










 สวัสดีคะ Thailand Economic & 
Business Review ฉบับเดือนกรกฎาคม 
นี้ ปรับโฉมใหมทั้งเลม เพิ่มความเขมขน 
ของเนื้อหาสาระดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ 
ความรูใหมหลายแขนงที่เกี่ยวของ มารวม 
อยูในเลมเดียว พรอมท้ังนำเสนอบทวิเคราะห 
จากงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยคณาจารยและ 
นักวิจัยจากศูนยวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และหนวยงานทางเศรษฐกิจ 
อ่ืน ๆ  ของภาครัฐ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
นอกจากน ี ้ เพ ื ่ อ ให  ได ม ุมมองใหม ท ี ่ 
หลากหลายและท ันสม ัย เรา ได  เช ิญ 
คอลัมนิสต ซึ่งเปนคณาจารยรุนใหมที่เพิ่ง 
จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั ้นนำ 
ของ โลกด  วยท ุ นของมหาว ิ ทยาล ั ย 
หอการคาไทย ผลัดเปล่ียนกันเขามานำเสนอ 
ขอคิดและแงมุมตาง ๆ ที่นาสนใจสำหรับ 
แวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจไทยอีกดวย 

 อีกทั้งปนี้ เรากำลังกาวสูปที่ 7 ของ 
การจัดทำ Thailand Economic & Business 
Review วารสารเลมนี้ถือไดวาเติบโตไป 
พรอม ๆ กับผลงานทางการวิจัยขอมูลทาง 
เศรษฐกิจ การใหบริการวิชาการแกสังคม 
และกิจกรรมสัมมนาตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยไดจัดทำข้ึนในชวง 10 กวาป 
ท่ีผานมา เราเร่ิมจากวารสารทางเศรษฐกิจ 
และธุรกิจรายเดือนฉบับบาง ๆ เผยแพรให 
แกสมาชิกหอการคาไทย สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่สนใจ 
ในวันนี ้นิตยสารรายเดือน Thailand 
Economic & Business Review ในรูป 
โฉมใหมกำลังเปนสื่อกลางในการนำเสนอ 

ขอมูลทางเศรษฐศาสตรจากหลากหลายฐานขอมูลในประเทศไทย ผลงานวิจัย และ 
กลยุทธการบริหารธุรกิจแนวใหม สูผูบริหาร นักเศรษฐศาสตร นักวิชาการ ผูนำแขนงตาง ๆ 
และประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนำไปประยุกตใชกับ 
การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน 

 สำหรับฉบับปฐมฤกษนี้ ขอนำเสนอ สินคาเกษตรหลักของไทย ‘ขาว’ เปน Cover 
Story ซึ่งทางศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดนำเสนอ 
บทวิเคราะหผลกระทบขาวไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไทยกำลังเผชิญกับ 
คูแขงประเทศเพื่อนบานอยางเวียดนาม และเมื่อภาษีศุลกากรปรับเปน 0 ผลกระทบทาง 
เศรษฐกิจ การสงออก และรายไดของชาวนาไทยจะเปนอยางไร ประเทศไทยตองรับมือ 
อยางไร ทั้งนี้ไดมีการสัมภาษณพิเศษ คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย 
ถึงยุทธศาสตรการแขงขัน และการปรับตัวของผูสงออกขาว โรงสีขาวและชาวนาไทยในยุค 
ของการคาเสรี 

 นอกจากนี้เพื่อเตรียมความพรอม สำหรับการคาการลงทุนในเวทีโลก Thailand 
Economic & Business Review ฉบับโฉมใหมเลมนี้ ยังไดนำเสนอบทความเกี่ยวกับ 
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยงไฮ การทำความรูจักกับตลาดใหม อยางตลาด 
อเมริกาใต MERCOSUR และ การพัฒนา Hoa Lac Hi-Tech Park ของประเทศเวียดนาม 
รวมทั้งไดเพิ่มบทความความรูใหม ๆ เชน Singularity จะมาถึงแลว  และกลยุทธทางธุรกิจ 
ที่นาสนใจ เชน กฎหมายทางธุรกิจ ไวอีกดวย และเพื่อใหผูอานสามารถเกาะติดสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจได เราจึงนำเสนอบทวิเคราะหดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคไตรมาสแรก ป 
พ.ศ. 2554 รวมถึงปจจัยที่สงผลกระทบดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจไทย ปดทายดวย 
บทวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของการสงออกเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ. 2554 

 ดิฉันขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ติดตาม Thailand Economic & Business 
Review จนถึงวันที่เราเขาสูปที่ 7 ขอขอบคุณคอลัมนิสตทุกทานที่รวมแบงปน 
ความรูท่ีเปนประโยชนอยางย่ิง และขอขอบคุณท่ีปรึกษาตลอดจนทีมงานทุกทานท่ีรวมกัน 
ผลักดันใหนิตยสารฉบับปฐมฤกษโฉมใหมนี้เกิดขึ้นได 

ผูชวยศาสตราจารยดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
รองอธิการบดีฝายวิจัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
บรรณาธิการอำนวยการ

ASEAN Focus Editor's Memo

6 43

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

ส สวัสดีคะ ส สวัสดีคะ 
Business ReviewสBusiness Review
นี้ สนี้ ปรับโฉมใหมทั้งเลมสปรับโฉมใหมทั้งเลม
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การเขาถึงแหลงทุน
หนึ่งปจจัยสำคัญ
ตอการเจร�ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

โอกาสและลูทางการคาไทย
ใน "รัฐ 7 สาวนอย" ของอินเดีย

India Focus

เซ�่ยงไฮ … จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทาง
การไปสูความเปนศูนยกลาง
ของเซ�่ยงไฮ (ตอนที่ 1)

China Focus

Hoa Lac Hi-Tech Park
แหลงรองรับอุตสาหกรรมไฮเทค
ที่ทันสมัยที่สุดในเว�ยดนาม

ASEAN Focus

มองตลาดใหม
มองตลาดรวมอเมร�กาใตตอนลาง
‘MERCOSUR’ (ตอนที่ 1)

Latin Focus

ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย:
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลกระทบ ขาวไทย 
ภายใตประชาคมอาเซ�ยน

ว�กฤติธรรมชาติในญี่ปุน
กับโอกาสของสินคาอาหารไทย

ขาวไทย ทรรศนะ
จาก คุณกอบสุข เอี่ยมสุร�ย 
อนาคต ขาวไทย ในตลาดโลก

“สาร”ที่คนไทยควรเสพ

จับหัวใจใสสปด
รอน แรง และเร�ว…สัมผัสไดที่ “เซปง”

ขาวกลองงอก
กับสุขภาพที่ครบครัน

ดัชนีความเช�่อมั�น การคาดการณการสงออกไทย
เดือนพฤษภาคม 2553
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

รูจักผูบร�โภค!
ลักษณะทางภูมิศาสตรของผูบร�โภค
(Consumer Geographical Profiles:
CGP)

พัฒนาระบบโลจ�สติกสไทย
สูความเปนเศรษฐกิจที่ยั�งยืน

กระสวนกฎหมายในโลกธุรกิจ

ทีมบรรณาธิการ
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อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล คอลัมนิสต: ผศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ. ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ผศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, 
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, อมตา กนิษฐานนท, ฯลฯ
พ�สูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายศิลปกรรม: วริยา สรรคชา ฝายโฆษณา: ธนาชัยวัฒน  เจริญสุขวนาสัณฑ, ณัฎฐิพล ขจรพันธ
ฝายประชาสัมพันธและการตลาด: อมตา กนิษฐานนท ฝายบัญช�และการเง�น: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ฝายสมาช�กสัมพันธ: จตุพร ธนลาภสถาพร
ติดตอลงโฆษณา ไดที่ศูนยบร�การว�ชาการ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803
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 ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
ขีดจำกัด) ขีดความสามารถนี้จะรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไมสามารถพยากรณไดวา 
อะไรจะเกิดขึ้น เชนเดียวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหลุมดำ (Black hole) ซึ่งกฎเกณฑ 
ทางฟสิกสไมสามารถนำมาใชอธิบายได
 
