมาอยางมากมาย 
ช วยให ข อม ูลแก ผ ู บร ิ โภคอ ีกต อหน ึ ่ ง 
แตหากสถานการณเปลี่ยนไปวาทั้ง 2 ฝาย 

ู ู

ตกลงกันในทางใดทางหนึ่ง เหตุการณนี้ก็จะ 
กลายเปนเหตุการณเงียบที่เรียบงายไมอยู 
ในกระแสสังคม ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลว 

ุ ู

กับ World Cup 2010 และในความเงียบ 
ไรขอมูลใดๆ เชนนั้น ผูบริโภคจะไมมีทางรู 
ไดเลยวาตนเองไดรับบริการคุมคากับที่จาย
ไปหรือไมอยางไร

ประเด็นคุ มครองผู บร ิโภคนี ้ เป น
ประเด็นละเอียดออนที่หนวยงานกำกับ 
ดูแลจะละเลยเพิกเฉยไปไมได เพราะจะ

ทำใหตองกลายเปนจำเลยของกระแส
สังคมไปดวย นำไปสูคำส่ังทางปกครองของ
กสทช. ที่กำหนดปรับ True Vision 
20,000 บาทตอวัน ในฐานะที่ไมดูแลลูกคา
ของตนใหไดรับชมการถายทอดการแขงขัน 
EURO 2012 หากไดทำใหเปนที่เขาใจแก 
ลูกคาวาจะไดรับชมการแขงขันรายการ 
ดังกลาว

นำไปสูขอตอสูที่นาสนใจของ True
Vision โดยยืนยันวา “สัญญาณภาพรายการ
ฟุตบอลยูโร 2012 เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ 
ยอมไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
ุ

พ.ศ. 2537 โดยมีกลุมบริษัท จีเอ็มเอม็
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปนผูไดรับอนุญาต 
ใหเผยแพรภายในประเทศไทยเพียงผูเดียว
โดยบริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จำกัด ยัง
ยืนยันที ่จะไมใหความยินยอมในการนำ
สัญญาณภาพรายการนี้ออกเผยแพรผาน
ทางกลองรับสัญญาณของบริษัท หากบริษัท
ไดทำการเผยแพรโดยละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น
บริษัทอาจโดน กสทช. พักใชหรือเพิกถอน 
ใบอนุญาตไดตาม มาตรา 64(5) พ.ร.บ. 
การประกอบการก ิจการกระจายเส ียง
กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551” นอกจาก 
น้ียังยืนยันวา “บริษัทไดพยายามอยางดี ที่ 
สุด แลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให 
บริการและการโฆษณาของบริษัทภายใต 
ขอบเขตของกฎหมายที ่เกี ่ยวของมาโดย
ตลอดจึงขอโตแยงคำสั่ง และขอให กสทช. 

ทบทวนอีกครั้ง”

3. หากยอนกลับไปเมื่อคราวฟุตบอล 
โลก World Cup 2010 ที่ RS ได 
สิทธิการถายทอดการแขงขัน ก็มี True 
Vision เปนผูใหบริการท่ีไดรับสิทธิถายทอด
รายการดังกลาว และยังเปนผูถายทอดใน 
ระบบ HD (High Definition) เปน 
ครั้งแรกของประเทศดวย นอกจากนี้ RS 
ยังอนุญาตใหชองฟรีทีวีถายทอดสดผาน
การกระจายเสียงภาคพื้นดินแบบเดียวกันนี้ 

ุ

โดยที่ผูใชบริการรับชมผานทีวีดาวเทียมเจา
อื่นที่ไมไดรับอนุญาตก็จะตอง จอฟา จอมืด
กันไปตามแตกรณี ครั้งนั้นเปนเหตุการณที่

ุ

เรียบงายไรขอถกเถียง และไรทางเลือกอื่น
ในการรับชมผาน เคเบิลทีวี อินเทอรเน็ต
และโทรศัพทมือถือ
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แบรนดประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทย
เปนจุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนอกจากนี้ ความหมาย 
ของ “Connectivity” ยังหมายถึงการ 
เปนศูนยกลางของประเทศใน ASEAN ซึ่ง 
จะมีความสำคัญสำหรับการติดตอทาง 
ธุรกิจ

• ในดานความคิดเห็นที่มีตอระบบ 
การคมนาคมขนสงท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
(Infrastructure) ของชาวตางชาติมี 
ดังนี้

- ตำแหนงของประเทศไทยเปนจุด 
เชื่อมตอที่สำคัญระหวางจีนและอินเดีย

- ประเทศไทยควรลงทุนกับระบบ 
โครงสรางพื้นฐานสำคัญ เชน การคมนาคม 
ขนสงที่มีประสิทธิภาพ

- การลงทุนในประเทศไทย เทากับ 
การลงท ุนในเอเช ียเช นการพ ัฒนาใน 
ประเทศไทยจะทำใหเกิดความเจริญรุงเรือง 
ในภูมิภาค

เนื่องดวยนโยบายของรัฐบาลไดมีการ 
ผลักดันใหเกิดการสรางแบรนดประเทศ 
ไทยภายใตแนวคิด “Connectivity” ซึ่ง 
ประกอบไปดวยระบบการคมนาคมขนสง
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Infrastructure) ศูนยกลาง 
การคาขาย(Trade)แหลงการผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของโลก 
(Manufacturing) และการบริการระดับ 
โลก (hospitality)

ศ ูนย  ศ ึ กษาและว ิ จ ั ยตราส ินค  า 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงไดทำการ 
ศึกษาวิจัย“ภาพลักษณประเทศไทยในมุม
มองของนักธุรกิจนักลงทุนและสื่อมวลชน
ตางประเทศ” โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In depth Interview) กับกลุมตัวอยาง 
ชาวตางประเทศจำนวน 4 กลุมไดแก 
สื ่อมวลชนตางชาติร ัฐบาลตางประเทศ 
นักลงทุนรายยอย SMEs และนักลงทุน 
ชาวตางชาติรายใหญ (Big FDI) จำนวน 20 
รายเกี่ยวกับการสรางแบรนดประเทศไทย