 ยุค Singularity นี้ เรย เคริสเวล (Ray Kurzweil) ไดอธิบายไวในหนังสือ “The 
Singularity is Near” (ป ค.ศ. 2005) วาเม่ือถึงยุค Singularity แลว มนุษยกับคอมพิวเตอร 
จะรวมกันเปนหนึ่งเดียวอยางแยกไมออก จนทำใหขีดความสามารถดานชีวภาพของมนุษย 
ไมเปนขอจำกัดอีกตอไป (เชน ความสามารถในการจำ และ I.Q. ของมนุษย เปนตน) อาจจะ 
เปนไปไดท่ีมนุษยจะไมมีวันแกและเจ็บปวยอีกตอไป มลภาวะจะถูกขจัดใหหมดไป การหิวโหย 
ของมนุษยจะหมดไป นาโนเทคโนโลยีจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดหมด Kurzweil 
ไดพยากรณวา ป ค.ศ. 2045 ยุค Singularity จะมาถึง และเม่ือยุคน้ันมาถึงมนุษยจะเร่ิมถดถอย 
ไป คอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทมากขึ้น จะเปนยุคที่มีการขยายขีดความสามารถอยาง 
ไมมีขอจำกัดของคอมพิวเตอร หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปน Intelligence explosion  
คอมพิวเตอรตัวน้ีจะเปนเคร่ืองจักรตัวสุดทายท่ีมนุษยคิดคนข้ึนมา เพราะตอไปน้ีคอมพิวเตอร 
ตัวดังกลาว จะสามารถออกแบบแทนมนุษยและสามารถสรางคอมพิวเตอรตัวใหมที่ดียิ่งขึ้น 
ไปอีก ดังนั้นขีดความสามารถของคอมพิวเตอรจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แบบไรขีดจำกัดอยาง 
รวดเร็ว

 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 นักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยฮาวารดไดใชสาร Telomerase 
ทดลองกับหนู ยังผลใหหนูที่เจ็บปวยจากโรคสูงอายุหายจากอาการเจ็บปวยแถมยังกลับมา 
เยาววัยข้ึนอีกดวย เหตุการณน้ีเปนอีกหน่ึงตัวอยางท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหเราเห็นวาเม่ือ Singularity 
มาถึงอะไรก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น เราจึงควรจะเตรียมรับมือกับสิ่งเหลานี้อยางรอบคอบ เชน 
คอมพิวเตอรเหลานี้จะสามารถมีสติ จิตสำนึก จิตวิญญาณ ปญญา จริยธรรม ปรัชญาของ 
มนุษยดวยหรือไม

 การพยากรณของ Kurzweil นี้กอใหเกิดการถกเถียงและโตแยงกันมากมาย 
หนังสือพิมพรายสัปดาห TIME ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 ไดกลาวถึงผลงาน 
ของเขาและทำใหเกิดสมาคม “Singularitarians” ขึ้น เปนการรวมตัวของนักคิดที่มี 
แนวคิดเดียวกันทางดานนี้ และยังมีสมาคม “Kurzweilians” และ “Singularity 
University” เชนกัน ในฐานะเราที่เปนมนุษยคนหนึ่งซึ่งจะตองพึ่งพาคอมพิวเตอรเหลานี้ 
ในการอยูรอดในโลกใหมจะเตรียมการและหาคำตอบที่เหมาะสมในอนาคตอยางไร
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โดย: รศ.ดร. จ�รเดช อูสวัสดิ์
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

source: http://www.nanofuture2030.com
 http://vacuumsingularity.wordpress.com

ย ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ ย ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร ยสามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
 ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
 ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ ย ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
 ยุค Singularity (ซิงกูลาริตี้) หมายถึง ยุคของโลกเมื่อคอมพิวเตอรจะมีขีดความ 

ขีดจำกัด) ขีดความสามารถนี้จะรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไมสามารถพยากรณไดวา ยขีดจำกัด) ขีดความสามารถนี้จะรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไมสามารถพยากรณไดวา 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
ขีดจำกัด) ขีดความสามารถนี้จะรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไมสามารถพยากรณไดวา 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร ยสามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 
ขีดจำกัด) ขีดความสามารถนี้จะรุดหนาไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไมสามารถพยากรณไดวา 
สามารถมากกวามนุษย และมากกวาคอมพิวเตอรในปจจุบันหลายหมื่นลานเทา (อยางไร 

Singularity
จะมาถึงแลว





และออกแบบนโยบาย (Research Institute 
for Policy Evaluation and Design: 
RIPED) จ ึงได ร วมก ับศาสตราจารย  
โรเบิรต ทาวนเซนด และมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก (University of Chicago) สำรวจ 
คร ั ว เร ือนธ ุ รก ิจใน 6 จ ั งหว ัด  ค ือ  
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
แพร และสตูล ภายใตโครงการชื่อ การ 
สำรวจคร ัวเร ือนธ ุรก ิจของทาวเซนด 
(Townsend Enterprise Panel Survey: 
TEPS) ซึ่งจะสำรวจครัวเรือนเดิมทุกๆ 
ไตรมาส โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการ 
สำรวจครั ้งนี ้จะชวยใหเราเขาใจความ 
สัมพันธระหวางระบบการเงินและภาค 
การผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ 
เปนผูประกอบการไดดีขึ้น บทเรียนที่ได 
จากการวิจัยน้ีจะชวยใหเราสามารถออกแบบ 

ผูประกอบการ ในขณะท่ีผูใชแรงงานท่ีไมได 
เปลี ่ยนอาชีพก็ไดรับผลประโยชนจาก 
ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น การที่มี 
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถสูงข้ึนยอม 
หมายถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 
ซึ ่งยอมนำไปสู ความตองการแรงงานที่ 
มากขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น 
ตามมา จากขอมูลสถิติของประเทศไทย 
พบวาคาจางแรงงานที่แทจริงของไทยใน 
ชวงกอนป 2531 ไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 
แตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 30 บาทตอ 
ชั่วโมงในป 2531 เปนประมาณ 45 บาท 
ตอช ั ่วโมงในป 2543 (ด ูร ูปภาพที ่  5 
ประกอบ) นอกจากนี ้  ความตองการ 
แรงงาน ที่มากขึ้นทำใหเกษตรกรสามารถ 
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานซึ่งโดย 
เฉลี ่ยแลวจะไดรับผลตอบแทนมากขึ ้น 
กลาวคือการที่ผูใชแรงงานเปลี่ยนไปเปน 
ผูประกอบการโดยอาศัยการเขาถึงแหลง 
เงินทุนนั้น เปนกระบวนการสำคัญในการ 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 
อดีตและจะยังเปนกลจักรที่สำคัญตอไป 
ในอนาคต
 บทเรียนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือ 
นโยบายที่สงเสริมและพัฒนาการเขาถึง 
แหลงเงินทุนสามารถชวยใหเศรษฐกิจ 
โดยรวมเติบโตและลดปญหาความยากจนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่สงเสริมให 
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาด 
เงินกู ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาใน 
ชวงป 2531-2539 การปฏิรูปทางการเงิน 
ที่สำคัญคือการสงเสริมและขยายบทบาท

 ในช วงว ันหย ุดท ี ่ ผ  านมา 
ผมมีโอกาสไปเยี ่ยมคุณแม 
ที่บานเกิดซึ่งเปนอำเภอเล็กๆ 

แหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี การเดินทาง 
คร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังท่ีตอกย้ำผมวาประเทศไทย 
ของเราไดเจริญเติบโตและพัฒนาไปมาก 
นอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนึกถึง 
ชีวิตวัยเด็กที่ไมมีแมแตไฟฟาจะใชอาน 
หนังสือในชวงกลางคืน ปจจุบันทุกบานมี 

ไฟฟาใชและมีเครื่องอำนวยความสะดวก 
ใชสอยหลากหลาย เชน เครื่องซักผา 
โทรศัพท รถยนต เปนตน สรุปไดวา 
โดยรวมแลวประเทศไทยของเรากาวหนา 
ไปอยางมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา 
ในฐานะที่เปนนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 
ผมจึงอยากจะมาเลาใหผูอานไดเขาใจถึง 
ปจจัยที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยเจริญ 
เติบโตมาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ 

 ดัชนีที ่น ิยมใชว ัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจก็คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ท ี ่แท จร ิ ง  ( real gross domest ic 
product: GDP) ผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศมีความสำคัญเนื่องจากเปนดัชนี
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมมากขึ้นก็ 
เหมือนเราไดเคกกอนใหญขึ้น ซึ่งยอมจะ 
ทำใหทุกคนมีโอกาสไดบริโภคมากขึ ้น 
ดวย การวัดมาตรฐานการครองชีพโดยใช 
ม ูลค าท ี ่แท จร ิงจะทำให  เราสามารถ 
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพใน 
แตละชวงเวลาได ผูอานอาจจะสงสัยวา 
ทำไมจึงสนใจแตผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศ แลวการกระจายของผลผลิตนั้น 
เปนอยางไร (ผมเห็นดวยอยางย่ิงกับแนวความคิด 
น้ี แตเพ่ือใหบทความกระชับและตรงประเด็น 
ผมจะขออนุญาตนำเสนอเร ื ่องความ 
เหลื่อมล้ำโดยละเอียดในโอกาสตอไป)
 ประ เทศไทย เจร ิญ เต ิบ โตทาง 
เ ศ รษฐก ิ จ อย  า ง ร วด เร ็ ว ใ นช  ว งป  
2531-2539 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นตตอป ซึ่ง  
ทำใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีเติบโตเร็ว 
ที ่ส ุดในโลกในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ในชวงเวลาเดียวกันปญหาความยากจน 

ในประเทศไทยลดลงอยางมาก โดยท่ีสัดสวน 
คนจนลดลงจากประมาณ 33 เปอรเซ็นต 
ในป 2531 มาเปน 13 เปอรเซ็นต ในป 
2539 (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) คำถามที่ 
สำคัญก็คือ อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวย 
ใหประเทศไทยเจริญเติบโตอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว คำตอบที่ไดยอมจะ 
ชวยใหเราสามารถนำพาประเทศกลับสู 
วิถีแหงความมั่งคั่งไดอีกครั้ง
 การศึกษาวิจัยของศาสตราจารย 

มากขึ้น โดยในอดีต ประชาชนผูมีความ 
สามารถในการประกอบธุรกิจไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย เงินทุนจึงไมได 
ถูกจัดสรรไปยังผู ที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมไดมากท่ีสุด ทำใหการจัดสรรทรัพยากร 
ท ุนเป นไปอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
การปฏิรูปทางการเงินที่ชวยพัฒนาและ 
สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรได 
เพราะทำใหผู ที ่มีความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจสามารถกอตั้งธุรกิจและ 
ใชทรัพยากรทุนในการผลิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอมูลสถิติของประเทศไทยแสดง 
ใหเห็นวาสัดสวนของผูประกอบการและ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ใชบริการสถาบัน 
การเงินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 
2531-2539 โดยสัดสวนของครัวเรือนที่ 
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
13 เปอรเซ็นตในป 2531 เปนประมาณ 
19 เปอรเซ็นตในป 2543 (ดูรูปภาพที่ 3 
ประกอบ) ในขณะเดียวกัน สัดสวนของ 
ครัวเรือนท่ีใชบริการสถาบันการเงินไดเพ่ิม 

ข้ึนจากประมาณ 15 เปอรเซ็นตในป 2531 
เปนประมาณ 33 เปอรเซ็นตในป 2543 
(ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ) การเพิ่มข้ึนท่ี 
พรอมกันของสัดสวนผู ประกอบการ 
และอ ัตราการเข าถ ึงแหล งเง ินท ุน 
ที่สะดวกมากขึ้นนี้ไมใชเหตุบังเอิญแต 
อยางใด แตเปนหลักฐานที่บงชี้วาแหลง 
เงินทุนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการประกอบ 
ธุรกิจ ในอดีตผูใชแรงงานหรือเกษตรกร 
ที่มีความสามารถดานการประกอบการ 
อาจจะไมสามารถกอต้ังธุรกิจได เน่ืองจาก 
ไมมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น การเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

จึงมีผลทำใหผูที่มีความสามารถมีโอกาส 
กอตั ้งธุรกิจและใชความสามารถอยาง 
เต็มที่ สัดสวนของผูประกอบการที่มีความ 
สามารถมากขึ ้นยอมทำใหผลผลิตมวล 
รวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลข 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 
เวลาดังกลาว
 การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวก 
และทั่วถึงยังชวยลดปญหาความยากจน 
ของประเทศไทยอีกดวย ผูใชแรงงานหรือ 
เกษตรกรที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
ง ายขึ ้นยอมมีโอกาสที ่จะหลุดพนจาก 
ปญหาความยากจนไดโดยเปลี่ยนไปเปน 

โรเบิรต ทาวนเซนด (Robert Townsend) 
และศาสตราจารย ฮายก โจง (Hyeok 
Jeong) และงานวิจัยท่ีผมกำลังดำเนินการ 
อยูในขณะนี้ พบวาการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว 
เปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเงินที่ 
ทำให ผ ู ท ี ่ม ีความสามารถด านการ 
ประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จึงทำให 
การจัดสรรทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพ

“ผลิตภัณฑมวลรวม (real gross domestic product: GDP)
มากข�้น ก็เหมือนเราไดเคกกอนใหญข�้น ทำใหทุกคนไดบร�โภค
มากข�้นดวย”

ของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย 
สัดสวนของเงินกูภาคเอกชนตอผลผลิต 
มวลรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.6 ในป 
2531 เปนประมาณ 0.9 ในป 2539 
โดยสรุป การศึกษาวิจัยท่ีผานมาสนับสนุน 
นโยบายสงเสริมและขยายการเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่มีภาคเอกชนเปนตัวจักร
สำคัญ ซึ่งอาจจะทำไดโดยที่ภาครัฐชวย 
ลดอุปสรรคในการดำเนินการของภาค 
เอกชนและสงเสริมการแขงขัน 
 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรยัง 
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อทำความ 
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระบบ
การเงินและภาคการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายที่จะชวยใหการ 
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน 

นโยบายที่จะชวยลดปญหาความยากจน 
ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตความรูที่ได 
จะชวยใหสามารถแกปญหาที ่สำคัญนี ้ 
ในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้น หาก 
ทานผูอานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ 
สำรวจของทางสถาบันฯ โปรดใหความ 
อนุเคราะหขอมูลดวย ผมจักขอบพระคุณ 
อยางยิ่ง

รูปภาพที่ 1 การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร�วในชวงป 2531-2539

รูปภาพที่ 2  สัดสวนคนจน

รูปภาพที่ 3  สัดสวนตอประชากรของแตละอาช�พ

รูปภาพที่ 4  สัดสวนของครัวเร�อนที่ใชบร�การสถาบันการเง�น

ชวง 2531-2539 อัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ตอป
สัดสวนคนจนลดลงจาก 33% (2531) เหลือ 13% (2539)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สัดสวนคนจนลดลงจาก

33% (2531) เหลือ 13% (2539)
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ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยเจร�ญเติบโตอยางมาก
ในชวง 2531-2539  คำตอบคือจากการปฏิรูปทางการเง�นที่
ทำใหผูที่มีความสามารถดานการประกอบธุรกิจสามารถเขาถึง
แหลงเง�นทุนไดงายและทั�วถึงมากยิ�งข�้น จ�งทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น”

“หนึ่งในบทเร�ยนเช�งนโยบายที่สำคัญคือการสงเสร�มให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาดเง�นกู”