ภายใตแนวคิด “Connectivity” ดังกลาว 
พบวา Top of mind การรับรูเกี่ยวกับ 
ประเทศไทยของชาวตางประเทศในอันดับ 
ตนๆ มี 2 เรื่องคือ

1. ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยว 
ที ่นาดึงดูดใจและทิวทัศนสวยงามเชน 
ชายหาดและมีอาหารไทยที่ขึ้นชื่อ โดย 
เฉพาะรสชาติเผ็ด

2. การบริการและความยืดหยุนของคน 
ไทยที่มีความเปนมิตร (friendly) มี 
น้ำใจ (generosity) มีความกรุณา 
(kindness) มีรอยยิ้มและคำพูดที่ภาษา 
ไทยที ่ชาวตางชาติจดจำไดค ือสวัสด ี 
ขอบคุณ สบายๆ ไมเปนไร

สวนดานการใชธีม “Connectivity” 
ในการสื่อสารตราสินคาพบวามีทั ้งที ่เห็น 
ด  ว ย แ ล ะ ไ ม  เ ห ็ น ด  ว ย ใ นก า ร ใช  ธ ี ม 
“Connectivity” ในการสื่อสารตราสินคา 
โดยผูที่เห็นดวยเห็นวา “Connectivity” 
เปนรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการสราง 

Strategy : Brand Strategy
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ภาพลักษณประเทศไทย… 
ในมุมมองของนักธุรกิจนักลงทุน
และสื่อมวลชนตางประเทศ

Contributor
อาจารยมานา คุณธาราภรณ์ 
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
และ ผูอำนวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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- สโลแกน “We’re moving forward. 
Come with us” ท่ีกำลังจะเกิดข้ึน สามารถ 
ดึงดูดความสนใจนักลงทุนชาวตางชาติได 

- ควรกระจายรายได และความ 
เจริญจากกรุงเทพฯไปยังทองถิ ่นใหมาก 
ขึ้น

• ความคิดเห็นที ่มีตอศูนยกลาง 
การคาขาย (Trade) ของชาวตางชาติ 
มีดังนี้

- ชาวตางชาติคอนขางเห็นดวยวา 
ประเทศไทยเปนประเทศที ่มีการคาขาย 
คึกคักตลอด 24 ชั่วโมง

- เห ็นด วยว  าประเทศไทยเป น 
ประเทศที่มีการสงออกสินคาที่หลากหลาย 
ตั้งแตสินคาเกษตรกรรมไปจนถึงอุปกรณ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหรือรถยนต 

- เห็นวาประเทศไทยมีการจัดการ 
ดานภาษีท่ีดีอยูแลว แตควรปรับกฎระเบียบ 
บางอยางใหยืดหยุนกับนักลงทุน และควร 
ดูแลเรื่องการทุจริตใหสินบนใหนอยลง

- เห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพที่ 
จะเป นผ ู นำด านอ ุตสาหกรรมส ื ่อและ 
ภาพยนตรของโลกได 

• ความคิดเห็นที ่ม ีต อแหลงการ 
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ของโลก (Manufacturing) ของชาว 
ตางชาติมีดังนี้

- เห ็นว าแรงงานในประเทศไทย 
เปนแรงงานท่ีมีทักษะ และพรอมท่ีจะฝกฝน 
เรียนรู นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุนและ 
ความขยันหมั่นเพียร

- แตควรพัฒนาในเรื่องการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน 
ในตางจังหวัด 

- มองวาประเทศไทย สามารถเปน 
แหลงผลิตรถยนต Eco-car และชิ้นสวน 

Microship ที่สำคัญของโลกได 
• ความคิดเห็นที ่มีตอการบริการ 

ระดับโลก (hospitality) ของชาวตางชาติ 
มีดังนี้

- ประเทศไทยม ี เอกล ักษณของ 
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการบริการ มีความเปน 
มิตรและอบอุน

- ด  านความสะอาดค อนข  างด ี 
ยกเวนบางสถานที่ เชน ตามทองถนน 

- ชาวตางชาติคอนขางไดร ับการ 
ปฏิบัติเฉกเชนแขกพิเศษระดับ VIP จาก 
คนไทย

- นอกจากนี้ ยังมองวาประเทศไทย 
สามารถเปนศูนยกลางดานความทันสมัย
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตตองกระจาย 
ความเจริญใหไมกระจุกตัวอยู แคภายใน 
เมืองหลวงเทานั้น

การสรางแบรนดใหกับประเทศไทย
เปนสิ ่งสำคัญและจำเปนเรงดวนกอนที่ 
จะเปดเสรีทางการคา ASEAN เพราะ 
ตองสรางจุดแข็งใหกับประเทศไทยให 
แตกตางและโดดเดนจากประเทศอื่นทำให 
นักลงทุนมีความสนใจและเลือกที่จะมาลง
ทุนในเมืองไทยทามกลางการแขงขันที่สูง
มากขึ้นในปจจุบัน

การใชแนวคิดในการสื่อสารกับชาว 
ตางชาติวา connectivity จะสงผลดีตอ 
การคาและการลงทุนของประเทศไทย 
โดยเฉพาะตอการเปดเสร ีทางการคา
ASEAN ในอีกไมถึง 3 ปขางหนา 
ภาครัฐยังคงตองพัฒนาและลงทุนกับการ
คมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคที่จำเปน 
และลบภาพลักษณเชิงลบ อาทิ ความไม 
แนนอนและความขัดแยงทางการเมือง 
รวมถึงการคอรรัปชั่นเพื่อเพิ่มความนาเชื่อ 
ถือใหกับประเทศไทยสำหรับชาวตางชาติ

มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ไมควรทิ้งเอกลักษณที่ดีที่

ทำให ชาวต างชาต ิร ู ส ึกประท ับใจก ับ 
ประเทศไทยเชนความเปนมิตร รอยยิ้ม 
และวัฒนธรรมที่ดี และในสวนของภาครัฐ 
ทุกภาคส วนได แก กระทรวงพาณิชย  
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ 
ทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการตางประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ ควรใชแนวคิดในการ 
สื่อสารแบรนดเดียวกันคือภายใตกรอบ
แนวคิด connectivity โดยประยุกตใช 
sub-theme ไดแก infrastructure, 
trade, manufacture, hospitality ให 
เขากับแตละสวนงาน

สำหรับศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
เปนหนวยงานที่กอตั้งโดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหบริการขอมูลวิชาการเกี่ยวกับตรา
สินคาหรือแบรนดใหกับผู สนใจทั่วไปโดย 
ทำวิจัยที่ประโยชนเกี่ยวกับผูประกอบการ 
และที ่ผ านมาไดเสนอผลงานวิจัยใหกับ 
หนวยงานภายนอกมาแลวหลายหนวยงาน
ในหลายธุรกิจ เชน โครงการเสริมสราง 
ม ูลค าทางเศรษฐก ิจแก อ ุตสาหกรรม 
อาหารของไทย (สถาบันอาหารกระทรวง 
อุตสาหกรรม) และลาสุดคือการจัดกิจกรรม 
การสรางแบรนดเพ่ือเจาะหาตลาดเปาหมาย 
Top secrets for SMEs branding: 
ลับเฉพาะ! สรางความสำเร็จแบรนดไทย 
สู แบรนดโลกภายใตโครงการพัฒนาการ 
รวมกล ุ  มและเช ื ่ อมโยงอ ุตสาหกรรม 
(Industrial Cluster Development) 
ประจำป พ.ศ. 2555 ใหกับกระทรวง 
อุตสาหกรรม

Brand Strategy 
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ยังไดพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องสิทธิ วา 
สิทธิเริ ่มตนอยางไรและปญหาที่ประเทศ 
ไทยเผชิญอยูตอนนี้คืออะไร การบังคับ 
ใชกฎหมายลิขสิทธิ์ อะไรคือชองวางใน 
การบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ ์ในประเทศ 
ไทย และอนาคตเราผูมีสวนไดสวนเสีย 
ควรตระหน ั กถ ึ ง เร ื ่ อ ง ใด เป  นสำค ัญ 
ทีมบรรณาธิการขอสรุปรายละเอียดยอๆ 

ชนะคนอื่นได ประการที่สอง คือ Possible 
Technology ส่ิงน้ันตองทำไดดวยเทคโนโลยี 
ที่มีอยูมหาศาล ประการที่ 3 คือ Viable 
in the Market Place หาชองวางพื้นที่ 
ในการทำตลาด โดยการพัฒนา Idea 
Innovation ควบคูไปดวย ตองคิดทุก 
อยางใหมีความละเอียดขึ้นอีก และคิดวา 
จะทำอยางไรใหไอเดียนั ้นมันจะดีกวา 
ของคนอื่น หรือเรียกวา Refinement 
คือการกลั่นกรองความคิด ซึ่งถือเปน 
หัวใจสำคัญ และตองคิดไปถึงวา Refinement 
Digitalization และ Refinement 
Commercialization อยางไรที่จะตรง 
ตอความตองการของลูกคา 

ขอยกตัวอยาง นักคิดคนทานหนึ่ง 
Mr. Harvey Firestone ผูผลิตยาง 
รถยนตยี่หอ Firestone เขาไดกลาววา 
เงินไมใชสิ่งสำคัญที่สุด ประสบการณ 
ไมใชสิ่งสำคัญที่สุด แตสิ่งสำคัญที่สุดคือ 
IDEA ถาคุณมี Idea คุณก็มีเครื่องมือ 
ที่จะเขาถึงสิ่งที่คุณตองการ แลวก็ไมมีขอ 
จำกัดทางธุรกิจ ดร. ทนง พิทยะ เลาวา 
ผมไดเรียนรูมาจากคนอินโดนีเซียที่เคยทำ
งานรวมกันซึ่งทำธุรกิจเหมืองแรในสมัยที่
ผมอยูโรงงานน้ำตาล เขาบอกวา “Doing 
the same thing over and over, yet 
expecting different results, is the 
definition of crazy.” และเพ่ือนอินโดนีเซีย 
ของผมเคยเลานิทานใหฟงวาลาเมื ่อมัน 
เดินไปสะดุดกอนหินกอนใหญเมื่อมันเดิน
ซ้ำไปทางนั้นมันจะไมสะดุดอีก มันจะไม 
สะดุดซ้ำแลวซ้ำเลาถึงแมมันจะเปนลาโง 
มีแตมนุษยเทานั้นเองที่จะเดินแลวสะดุด
กอนหินอยูตลอดเวลา อันนี้เปนคติที่ผม 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ทางทีมบรรณาธิการ Thailand Economic 
& Business Review ไดเขารวมงาน 
Digital Agenda Thailand “วาระดิจิทัล 
รูทันโลก รวมเปดไทย” ครั้งที่ 4 เรื่อง 
Content & Creativity in the Digital 
Thailand ที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
และ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ 
(ISEP) ไดรวมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยบริษัท 
GMM Grammy ไดใหการสนับสนุนหลัก 
และเวทีนี ้เต็มไปดวยพันธมิตรจากหลาก 
หลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
สื่อมวลชน มากกวานั้นวิทยากรชั้นนำที่ 
มาในวันนี้ ตั้งแตอดีตรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลัง นักธุรกิจชั้นนำไปจน 
ถึงนักรอง นักแตงเพลง นักขาว พิธีกร 
มากมาย หลายทานดวยกัน อาทิ ดร.ทนง 
พิทยะ ดร.ภูษณ ปรียมาโนช รศ.สุธรรม 
อยูในธรรม ดร.สุวิทย เมษินทรีย คุณธนา 
เธียรอัจฉริยะ คุณตา พาราด็อกซ คุณหนึ่ง 
ณรงควิทย ฯลฯ รวมแบงปนมุมมอง 
วิสัยทัศน และ มาแลกเปล่ียนความคิด 
ต้ังแตเร่ือง “Creative Economy” 
ทำอยางไรถึงสรางรายไดจาก ความคิด 
“Strategic adjustment” ยุทธศาสตร 
และการปรับตัว “Society Agenda in 
Digital Thailand” วาระ 
ของสังคมในยุคดิจิทัล “Theatre, Entertainment 
& End Chain in the Digital Era” 
โรงภาพยนตร ธุรกิจบันเทิง ในยุคดิจิทัล 
และเปดเวทีเสวนานักคิดนักสรางสราง 
ไทย ประเด็นที่รวมพูดคุย ไดแก การ 
ปรับตัวของผู สรางสรรคเพื ่อการอยู รอด 
ในการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และเวทีนี้ 