อางอิง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพ��มเติมไดท่ี www.riped.utcc.ac.th
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และออกแบบนโยบาย (Research Institute 
for Policy Evaluation and Design: 
RIPED) จ ึงได ร วมก ับศาสตราจารย  
โรเบิรต ทาวนเซนด และมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก (University of Chicago) สำรวจ 
คร ั ว เร ือนธ ุ รก ิจใน 6 จ ั งหว ัด  ค ือ  
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
แพร และสตูล ภายใตโครงการชื่อ การ 
สำรวจคร ัวเร ือนธ ุรก ิจของทาวเซนด 
(Townsend Enterprise Panel Survey: 
TEPS) ซึ่งจะสำรวจครัวเรือนเดิมทุกๆ 
ไตรมาส โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการ 
สำรวจครั ้งนี ้จะชวยใหเราเขาใจความ 
สัมพันธระหวางระบบการเงินและภาค 
การผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ 
เปนผูประกอบการไดดีขึ้น บทเรียนที่ได 
จากการวิจัยน้ีจะชวยใหเราสามารถออกแบบ 

ผูประกอบการ ในขณะท่ีผูใชแรงงานท่ีไมได 
เปลี ่ยนอาชีพก็ไดรับผลประโยชนจาก 
ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น การที่มี 
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถสูงข้ึนยอม 
หมายถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 
ซึ ่งยอมนำไปสู ความตองการแรงงานที่ 
มากขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น 
ตามมา จากขอมูลสถิติของประเทศไทย 
พบวาคาจางแรงงานที่แทจริงของไทยใน 
ชวงกอนป 2531 ไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 
แตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 30 บาทตอ 
ชั่วโมงในป 2531 เปนประมาณ 45 บาท 
ตอช ั ่วโมงในป 2543 (ด ูร ูปภาพที ่  5 
ประกอบ) นอกจากนี ้  ความตองการ 
แรงงาน ที่มากขึ้นทำใหเกษตรกรสามารถ 
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานซึ่งโดย 
เฉลี ่ยแลวจะไดรับผลตอบแทนมากขึ ้น 
กลาวคือการที่ผูใชแรงงานเปลี่ยนไปเปน 
ผูประกอบการโดยอาศัยการเขาถึงแหลง 
เงินทุนนั้น เปนกระบวนการสำคัญในการ 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 
อดีตและจะยังเปนกลจักรที่สำคัญตอไป 
ในอนาคต
 บทเรียนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือ 
นโยบายที่สงเสริมและพัฒนาการเขาถึง 
แหลงเงินทุนสามารถชวยใหเศรษฐกิจ 
โดยรวมเติบโตและลดปญหาความยากจนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่สงเสริมให 
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาด 
เงินกู ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาใน 
ชวงป 2531-2539 การปฏิรูปทางการเงิน 
ที่สำคัญคือการสงเสริมและขยายบทบาท

 ในช วงว ันหย ุดท ี ่ ผ  านมา 
ผมมีโอกาสไปเยี ่ยมคุณแม 
ที่บานเกิดซึ่งเปนอำเภอเล็กๆ 

แหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี การเดินทาง 
คร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังท่ีตอกย้ำผมวาประเทศไทย 
ของเราไดเจริญเติบโตและพัฒนาไปมาก 
นอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนึกถึง 
ชีวิตวัยเด็กที่ไมมีแมแตไฟฟาจะใชอาน 
หนังสือในชวงกลางคืน ปจจุบันทุกบานมี 

ไฟฟาใชและมีเครื่องอำนวยความสะดวก 
ใชสอยหลากหลาย เชน เครื่องซักผา 
โทรศัพท รถยนต เปนตน สรุปไดวา 
โดยรวมแลวประเทศไทยของเรากาวหนา 
ไปอยางมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา 
ในฐานะที่เปนนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 
ผมจึงอยากจะมาเลาใหผูอานไดเขาใจถึง 
ปจจัยที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยเจริญ 
เติบโตมาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ 

 ดัชนีที ่น ิยมใชว ัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจก็คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ท ี ่แท จร ิ ง  ( real gross domest ic 
product: GDP) ผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศมีความสำคัญเนื่องจากเปนดัชนี
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมมากขึ้นก็ 
เหมือนเราไดเคกกอนใหญขึ้น ซึ่งยอมจะ 
ทำใหทุกคนมีโอกาสไดบริโภคมากขึ ้น 
ดวย การวัดมาตรฐานการครองชีพโดยใช 
ม ูลค าท ี ่แท จร ิงจะทำให  เราสามารถ 
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพใน 
แตละชวงเวลาได ผูอานอาจจะสงสัยวา 
ทำไมจึงสนใจแตผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศ แลวการกระจายของผลผลิตนั้น 
เปนอยางไร (ผมเห็นดวยอยางย่ิงกับแนวความคิด 
น้ี แตเพ่ือใหบทความกระชับและตรงประเด็น 
ผมจะขออนุญาตนำเสนอเร ื ่องความ 
เหลื่อมล้ำโดยละเอียดในโอกาสตอไป)
 ประ เทศไทย เจร ิญ เต ิบ โตทาง 
เ ศ รษฐก ิ จ อย  า ง ร วด เร ็ ว ใ นช  ว งป  
2531-2539 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นตตอป ซึ่ง  
ทำใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีเติบโตเร็ว 
ที ่ส ุดในโลกในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ในชวงเวลาเดียวกันปญหาความยากจน 

ในประเทศไทยลดลงอยางมาก โดยท่ีสัดสวน 
คนจนลดลงจากประมาณ 33 เปอรเซ็นต 
ในป 2531 มาเปน 13 เปอรเซ็นต ในป 
2539 (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) คำถามที่ 
สำคัญก็คือ อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวย 
ใหประเทศไทยเจริญเติบโตอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว คำตอบที่ไดยอมจะ 
ชวยใหเราสามารถนำพาประเทศกลับสู 
วิถีแหงความมั่งคั่งไดอีกครั้ง
 การศึกษาวิจัยของศาสตราจารย 

มากขึ้น โดยในอดีต ประชาชนผูมีความ 
สามารถในการประกอบธุรกิจไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย เงินทุนจึงไมได 
ถูกจัดสรรไปยังผู ที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมไดมากท่ีสุด ทำใหการจัดสรรทรัพยากร 
ท ุนเป นไปอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
การปฏิรูปทางการเงินที่ชวยพัฒนาและ 
สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรได 
เพราะทำใหผู ที ่มีความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจสามารถกอตั้งธุรกิจและ 
ใชทรัพยากรทุนในการผลิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอมูลสถิติของประเทศไทยแสดง 
ใหเห็นวาสัดสวนของผูประกอบการและ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ใชบริการสถาบัน 
การเงินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 
2531-2539 โดยสัดสวนของครัวเรือนที่ 
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
13 เปอรเซ็นตในป 2531 เปนประมาณ 
19 เปอรเซ็นตในป 2543 (ดูรูปภาพที่ 3 
ประกอบ) ในขณะเดียวกัน สัดสวนของ 
ครัวเรือนท่ีใชบริการสถาบันการเงินไดเพ่ิม 

ข้ึนจากประมาณ 15 เปอรเซ็นตในป 2531 
เปนประมาณ 33 เปอรเซ็นตในป 2543 
(ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ) การเพิ่มข้ึนท่ี 
พรอมกันของสัดสวนผู ประกอบการ 
และอ ัตราการเข าถ ึงแหล งเง ินท ุน 
ที่สะดวกมากขึ้นนี้ไมใชเหตุบังเอิญแต 
อยางใด แตเปนหลักฐานที่บงชี้วาแหลง 
เงินทุนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการประกอบ 
ธุรกิจ ในอดีตผูใชแรงงานหรือเกษตรกร 
ที่มีความสามารถดานการประกอบการ 
อาจจะไมสามารถกอต้ังธุรกิจได เน่ืองจาก 
ไมมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น การเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

จึงมีผลทำใหผูที่มีความสามารถมีโอกาส 
กอตั ้งธุรกิจและใชความสามารถอยาง 
เต็มที่ สัดสวนของผูประกอบการที่มีความ 
สามารถมากขึ ้นยอมทำใหผลผลิตมวล 
รวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลข 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 
เวลาดังกลาว
 การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวก 
และทั่วถึงยังชวยลดปญหาความยากจน 
ของประเทศไทยอีกดวย ผูใชแรงงานหรือ 
เกษตรกรที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
ง ายขึ ้นยอมมีโอกาสที ่จะหลุดพนจาก 
ปญหาความยากจนไดโดยเปลี่ยนไปเปน 

โรเบิรต ทาวนเซนด (Robert Townsend) 
และศาสตราจารย ฮายก โจง (Hyeok 
Jeong) และงานวิจัยท่ีผมกำลังดำเนินการ 
อยูในขณะนี้ พบวาการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว 
เปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเงินที่ 
ทำให ผ ู ท ี ่ม ีความสามารถด านการ 
ประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จึงทำให 
การจัดสรรทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพ

“ผลิตภัณฑมวลรวม (real gross domestic product: GDP)
มากข�้น ก็เหมือนเราไดเคกกอนใหญข�้น ทำใหทุกคนไดบร�โภค
มากข�้นดวย”

ของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย 
สัดสวนของเงินกูภาคเอกชนตอผลผลิต 
มวลรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.6 ในป 
2531 เปนประมาณ 0.9 ในป 2539 
โดยสรุป การศึกษาวิจัยท่ีผานมาสนับสนุน 
นโยบายสงเสริมและขยายการเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่มีภาคเอกชนเปนตัวจักร
สำคัญ ซึ่งอาจจะทำไดโดยที่ภาครัฐชวย 
ลดอุปสรรคในการดำเนินการของภาค 
เอกชนและสงเสริมการแขงขัน 
 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรยัง 
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อทำความ 
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระบบ
การเงินและภาคการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายที่จะชวยใหการ 
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน 

นโยบายที่จะชวยลดปญหาความยากจน 
ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตความรูที่ได 
จะชวยใหสามารถแกปญหาที ่สำคัญนี ้ 
ในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้น หาก 
ทานผูอานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ 
สำรวจของทางสถาบันฯ โปรดใหความ 
อนุเคราะหขอมูลดวย ผมจักขอบพระคุณ 
อยางยิ่ง

รูปภาพที่ 1 การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร�วในชวงป 2531-2539

รูปภาพที่ 2  สัดสวนคนจน

รูปภาพที่ 3  สัดสวนตอประชากรของแตละอาช�พ

รูปภาพที่ 4  สัดสวนของครัวเร�อนที่ใชบร�การสถาบันการเง�น

ชวง 2531-2539 อัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ตอป
สัดสวนคนจนลดลงจาก 33% (2531) เหลือ 13% (2539)
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ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยเจร�ญเติบโตอยางมาก
ในชวง 2531-2539  คำตอบคือจากการปฏิรูปทางการเง�นที่
ทำใหผูที่มีความสามารถดานการประกอบธุรกิจสามารถเขาถึง
แหลงเง�นทุนไดงายและทั�วถึงมากยิ�งข�้น จ�งทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น”

“หนึ่งในบทเร�ยนเช�งนโยบายที่สำคัญคือการสงเสร�มให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาดเง�นกู”

อางอิง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพ��มเติมไดท่ี www.riped.utcc.ac.th

Jeong, Hyeok and Robert Townsend, “Sources of 
TFP growth: occupational choice and financial 
deepening” Economic Theory: 2007.
Robert M. Townsend  "Financial Systems in 
Developing Economies: Growth, Inequality, and 
Policy Evaluation in Thailand,"  Oxford/New York: 
Oxford University Press: 2011.



และออกแบบนโยบาย (Research Institute 
for Policy Evaluation and Design: 
RIPED) จ ึงได ร วมก ับศาสตราจารย  
โรเบิรต ทาวนเซนด และมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก (University of Chicago) สำรวจ 
คร ั ว เร ือนธ ุ รก ิจใน 6 จ ั งหว ัด  ค ือ  
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
แพร และสตูล ภายใตโครงการชื่อ การ 
สำรวจคร ัวเร ือนธ ุรก ิจของทาวเซนด 
(Townsend Enterprise Panel Survey: 
TEPS) ซึ่งจะสำรวจครัวเรือนเดิมทุกๆ 
ไตรมาส โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการ 
สำรวจครั ้งนี ้จะชวยใหเราเขาใจความ 
สัมพันธระหวางระบบการเงินและภาค 
การผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ 
เปนผูประกอบการไดดีขึ้น บทเรียนที่ได 
จากการวิจัยน้ีจะชวยใหเราสามารถออกแบบ 

ผูประกอบการ ในขณะท่ีผูใชแรงงานท่ีไมได 
เปลี ่ยนอาชีพก็ไดรับผลประโยชนจาก 
ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น การที่มี 
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถสูงข้ึนยอม 
หมายถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 
ซึ ่งยอมนำไปสู ความตองการแรงงานที่ 
มากขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น 
ตามมา จากขอมูลสถิติของประเทศไทย 
พบวาคาจางแรงงานที่แทจริงของไทยใน 
ชวงกอนป 2531 ไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 
แตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 30 บาทตอ 
ชั่วโมงในป 2531 เปนประมาณ 45 บาท 
ตอช ั ่วโมงในป 2543 (ด ูร ูปภาพที ่  5 
ประกอบ) นอกจากนี ้  ความตองการ 
แรงงาน ที่มากขึ้นทำใหเกษตรกรสามารถ 
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานซึ่งโดย 
เฉลี ่ยแลวจะไดรับผลตอบแทนมากขึ ้น 
กลาวคือการที่ผูใชแรงงานเปลี่ยนไปเปน 
ผูประกอบการโดยอาศัยการเขาถึงแหลง 
เงินทุนนั้น เปนกระบวนการสำคัญในการ 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 
อดีตและจะยังเปนกลจักรที่สำคัญตอไป 
ในอนาคต
 บทเรียนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือ 
นโยบายที่สงเสริมและพัฒนาการเขาถึง 
แหลงเงินทุนสามารถชวยใหเศรษฐกิจ 
โดยรวมเติบโตและลดปญหาความยากจนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่สงเสริมให 
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาด 
เงินกู ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาใน 
ชวงป 2531-2539 การปฏิรูปทางการเงิน 
ที่สำคัญคือการสงเสริมและขยายบทบาท

 ในช วงว ันหย ุดท ี ่ ผ  านมา 
ผมมีโอกาสไปเยี ่ยมคุณแม 
ที่บานเกิดซึ่งเปนอำเภอเล็กๆ 

แหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี การเดินทาง 
คร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังท่ีตอกย้ำผมวาประเทศไทย 
ของเราไดเจริญเติบโตและพัฒนาไปมาก 
นอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนึกถึง 
ชีวิตวัยเด็กที่ไมมีแมแตไฟฟาจะใชอาน 
หนังสือในชวงกลางคืน ปจจุบันทุกบานมี 

ไฟฟาใชและมีเครื่องอำนวยความสะดวก 
ใชสอยหลากหลาย เชน เครื่องซักผา 
โทรศัพท รถยนต เปนตน สรุปไดวา 
โดยรวมแลวประเทศไทยของเรากาวหนา 
ไปอยางมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา 
ในฐานะที่เปนนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 
ผมจึงอยากจะมาเลาใหผูอานไดเขาใจถึง 
ปจจัยที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยเจริญ 
เติบโตมาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ 