ใหแกผูอานดังนี้ 
Creative Economy: Recovery, 

Glory and Opportunity for Thai 
Entrepreneurs

ดร. ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ไดเลาถึง Creative 
Economy การประสบความสำเร็จจาก 
Creative Economy ไปสูนวัตกรรม 
ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก 
ประการแรกคือ Defining Users ตองให 
สิ่งใหมนี ้เปนสิ่งที ่มีไวในกระเปาหรือมีไว 
ในบาน แลวจำตองเปลี่ยนเปนสินคาที่ 
ทดแทนกับสิ่งที่มีอยูเดิม แลวทำใหสิ่งที่มี 
อยูเดิมนั้นลาสมัยไป หรือ คุณตองมีอะไร 
ที่กาวหนามากกวาคนอื่นหนึ่งกาว ทำ 
Product ดีกวาคนอื่น 1 Step คุณก็เอา 
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Content & Creativity
in the Digital Thailand

“à§Ô¹äÁ‹ãª‹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ 
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�äÁ‹ãª‹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ 
áμ‹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¤×Í IDEA”
´Ã. ·¹§ ¾Ô·ÂÐ



ในกระบวนการการผลิต การโปรโมชั่น 
กระบวนการการสรางราคาและสถานที่ 
ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไดหรือไมไดมันก็
อยูที่เราทุกคน

Strategic Adjustment
ดร.สุวิทย เมษินทรีย ผูอำนวยการ 

Sasin Institute for Global Affairs 
ไดมาบรรยายเรื่องยุทธศาสตร และการ 
ปรับตัว หมายถึงการเปลี่ยนจาก Analog 
มาเปน Digital Age จากตรงนี้มัน 
ทำใหเราจะตองหาโมเดล ตองดูวากรอบ 
ความคิดเปนอยางไร และเราทำงานกัน 
บน Platform ใหมนี้ไดอยางไร และเรา 
จำเปนตองมี New Mindset อะไรบาง 
ตามมาดวย New Skill Set อะไรบาง

เราอยูบนโลกที่เปลี่ยนจาก ‘โลกที่คง 
รูป’ มาสู ‘โลกที่เลื่อนไหล’ แตเดิมที่แยก 
ออกจากกัน อยางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ปจจุบันกลายเปนสวนหนึ่ง 
ของก ันและก ันแล  ว เรา เร ี ยกว  า เป น 
Multiple Realities ทำนองเดียวกันคือ 
แตเดิมมาแบงเปน Local, Regional และ 
Global ตางคนตางอยู แต ณ วันนี้ 
ทุกอยางกลายเปนสวนหนึ ่งของกันและ 
กัน อาเซียนก็เปนตัวอยางที่ดีซึ่งในอีก 
ไมกี ่รอยวันขางหนาเราจะกลายเปนสวน
หนึ่งของอาเซียน และเปนสวนหนึ่งของ 
โลก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่นาสนใจ 
กวานั้นคือนอกจาก Multiple Realities 
แลว พวกเราไมไดอยูใน social system 
อีกตอไป พวกเรากำลังอยูใน Socio 
Technical System มันเปนเรื่องของการ 
ปฏิสัมพันธระหวาง Human กับ 
Technology เราจำเปนตองเขาใจ Interactive 
Platform วามันคืออะไร และเราทำงาน 
บน Operating Systems อะไร และใช 
Communication Protocol แบบไหน ใช 
Intellectual Property หรือ standard 
procedure อยางไร

และในอนาคตประเด็น Issue of 
Privacy จะรุกล้ำเราไดไปพรอมๆ กับใน 
การพัฒนาไปสูยุคดิจิตอลที่สมบูรณมาก
ขึ้นเรื่อยๆ Globalization ทำใหเราอยูใน 
พหุวัฒนธรรม ทำใหเรามีวัฒนธรรมที่ 

จำมาโดยตลอดแลวเปนหัวใจสำคัญเลยวา 
เมื่อเรามัวแตพะวงอยูในกะลามัวแตคิดซ้ำ
ซอนวนไปวนมา สิ่งใหมๆ ก็ไมสามารถ 
เกิดขึ้นมา มันทำใหเราเหมือนกับคนที่เดิน 
สะดุดกอนหิน เปรียบเสมือนเราจะแยกวา 
ลา 

แต Bottlenecks ของประเทศไทย 
คืออะไร ผมมองวาในเชิงอุตสาหกรรม 
เราไมมีการสืบเนื่องที่ดีพอ สิ่งที่เกิดขึ้น 
ชัดเจนคือ การดูแลสิทธิบัตร การดูแล 
ลิขสิทธิ์ ยังไมดีพอ ทำใหดารานักรอง 
หลายคน ตองหมดกำลังใจในการผลิตงาน 
เพราะทำทีไรก็กอปทันที สิ่งเหลานี้คือ 
ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแลวสิทธิ
บัตรมันก็ไมเกิด

Society Agenda in Digital 
Thailand

ดร. ภูษณ ปรียมาโนช ประธาน 
สถาบ ันนโยบายส ั งคมและเศรษฐก ิจ 
(ISEP) กลาววา Content & Creativity 
เปนสังคมไรขอบเขต ตอนนี้ถาเรามีมือถือ 
เราจะเห็นคำวา app นั่นคือคนที่มีมือถือ 
สามารถสราง Application ได หลายๆ 
สามารถสราง application ใน Facebook 
ใน Android System อื่นๆ อีกมาก ยุคนี้ 
หายใจผานไมคยังขายไดเปน 10 ลาน 20 
ลาน ผาน platform ที่สรางสรรคเอง 
ตรงน้ีเปนอะไรในโลกของ creative ใหมๆ 
Content ใหมๆ จากสมัยกอนที่ตอง 
ผานระบบการโปรโมชั่น สมัยใหมคน 
สามารถทำโปรโมช ั ่นผลงานตนผาน 
platform เชน Facebook, Topic 
server, Google chrome หรืออื่นๆ 
ไดเพราะฉะนั้น สังคมกลายเปนสังคมที ่
เปดกวาง โครงสรางใหญ อยางบริษัท RS 
GMM ก็จะนอยลงไป โอกาสการสรางสรรค 
เปนไปไมไดมากขึ้น 