 ดัชนีที ่น ิยมใชว ัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจก็คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ท ี ่แท จร ิ ง  ( real gross domest ic 
product: GDP) ผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศมีความสำคัญเนื่องจากเปนดัชนี
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมมากขึ้นก็ 
เหมือนเราไดเคกกอนใหญขึ้น ซึ่งยอมจะ 
ทำใหทุกคนมีโอกาสไดบริโภคมากขึ ้น 
ดวย การวัดมาตรฐานการครองชีพโดยใช 
ม ูลค าท ี ่แท จร ิงจะทำให  เราสามารถ 
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพใน 
แตละชวงเวลาได ผูอานอาจจะสงสัยวา 
ทำไมจึงสนใจแตผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศ แลวการกระจายของผลผลิตนั้น 
เปนอยางไร (ผมเห็นดวยอยางย่ิงกับแนวความคิด 
น้ี แตเพ่ือใหบทความกระชับและตรงประเด็น 
ผมจะขออนุญาตนำเสนอเร ื ่องความ 
เหลื่อมล้ำโดยละเอียดในโอกาสตอไป)
 ประ เทศไทย เจร ิญ เต ิบ โตทาง 
เ ศ รษฐก ิ จ อย  า ง ร วด เร ็ ว ใ นช  ว งป  
2531-2539 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นตตอป ซึ่ง  
ทำใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีเติบโตเร็ว 
ที ่ส ุดในโลกในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ในชวงเวลาเดียวกันปญหาความยากจน 

ในประเทศไทยลดลงอยางมาก โดยท่ีสัดสวน 
คนจนลดลงจากประมาณ 33 เปอรเซ็นต 
ในป 2531 มาเปน 13 เปอรเซ็นต ในป 
2539 (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) คำถามที่ 
สำคัญก็คือ อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวย 
ใหประเทศไทยเจริญเติบโตอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว คำตอบที่ไดยอมจะ 
ชวยใหเราสามารถนำพาประเทศกลับสู 
วิถีแหงความมั่งคั่งไดอีกครั้ง
 การศึกษาวิจัยของศาสตราจารย 

มากขึ้น โดยในอดีต ประชาชนผูมีความ 
สามารถในการประกอบธุรกิจไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย เงินทุนจึงไมได 
ถูกจัดสรรไปยังผู ที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมไดมากท่ีสุด ทำใหการจัดสรรทรัพยากร 
ท ุนเป นไปอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
การปฏิรูปทางการเงินที่ชวยพัฒนาและ 
สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรได 
เพราะทำใหผู ที ่มีความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจสามารถกอตั้งธุรกิจและ 
ใชทรัพยากรทุนในการผลิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอมูลสถิติของประเทศไทยแสดง 
ใหเห็นวาสัดสวนของผูประกอบการและ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ใชบริการสถาบัน 
การเงินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 
2531-2539 โดยสัดสวนของครัวเรือนที่ 
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
13 เปอรเซ็นตในป 2531 เปนประมาณ 
19 เปอรเซ็นตในป 2543 (ดูรูปภาพที่ 3 
ประกอบ) ในขณะเดียวกัน สัดสวนของ 
ครัวเรือนท่ีใชบริการสถาบันการเงินไดเพ่ิม 

ข้ึนจากประมาณ 15 เปอรเซ็นตในป 2531 
เปนประมาณ 33 เปอรเซ็นตในป 2543 
(ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ) การเพิ่มข้ึนท่ี 
พรอมกันของสัดสวนผู ประกอบการ 
และอ ัตราการเข าถ ึงแหล งเง ินท ุน 
ที่สะดวกมากขึ้นนี้ไมใชเหตุบังเอิญแต 
อยางใด แตเปนหลักฐานที่บงชี้วาแหลง 
เงินทุนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการประกอบ 
ธุรกิจ ในอดีตผูใชแรงงานหรือเกษตรกร 
ที่มีความสามารถดานการประกอบการ 
อาจจะไมสามารถกอต้ังธุรกิจได เน่ืองจาก 
ไมมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น การเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

จึงมีผลทำใหผูที่มีความสามารถมีโอกาส 
กอตั ้งธุรกิจและใชความสามารถอยาง 
เต็มที่ สัดสวนของผูประกอบการที่มีความ 
สามารถมากขึ ้นยอมทำใหผลผลิตมวล 
รวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลข 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 
เวลาดังกลาว
 การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวก 
และทั่วถึงยังชวยลดปญหาความยากจน 
ของประเทศไทยอีกดวย ผูใชแรงงานหรือ 
เกษตรกรที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
ง ายขึ ้นยอมมีโอกาสที ่จะหลุดพนจาก 
ปญหาความยากจนไดโดยเปลี่ยนไปเปน 

โรเบิรต ทาวนเซนด (Robert Townsend) 
และศาสตราจารย ฮายก โจง (Hyeok 
Jeong) และงานวิจัยท่ีผมกำลังดำเนินการ 
อยูในขณะนี้ พบวาการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว 
เปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเงินที่ 
ทำให ผ ู ท ี ่ม ีความสามารถด านการ 
ประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จึงทำให 
การจัดสรรทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพ

“ผลิตภัณฑมวลรวม (real gross domestic product: GDP)
มากข�้น ก็เหมือนเราไดเคกกอนใหญข�้น ทำใหทุกคนไดบร�โภค
มากข�้นดวย”

ของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย 
สัดสวนของเงินกูภาคเอกชนตอผลผลิต 
มวลรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.6 ในป 
2531 เปนประมาณ 0.9 ในป 2539 
โดยสรุป การศึกษาวิจัยท่ีผานมาสนับสนุน 
นโยบายสงเสริมและขยายการเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่มีภาคเอกชนเปนตัวจักร
สำคัญ ซึ่งอาจจะทำไดโดยที่ภาครัฐชวย 
ลดอุปสรรคในการดำเนินการของภาค 
เอกชนและสงเสริมการแขงขัน 
 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรยัง 
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อทำความ 
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระบบ
การเงินและภาคการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายที่จะชวยใหการ 
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน 

นโยบายที่จะชวยลดปญหาความยากจน 
ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตความรูที่ได 
จะชวยใหสามารถแกปญหาที ่สำคัญนี ้ 
ในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้น หาก 
ทานผูอานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ 
สำรวจของทางสถาบันฯ โปรดใหความ 
อนุเคราะหขอมูลดวย ผมจักขอบพระคุณ 
อยางยิ่ง

รูปภาพที่ 1 การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร�วในชวงป 2531-2539

รูปภาพที่ 2  สัดสวนคนจน

รูปภาพที่ 3  สัดสวนตอประชากรของแตละอาช�พ

รูปภาพที่ 4  สัดสวนของครัวเร�อนที่ใชบร�การสถาบันการเง�น

ชวง 2531-2539 อัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ตอป
สัดสวนคนจนลดลงจาก 33% (2531) เหลือ 13% (2539)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สัดสวนคนจนลดลงจาก

33% (2531) เหลือ 13% (2539)
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การเขาถึงแหลงทุน
หนึ่งปจจัยสำคัญตอการเจร�ญเติบโต
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ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ผศ. ดร. ว�ระชาติ กิเลนทอง
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ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยเจร�ญเติบโตอยางมาก
ในชวง 2531-2539  คำตอบคือจากการปฏิรูปทางการเง�นที่
ทำใหผูที่มีความสามารถดานการประกอบธุรกิจสามารถเขาถึง
แหลงเง�นทุนไดงายและทั�วถึงมากยิ�งข�้น จ�งทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น”

“หนึ่งในบทเร�ยนเช�งนโยบายที่สำคัญคือการสงเสร�มให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาดเง�นกู”

อางอิง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพ��มเติมไดท่ี www.riped.utcc.ac.th
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TFP growth: occupational choice and financial 
deepening” Economic Theory: 2007.
Robert M. Townsend  "Financial Systems in 
Developing Economies: Growth, Inequality, and 
Policy Evaluation in Thailand,"  Oxford/New York: 
Oxford University Press: 2011.