และสมัยกอนวิธีการคิดราคาใชสูตร
ทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช นั่นคือ 
ตนทุนบวกกำไร แตสมัยใหมกลับเปนเรื่อง 
ของความพอใจ ผูซื้อมีความตองการและ 
จายแพงได ถาชอบ app นี้และสุดทาย 
เปนโลกที่ไมมีขอบเขต สรุปคือ สังคมที่ 
เราอยากจะใหเปนก็คือ สังคมท่ีไรพรมแดน 
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¼‹Ò¹ platform”
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หลากมิติ หรือ Global culture 
ประเด็นคือ เราคนไทยซึ่งอยูตรงกลาง 
เราจะสามารถทำอยางไรใหคนไทยที่อยู
ตรงนั ้นรับรู ส ิ ่งที ่เปนวัฒนธรรมในมุม 
National Culture กับ Physical 
Culture เปนหนึ่งเดียวและจะทำอยางไร 
ใหอยูอยางปกติในเวทีโลกได อันนี้เปน 
ประเด็นที่ทาทายทั้งในเชิงนโยบายและ
การจัดการดวย

Content & Creativity.....New 
Business Model

คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ 
บริหาร สถาบันพัฒนาผูประกอบการเชิง 
สรางสรรค (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พูดถึงเรื่อง business model เมื่อโลก 
ไดเปลี่ยนแปลงไปแลว เราควรมี business 
model อยางไรของการท่ีจะทำให Creativity 
ของเราเปลี่ยนกลายเปนเงินได

Business Model ในความคิดของ 
ผมคือ 3 เหลี่ยมที่ขางบนเขียนวา local 
แลวขีดลูกศรไปทางขวา regional แลวขีด 
ลูกศรไปทางขวา global อันนั้นคือ 
market place ถาอยากสำเร็จจริงๆ มอง 
ไปใหไกลๆ แบบนั้นเลย มุมลางขวาเขียน 
คำวา innovation ลงไป คำนี้คือเรื่อง 
ของการสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นที่เราเรียก 
ภาษาไทยวา ‘นวัตกรรม’ ผมอยากใหลาก 
ลงมาถึงเหตุใหเกิด innovation ลาก 
ลูกศรลงมาก็ไดหรือไปทางซายก็ไดแลว 
แตทานจะถนัดใชคำวา creativity แลว 
ก็ลากตอไปทางซายลงมาขางลางใชคำวา 
imagination ถาทานลากภาพนี้ผมจะ 
อธิบายในมุมขวาลางวา “Imagination 
create innovation” นั่นคือ สิ่งที่มันจะ 
เกิดขึ้น ทานจะไมมีทางเกิดนวัตกรรมถา 
เราไมมี creativity ทานจะไมมีทางมี 
creativity ถาทานไมมี imagination 
สิ่งที ่เปนขอพิสูจนไดดีที ่สุดในอดีตจนถึง 
ปจจุบัน ซายลางใสคำวา Entrepreneurship 
แลวลากลงมาขางลางใส W W แลวใสตัว 
H แลว W W ทานตองตอบคำถาม 5 
คำถามนี้ใหไดคือ

1. W แรกคือ what are you? 
คุณเปนอะไร คุณเปนใคร คุณเปนอยางไร 

2. W คือ what you want to? 
นั่นแปลวา เราอยากเปนอะไรตอไป

3. H แนนอน How can you be? 
แปลวา แลวจะทำอยางไรถึงจะไปตรงนั้น

4. ตัวที่ 4 เปน W ที่ 3 when 
ใสคำวา when ลงไป ก็ชัดเจนเลยวา 
เมื่อไหรจะเปนแบบนั้น

5. ไมตองสงสัยเลยนะวาตัวที่ 5 คือ 
อะไร ตัวที่ 5 คือ what if? ถามันไม 
เปนแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้น 

นักธุรกิจ ผูประกอบการทั้งหลายจะ 
ช น ะ ไ ด  ม ี ส า ม เ ห ล ี ่ ย ม แ ล  ว ต  อ ง ม ี 
Leadership ดวย Leadership มีอยู 5 P 
ดวยกัน ตัวที่ 1 ที่ตองมี คือ Principle คือ 
หลักการ ตัวที่ 2 คือ Philosophy คือ 
ตองมีปรัชญาในการคิด ตัวที่ 3 คือ 
Prediction นั่นหมายความวาเราตองมี 
การคาดการณหรือกลาที ่จะทำนายสิ ่งที ่ 
จะเกิดขึ้นในอนาคตได หรืออาจกลาวได 
วามี Vision ตัวท่ี 4 คือตัว Productive หรือ 
Production อันนี้คือ Action เรามีหมด 
ทุกอยางแลวแตถาเราไม productive ก็ 
คงจะเปนแคอาจารยคนหนึ่งที่ไมสามารถ
จะนำเสนอหรือทำในสิ ่งนั ้นใหเกิดขึ ้นได 
จริง ตัวสุดทายคือ Pride คือ ความ 
ภาคภูมิใจในสิ่งที่เปนตัวเรา ตองมีพยายาม 
อยาถอมเนื้อถอมตัวมาก มีความภูมิใจใน 
สิ่งที่เปนเรานั่นคือ leadership ในมุมมอง 
ผม

ทานผู สนใจขอมูลและรายละเอียด 
เพิ่มเติมของ Digital Agenda Thailand 
วาระดิจิทัล รูทันโลก รวมเปดไทย สามารถ 
เขาไปคนหาไดที www.DigitalAgenda 
Thailand.com หรือติดตามขาวสารจาก 
ทีมงานไดที่ Facebook Fanpage ที่ 
www.facebook.com/DigiThailand
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และยังทำใหเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นได
อยางชัดเจน ดังท่ี  เสถียรโกเศศ (อางถึงใน 
เติมศักดิ์ สุวรรณประเทศ 2519 :61) 
ไดแสดงความเห็นไววา ถากลาวถึง 
ประเพณีไทย ก็หมายความถึงนิสัยสังคม 
ของชนชาวไทย เรียกวา ประเพณีเดิม 
หรือประเพณีปรัมปรา คือ ประเพณีที่สืบ 
ตอกันมา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Tradition ที่ประเพณีเดิมนี้คงอยูได มีสิ่ง 
ใหมเขามาชวยเสริมสรางสิ ่งเกาอยู เสมอ 
และกลมกลืนเขากันไดดี จึงทำใหประเพณี 
เดิมยังคงรูปอยูตอไปได

เมื่อ “ประเพณี” เปนสวนหนึ่งของ 
วัฒนธรรม และเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการ 
ประพฤติปฏิบ ัต ิอ ันยาวนานของคนใน 
ทองถิ่นตางๆ ซึ่งไมวาจะอยูแหงหนตำบล 
ใดหากคนในทองถิ่นนั้นมีประเพณีที่ยึดถือ 
กันมาชานาน ก็เทากับวาประเพณีนั้น 
มีคุณคาประกอบกับเปนสิ่งที ่ควรคาแก 

การธำรงไวในทองถิ่นเฉกเชน “ประเพณี 
การตอนรับ” ที่ถือเปนประเพณีที่สืบทอด 
กันมายาวนานของและเกาแกของสังคม
ไทย

ทั้งนี้หากจะกลาวกันถึง “ประเพณี 
การตอนรับ” ที่เปนธรรมเนียมไทยมาแต 
โบราณนั้น ก็อาจจะมีความแตกตางกันไป 
ตามแตละทองถิ่น แตสิ่งที่คลายคลึงกันก็ 
คือ การแสดงความมีน้ำใจในเวลามีผูมา 
เยือนที่บานของเรา จากการบอกเลาของ 
อาจารยสุจริต บัวพิมพ ผูเชี่ยวชาญดาน 
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (สัมภาษณ 
:1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) ไดอธิบาย 
ใหเขาใจวา “ในสมัยอดีตนั้น บานเรือน 
ตางๆ ของแตละทองถิ่นมักจะเปดใหผูที่ 
มาเยือนและแวะมาเยี่ยมเยียนบางในบาง
ฤดูกาล ซึ่งโดยสวนใหญนั้นก็จะเปนญาติ 
สนิทมิตรสหายที่เดินทางผานมา โดยการ 
เดินทางนั้นอาจจะเปนการเดินทางมาเพื่อ

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองมาอยางตอเนื่องพรอมๆ กับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รุดหนาอยาง 
รวดเร็ว แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูกับสังคมไทยไมเคยเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังควบคูไปกับการ 
พัฒนาของสังคมไทยมาชานานก็คือ “วัฒนธรรม”

นักวิชาการทั้งในและตางประเทศได
ใหคำจำกัดความของคำวา “วัฒนธรรม” 
ไวหลากหลายแงมุม ซึ่งสามารถกลาวโดย 
สรุปไดวา “วัฒนธรรม” หมายถึง ความรู 
ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ การ 
ประพฤติหรือปฏิบัติ การกระทำ รวมไป 
ถึงการแสดงออกตางๆ ในทางที่ดีงาม 
ของมนุษยที ่ไดมีการรวมกันทำและยึด 
ถือกันสืบมาเปนชวงเวลายาวนานจน 
กลายเปนมรดกอันมีคาและควรคาแก 
การทำนุบำรุงใหสืบตอไปในสังคมนั้นๆ

ดวยความหมายดังกลาวนี ้เองทำให 
เห็นไดประการหนึ ่งว าหากคนในชุมชน 
หรือทองถิ ่นไดมีการรวมตัวกันกระทำสิ่ง 
หนึ่งสิ่งใดขึ้นนั้น ก็เทากับวาไดแสดงออก 
ถึงการมีวัฒนธรรมรวมกันไดเปนอยางด ี
และคงจะหลีกไมพ นที ่จะตองกลาวถึง 
“ประเพณี” ดวยเพราะถือไดวาเปนสิ่ง 
หนึ ่งท ี ่แสดงออกถึงความเป นท องถ ิ ่น 
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เรื่องราวของประเพณีการตอนรับยัง
มีอีกมากมาย ซึ่งก็คงจะกลาวไดไมหมดใน 
ครั้งนี้ แตขอความดังกลาวมาทั้งหมดก็คง 
จะทำใหเขาใจและไมลืมวาในฐานะที่เรา 
ยังเปนคนไทยและอยูในสังคมไทย เราจะ 
คงจะยึดถือประเพณีนี ้ก ันตอไปอีกยาว 
นาน อีกทั้งยังกลาวไดอีกวาในปจจุบัน 
“ประเพณีการตอนรับ” คงไมไดเปน 
เพียงประเพณีที่มีแลวก็สูญหายไป หรือ 
เปนเพียงประเพณีที่ใชในทองถิ่นเทานั้น
แตมากไปกวานั้นคือเราควรนำประเพณี 
ที่ดีงามตามแบบฉบับของไทยนี้มาใชให 
เกิดประโยชนและมีคุณคากวาที่เคยเปน 
เชน เราควรท่ีจะพรอมทำการตอนรับบุคคล 
จากทั ่วทุกมุมโลกที ่ม ีความหลากหลาย 
วัฒนธรรมใหมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนการสราง
พ ันธม ิตรการพ ัฒนาในประชาคมโลก 
เพราะเรากำลังจะเขาสูประชาคมอาเซียน
ก ันอย างจร ิงจ ังในอ ีกไม ก ี ่ป ข างหน า 
ซึ่งก็เชื่อแนวาจะเปนการสานตอประเพณี
การต อนร ับของไทยให คงอย ู  ได อย าง 
งดงาม อีกทั้งยังเปนการเผยแพรประเพณี 
ใหเปนที่ประจักษในสายตาของทั่วทุกมุม 
โลก และยังจะเปนการแสดงออกถึงความ 
เปนไทยไดเปนอยางดี ดั่งคำพังเพยที่ยัง 
พูดกันอยู อยางคุ นหูและติดปากกันดีวา 
“เปนประเพณีไทยแทแตโบราณ ใครมา 
ถึงเรือนชานตองตอนรับ”