และออกแบบนโยบาย (Research Institute 
for Policy Evaluation and Design: 
RIPED) จ ึงได ร วมก ับศาสตราจารย  
โรเบิรต ทาวนเซนด และมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก (University of Chicago) สำรวจ 
คร ั ว เร ือนธ ุ รก ิจใน 6 จ ั งหว ัด  ค ือ  
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
แพร และสตูล ภายใตโครงการชื่อ การ 
สำรวจคร ัวเร ือนธ ุรก ิจของทาวเซนด 
(Townsend Enterprise Panel Survey: 
TEPS) ซึ่งจะสำรวจครัวเรือนเดิมทุกๆ 
ไตรมาส โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการ 
สำรวจครั ้งนี ้จะชวยใหเราเขาใจความ 
สัมพันธระหวางระบบการเงินและภาค 
การผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ 
เปนผูประกอบการไดดีขึ้น บทเรียนที่ได 
จากการวิจัยน้ีจะชวยใหเราสามารถออกแบบ 

ผูประกอบการ ในขณะท่ีผูใชแรงงานท่ีไมได 
เปลี ่ยนอาชีพก็ไดรับผลประโยชนจาก 
ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น การที่มี 
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถสูงข้ึนยอม 
หมายถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 
ซึ ่งยอมนำไปสู ความตองการแรงงานที่ 
มากขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น 
ตามมา จากขอมูลสถิติของประเทศไทย 
พบวาคาจางแรงงานที่แทจริงของไทยใน 
ชวงกอนป 2531 ไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 
แตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 30 บาทตอ 
ชั่วโมงในป 2531 เปนประมาณ 45 บาท 
ตอช ั ่วโมงในป 2543 (ด ูร ูปภาพที ่  5 
ประกอบ) นอกจากนี ้  ความตองการ 
แรงงาน ที่มากขึ้นทำใหเกษตรกรสามารถ 
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานซึ่งโดย 
เฉลี ่ยแลวจะไดรับผลตอบแทนมากขึ ้น 
กลาวคือการที่ผูใชแรงงานเปลี่ยนไปเปน 
ผูประกอบการโดยอาศัยการเขาถึงแหลง 
เงินทุนนั้น เปนกระบวนการสำคัญในการ 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 
อดีตและจะยังเปนกลจักรที่สำคัญตอไป 
ในอนาคต
 บทเรียนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือ 
นโยบายที่สงเสริมและพัฒนาการเขาถึง 
แหลงเงินทุนสามารถชวยใหเศรษฐกิจ 
โดยรวมเติบโตและลดปญหาความยากจนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่สงเสริมให 
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาด 
เงินกู ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาใน 
ชวงป 2531-2539 การปฏิรูปทางการเงิน 
ที่สำคัญคือการสงเสริมและขยายบทบาท

 ในช วงว ันหย ุดท ี ่ ผ  านมา 
ผมมีโอกาสไปเยี ่ยมคุณแม 
ที่บานเกิดซึ่งเปนอำเภอเล็กๆ 

แหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี การเดินทาง 
คร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังท่ีตอกย้ำผมวาประเทศไทย 
ของเราไดเจริญเติบโตและพัฒนาไปมาก 
นอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนึกถึง 
ชีวิตวัยเด็กที่ไมมีแมแตไฟฟาจะใชอาน 
หนังสือในชวงกลางคืน ปจจุบันทุกบานมี 

ไฟฟาใชและมีเครื่องอำนวยความสะดวก 
ใชสอยหลากหลาย เชน เครื่องซักผา 
โทรศัพท รถยนต เปนตน สรุปไดวา 
โดยรวมแลวประเทศไทยของเรากาวหนา 
ไปอยางมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา 
ในฐานะที่เปนนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 
ผมจึงอยากจะมาเลาใหผูอานไดเขาใจถึง 
ปจจัยที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยเจริญ 
เติบโตมาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ 

 ดัชนีที ่น ิยมใชว ัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจก็คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ท ี ่แท จร ิ ง  ( real gross domest ic 
product: GDP) ผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศมีความสำคัญเนื่องจากเปนดัชนี
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมมากขึ้นก็ 
เหมือนเราไดเคกกอนใหญขึ้น ซึ่งยอมจะ 
ทำใหทุกคนมีโอกาสไดบริโภคมากขึ ้น 
ดวย การวัดมาตรฐานการครองชีพโดยใช 
ม ูลค าท ี ่แท จร ิงจะทำให  เราสามารถ 
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพใน 
แตละชวงเวลาได ผูอานอาจจะสงสัยวา 
ทำไมจึงสนใจแตผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศ แลวการกระจายของผลผลิตนั้น 
เปนอยางไร (ผมเห็นดวยอยางย่ิงกับแนวความคิด 
น้ี แตเพ่ือใหบทความกระชับและตรงประเด็น 
ผมจะขออนุญาตนำเสนอเร ื ่องความ 
เหลื่อมล้ำโดยละเอียดในโอกาสตอไป)
 ประ เทศไทย เจร ิญ เต ิบ โตทาง 
เ ศ รษฐก ิ จ อย  า ง ร วด เร ็ ว ใ นช  ว งป  
2531-2539 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นตตอป ซึ่ง  
ทำใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีเติบโตเร็ว 
ที ่ส ุดในโลกในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ในชวงเวลาเดียวกันปญหาความยากจน 

ในประเทศไทยลดลงอยางมาก โดยท่ีสัดสวน 
คนจนลดลงจากประมาณ 33 เปอรเซ็นต 
ในป 2531 มาเปน 13 เปอรเซ็นต ในป 
2539 (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) คำถามที่ 
สำคัญก็คือ อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวย 
ใหประเทศไทยเจริญเติบโตอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว คำตอบที่ไดยอมจะ 
ชวยใหเราสามารถนำพาประเทศกลับสู 
วิถีแหงความมั่งคั่งไดอีกครั้ง
 การศึกษาวิจัยของศาสตราจารย 

มากขึ้น โดยในอดีต ประชาชนผูมีความ 
สามารถในการประกอบธุรกิจไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย เงินทุนจึงไมได 
ถูกจัดสรรไปยังผู ที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมไดมากท่ีสุด ทำใหการจัดสรรทรัพยากร 
ท ุนเป นไปอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
การปฏิรูปทางการเงินที่ชวยพัฒนาและ 
สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรได 
เพราะทำใหผู ที ่มีความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจสามารถกอตั้งธุรกิจและ 
ใชทรัพยากรทุนในการผลิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอมูลสถิติของประเทศไทยแสดง 
ใหเห็นวาสัดสวนของผูประกอบการและ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ใชบริการสถาบัน 
การเงินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 
2531-2539 โดยสัดสวนของครัวเรือนที่ 
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
13 เปอรเซ็นตในป 2531 เปนประมาณ 
19 เปอรเซ็นตในป 2543 (ดูรูปภาพที่ 3 
ประกอบ) ในขณะเดียวกัน สัดสวนของ 
ครัวเรือนท่ีใชบริการสถาบันการเงินไดเพ่ิม 

ข้ึนจากประมาณ 15 เปอรเซ็นตในป 2531 
เปนประมาณ 33 เปอรเซ็นตในป 2543 
(ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ) การเพิ่มข้ึนท่ี 
พรอมกันของสัดสวนผู ประกอบการ 
และอ ัตราการเข าถ ึงแหล งเง ินท ุน 
ที่สะดวกมากขึ้นนี้ไมใชเหตุบังเอิญแต 
อยางใด แตเปนหลักฐานที่บงชี้วาแหลง 
เงินทุนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการประกอบ 
ธุรกิจ ในอดีตผูใชแรงงานหรือเกษตรกร 
ที่มีความสามารถดานการประกอบการ 
อาจจะไมสามารถกอต้ังธุรกิจได เน่ืองจาก 
ไมมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น การเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