การคาขาย ไปทำบุญ หรือการเยี่ยมญาติ 
พี่นองในทองถิ่นตางๆ ที่อาจจะอยูไกล 
จากที ่พักของตนเองและยังไมมีที ่พักพิง 
ก็จะมาขออาศัยพักผอนนอนหลับในยาม
ค่ำคืน ทั้งนี้ การใหที่พักกับผูที่แวะเวียน 
ผานมาในทองถิ่นของสมัยกอนนั้น ถือได 
วาเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ 
โดยสวนใหญนั้นผูที่มาพักก็มักจะพักเพียง
ค่ำคืนเดียว หรืออาจจะสองหรือสามคืน 
เปนอยางมากเทานั้น แลวก็อาจจะเดิน 
ทางตอไปที ่อ ื ่นตามจุดมุ งหมายของผู ท ี ่ 
เดินทางในภายหลัง ซึ่งกอนกลับผูเดินทาง 
ก็จะมีขาวปลาอาหารแหง หรือผลหมาก 
รากไมที่นำติดมาในการเดินทางมอบไวให
แกเจาของบาน เพื่อเปนการตอบแทนที่ 
มีน้ำใจที่ดีตอกัน”

จากคำบอกเลาขางตน ทำใหเห็นได 
ว าตามธรรมเน ียมของคนไทยหร ือใน 
สังคมไทยตั้งแตโบราณนั้น “ประเพณีการ 
ตอนรับ” เปนสิ่งที่ยึดถือและเปนแนวทาง 
ในการปฏิบ ัต ิของคนในทองถ ิ ่นส ืบมา 
กลาวคือ เมื่อเวลาที่มีผูมาเยี่ยมเยียนบาน 
ของเรา ผูที่เปนเจาบานก็จะตองมาทำการ 
ตอนรับ เพื่อเปนการแสดงออกถึงมารยาท 
อันดีงามที่คนไทยซึ่งก็นับเปนการปฏิบัติ 
ที ่น าช ื ่นชมสมกับที ่ประเทศไทยได ร ับ 
ฉายาวาเปน “สยามเมืองยิ้ม” แตตั้งแต 
อดีตกาล
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2555 จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และ 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ TSSI ของ 
ว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อม : 
SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2555 คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

อยู ณ ระดับ 53.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมีนาคม 
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 โดยเมื่อ 
พิจารณาแยกตามประเภทของก ิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 52.0 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับคา
ดัชนีในเดือนมีนาคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
51.3 ในขณะที่กิจการภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 
55.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนมีนาคมที ่มีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 55.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวาผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่นใน

ปจจุบ ันปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเล ็กนอยเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 
ผู ประกอบการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 
อยูในระดับคอนขางดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
เปนสวนใหญ จะมีเพียงผูประกอบการ 
กิจการภาคการคาสงเทานั้นที่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และบริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 47.5 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมีนาคม 
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 53.6 โดยเมื่อ 

ECONOMIC INDEX

57

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
â´Â: ÊÓ¹Ñ¡´Ñª¹ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �, ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â, ÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â: ¹ÒÂÊØÇÔÊØ·¸Ô ÈÔÃÔÇÑ²¹¡ØÅ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐ¨ÓÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â



พิจารณาแยกตามประเภทของก ิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 47.8 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนมีนาคมซึ ่งมีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 53.8 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 47.2 ปรับ 
ตัวลดลงเม่ือเทียบกับคาดัชนีในเดือนมีนาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 53.4 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค
การคา และภาคบริการมีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับ 
ตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อเท ียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผาน อีกทั้งผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ในระดับที ่ไม ด ีน ักเนื ่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงผูประกอบการ 
กิจการภาคการคาสงเทานั ้นที ่ค าด ัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวาคาฐาน
ที่ 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมที่มีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบันของเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 
คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 56.2 ปรับ 
ตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน
ของเดือนมีนาคมที ่ค าด ัชนีอยู ท ี ่ระดับ 
49.9 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.6 ปรับตัว 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของเดือนมีนาคมที่คา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 68.1 จากคาดัชนีความ 
เช ื ่ อ ม ั ่ น ต  อ เ ศ รษฐก ิ จ ขอ งประ เทศ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 พิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การค าและบร ิการม ีความเช ื ่อม ั ่นต อ 
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลง 
เม ื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที ่ผ านมา 
อยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระด ับท ี ่ค อนข างด ี เน ื ่องจากค าด ัชน ี 
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ทางการเมืองตอกิจการ ผูประกอบการ 
มองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่
ไมมากนัก แตสงผลกระทบในระดับที่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาและ 
ในสวนของมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐผู ประกอบการมองวาสงผล 
กระทบดานบวกตอกิจการในระดับที ่ไม 
มากนักและสงผลกระทบตอก ิจการใน 
ระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เช ื ่อม ั ่นผ ู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการในเด ือนเมษายน พ .ศ . 2555 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับ
ตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อเทียบกับ 

ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50
เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ ที่สงผล 

กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนเมษายน พ.ศ. 
2555 ผูประกอบการสวนใหญมองวา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับ
สูงที่สุด ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
สินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รองลง 
มาไดแก ผลกระทบจากการแขงขันใน 
ตลาด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะ 
ที่ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 

คาดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนที่ผานมา 
ซึ ่งการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของคาดัชนีความ 
เชื ่อมั่นในปจจุบันเปนผลจากการปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้นของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในแทบ 
ทุกองคประกอบแตก็เปนการปรับตัวเพิ่ม
ขึ ้นของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นของแตละ 
องคประกอบในระดับที่ไมมากนัก จะมี 
เพียงความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดาน 
ยอดจำหนายในปจจุบันเพียงองคประกอบ 
เดียวที่คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศ
ทางที่ลดลง ในขณะที่การปรับตัวลดลง 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาจะเปนการปรับตัวลดลงของคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดาน 
ยอดจำหนาย และกำไรเปนหลัก โดย 
สาเหตุที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นเปนผลมา 

ECONOMIC INDEX

59



จากในชวงดือนเมษายนเปนชวงปดภาค
การศึกษา อีกทั้งในชวงเดือนเมษายนจะ 
มีเทศกาลสงกรานตซึ ่งถือเปนเทศกาล 
สำคัญที่จะมีผูเดินทางกลับภูมิลำเนาใน
ตางจังหวัดและเปนชวงวันหยุดยาวการ
เดินทางทองเที่ยวของประชาชนนาจะมี
ความคึกคักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอ 
ผู ประกอบการในภาพรวมที ่ได ร ับผลดี 
จากสถานการณดานการใชจายที่จะมีการ
เรงตัวเพิ่มขึ้นในระยะนี้ ซึ่งปจจัยดังกลาว 
สงผลใหคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 
ของเดือนเมษายนปรับตัวในทิศทางที่เพิ่ม
ขึ้น สำหรับในสวนของคาดัชนีความเชื่อ 
มั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาคาดัชนี 
ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเปนผลมาจาก
สถานการณดานคาครองชีพที ่ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นพิจารณาไดจากดัชนีราคาผูบริโภค 
ในเดือนเมษายนอยูที่ระดับ 114.78 ปรับ 
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ตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.47 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา โดยเปนการปรับ 
ตัวเพิ่มขึ ้นของระดับราคาสินคาในหมวด 
ของอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 4.51 
โดยเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
หมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 
เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ำ ผักและ 
ผลไม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม 
ไมมีแอลกอฮอล และอาหารสำเร็จรูป 
รอยละ 2.68 1.35 6.18 5.73 2.62 และ 
6.70 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีราคาหมวด 
อ่ืนๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงข้ึน รอยละ 
1.18 จากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในหมวดพาหนะ 
ขนสง และการสื่อสาร หมวดเคหสถาน 
หมวดการตรวจร ักษาและบร ิการส วน 
บุคคล หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
และหมวดการบันเทิงการอาน การศึกษา 

และการศาสนาสูงขึ้น รอยละ 0.68 2.12 
1.13 0.96 0.38 และ 0.22 ตามลำดับ 
ซึ ่งการปรับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นของระดับราคา 
สินคาในหมวดตางๆ ดังกลาวถือเปนการ 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของระดับราคาสินคาที ่ 
จำเปนตอการดำรงชีว ิตประจำวันของ 
ประชาชน และถือเปนปจจัยบั่นทอนการ 
บริโภคในระดับสูงอยางตอเนื่องในระยะนี้
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI) 

Export CLI เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 อยูที่ 
ระดับ 100.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5 จากเดือนที่ผานมา 
และอยูเหนือเสนมาตรฐานเปนเดือนท่ีสอง สงสัญญาณ 
การขยายตัวในเบ้ืองตน เน่ืองจากตัวแปรองคประกอบ 
ในสวนของปจจัยภายในประเทศสงสัญญาณขยายตัว 
ไดแก ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช 
กำลังการผลิต ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น และ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทย อยางไรกต็ามในสวน 
ของปจจัยตางประเทศ คือ การผลิตของโลกเมื่อ 
พิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan 
Global Manufacturing PMI) สงสัญญาณในดานลบ 

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

การสงออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จะไดรับ 
ผลบวกจากปจจัยในประเทศ ในขณะเดียวกันปจจัย 
ตางประเทศจะสงผลดานลบที่ชัดเจนขึ้นเนื ่องจาก 
ประเทศในยุโรปซึ่งกำลังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจสง 
ผลกระทบตอการสงออกของไทย เม่ือพิจารณาตัวแปร 
ชี้นำการสงออก พบวาดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้น อัตรา 
การใชกำลังการผลิต และการนำเขาสินคาทุนมีการ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 2.0 14.3 และ 
25.5 ตามลำดับ อยางไรก็ตามพบวาการนำเขา 
สินคาวัตถุดิบมีการหดตัวลงรอยละ -5.6 ในขณะ 
ที่ปจจัยตางประเทศ ในสวนของดัชนีผูจัดการฝาย 
จัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) 
ซึ่งสะทอนถึงสถานการณการผลิตอุตสาหกรรมของ 
โลก มีแนวโนมชะลอลง

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

การสงออกของไทยเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 คาดวาจะไดรับปจจัยบวกจากปจจัยภายในประเทศที่ฟนตัวขึ้นตามลำดับ แตจะไดรับ 
ผลกระทบจากปจจัยตางประเทศ โดยเฉพาะปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปที่สงผลกระทบตอการสงออกไทยทั้งทางตรง และทางออม 
ทำใหคาดวาการสงออกไทยในเดือนกรกฎาคม มีแนวโนมขยายตัวได แตไมสูงมากนัก

โดยตัวแปรชี้นำการสงออกที่เปนปจจัยในประเทศสวนใหญฟนตัวดีขึ้น  เชน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนี 
ชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น และมูลคาการนำเขาสินคาทุน ในขณะที่ปจจัยดานตางประเทศมีแนวโนมชะลอลง เมื่อพิจารณาในสวนของ ดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) ซึ่งสะทอนถึงสถานการณการผลิตอุตสาหกรรมของโลก พบวาอยูที่ระดับ 
51.4 ในเดือนเมษายน และลดลงไปอยูที่ระดับ 50.6 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากประเทศ 
ในยุโรปเปนสาเหตุหลัก โดย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เนเธอรแลนด และ กรีซ มี PMI หดตัวลง ในขณะที่ สหรัฐฯ และเอเชีย PMI มี 
สัญญาณชะลอตัว 

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
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