จึงมีผลทำใหผูที่มีความสามารถมีโอกาส 
กอตั ้งธุรกิจและใชความสามารถอยาง 
เต็มที่ สัดสวนของผูประกอบการที่มีความ 
สามารถมากขึ ้นยอมทำใหผลผลิตมวล 
รวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลข 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 
เวลาดังกลาว
 การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวก 
และทั่วถึงยังชวยลดปญหาความยากจน 
ของประเทศไทยอีกดวย ผูใชแรงงานหรือ 
เกษตรกรที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
ง ายขึ ้นยอมมีโอกาสที ่จะหลุดพนจาก 
ปญหาความยากจนไดโดยเปลี่ยนไปเปน 

โรเบิรต ทาวนเซนด (Robert Townsend) 
และศาสตราจารย ฮายก โจง (Hyeok 
Jeong) และงานวิจัยท่ีผมกำลังดำเนินการ 
อยูในขณะนี้ พบวาการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว 
เปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเงินที่ 
ทำให ผ ู ท ี ่ม ีความสามารถด านการ 
ประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จึงทำให 
การจัดสรรทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพ

“ผลิตภัณฑมวลรวม (real gross domestic product: GDP)
มากข�้น ก็เหมือนเราไดเคกกอนใหญข�้น ทำใหทุกคนไดบร�โภค
มากข�้นดวย”

ของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย 
สัดสวนของเงินกูภาคเอกชนตอผลผลิต 
มวลรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.6 ในป 
2531 เปนประมาณ 0.9 ในป 2539 
โดยสรุป การศึกษาวิจัยท่ีผานมาสนับสนุน 
นโยบายสงเสริมและขยายการเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่มีภาคเอกชนเปนตัวจักร
สำคัญ ซึ่งอาจจะทำไดโดยที่ภาครัฐชวย 
ลดอุปสรรคในการดำเนินการของภาค 
เอกชนและสงเสริมการแขงขัน 
 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรยัง 
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อทำความ 
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระบบ
การเงินและภาคการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายที่จะชวยใหการ 
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน 

นโยบายที่จะชวยลดปญหาความยากจน 
ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตความรูที่ได 
จะชวยใหสามารถแกปญหาที ่สำคัญนี ้ 
ในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้น หาก 
ทานผูอานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ 
สำรวจของทางสถาบันฯ โปรดใหความ 
อนุเคราะหขอมูลดวย ผมจักขอบพระคุณ 
อยางยิ่ง

รูปภาพที่ 1 การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร�วในชวงป 2531-2539

รูปภาพที่ 2  สัดสวนคนจน

รูปภาพที่ 3  สัดสวนตอประชากรของแตละอาช�พ

รูปภาพที่ 4  สัดสวนของครัวเร�อนที่ใชบร�การสถาบันการเง�น

ชวง 2531-2539 อัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ตอป
สัดสวนคนจนลดลงจาก 33% (2531) เหลือ 13% (2539)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สัดสวนคนจนลดลงจาก

33% (2531) เหลือ 13% (2539)
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ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ผศ. ดร. ว�ระชาติ กิเลนทอง
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ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยเจร�ญเติบโตอยางมาก
ในชวง 2531-2539  คำตอบคือจากการปฏิรูปทางการเง�นที่
ทำใหผูที่มีความสามารถดานการประกอบธุรกิจสามารถเขาถึง
แหลงเง�นทุนไดงายและทั�วถึงมากยิ�งข�้น จ�งทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น”

“หนึ่งในบทเร�ยนเช�งนโยบายที่สำคัญคือการสงเสร�มให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาดเง�นกู”

อางอิง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพ��มเติมไดท่ี www.riped.utcc.ac.th
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Robert M. Townsend  "Financial Systems in 
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Oxford University Press: 2011.



และออกแบบนโยบาย (Research Institute 
for Policy Evaluation and Design: 
RIPED) จ ึงได ร วมก ับศาสตราจารย  
โรเบิรต ทาวนเซนด และมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก (University of Chicago) สำรวจ 
คร ั ว เร ือนธ ุ รก ิจใน 6 จ ั งหว ัด  ค ือ  
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
แพร และสตูล ภายใตโครงการชื่อ การ 
สำรวจคร ัวเร ือนธ ุรก ิจของทาวเซนด 
(Townsend Enterprise Panel Survey: 
TEPS) ซึ่งจะสำรวจครัวเรือนเดิมทุกๆ 
ไตรมาส โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการ 
สำรวจครั ้งนี ้จะชวยใหเราเขาใจความ 
สัมพันธระหวางระบบการเงินและภาค 
การผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ 
เปนผูประกอบการไดดีขึ้น บทเรียนที่ได 
จากการวิจัยน้ีจะชวยใหเราสามารถออกแบบ 

ผูประกอบการ ในขณะท่ีผูใชแรงงานท่ีไมได 
เปลี ่ยนอาชีพก็ไดรับผลประโยชนจาก 
ความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น การที่มี 
ผูประกอบการท่ีมีความสามารถสูงข้ึนยอม 
หมายถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 
ซึ ่งยอมนำไปสู ความตองการแรงงานที่ 
มากขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น 
ตามมา จากขอมูลสถิติของประเทศไทย 
พบวาคาจางแรงงานที่แทจริงของไทยใน 
ชวงกอนป 2531 ไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 
แตเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 30 บาทตอ 
ชั่วโมงในป 2531 เปนประมาณ 45 บาท 
ตอช ั ่วโมงในป 2543 (ด ูร ูปภาพที ่  5 
ประกอบ) นอกจากนี ้  ความตองการ 
แรงงาน ที่มากขึ้นทำใหเกษตรกรสามารถ 
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานซึ่งโดย 
เฉลี ่ยแลวจะไดรับผลตอบแทนมากขึ ้น 
กลาวคือการที่ผูใชแรงงานเปลี่ยนไปเปน 
ผูประกอบการโดยอาศัยการเขาถึงแหลง 
เงินทุนนั้น เปนกระบวนการสำคัญในการ 
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 
อดีตและจะยังเปนกลจักรที่สำคัญตอไป 
ในอนาคต
 บทเรียนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือ 
นโยบายที่สงเสริมและพัฒนาการเขาถึง 
แหลงเงินทุนสามารถชวยใหเศรษฐกิจ 
โดยรวมเติบโตและลดปญหาความยากจนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่สงเสริมให 
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาด 
เงินกู ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาใน 
ชวงป 2531-2539 การปฏิรูปทางการเงิน 
ที่สำคัญคือการสงเสริมและขยายบทบาท

 ในช วงว ันหย ุดท ี ่ ผ  านมา 
ผมมีโอกาสไปเยี ่ยมคุณแม 
ที่บานเกิดซึ่งเปนอำเภอเล็กๆ 

แหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี การเดินทาง 
คร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังท่ีตอกย้ำผมวาประเทศไทย 
ของเราไดเจริญเติบโตและพัฒนาไปมาก 
นอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนึกถึง 
ชีวิตวัยเด็กที่ไมมีแมแตไฟฟาจะใชอาน 
หนังสือในชวงกลางคืน ปจจุบันทุกบานมี 

ไฟฟาใชและมีเครื่องอำนวยความสะดวก 
ใชสอยหลากหลาย เชน เครื่องซักผา 
โทรศัพท รถยนต เปนตน สรุปไดวา 
โดยรวมแลวประเทศไทยของเรากาวหนา 
ไปอยางมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา 
ในฐานะที่เปนนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 
ผมจึงอยากจะมาเลาใหผูอานไดเขาใจถึง 
ปจจัยที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยเจริญ 
เติบโตมาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ 

 ดัชนีที ่น ิยมใชว ัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจก็คือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ท ี ่แท จร ิ ง  ( real gross domest ic 
product: GDP) ผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศมีความสำคัญเนื่องจากเปนดัชนี
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมมากขึ้นก็ 
เหมือนเราไดเคกกอนใหญขึ้น ซึ่งยอมจะ 
ทำใหทุกคนมีโอกาสไดบริโภคมากขึ ้น 
ดวย การวัดมาตรฐานการครองชีพโดยใช 
ม ูลค าท ี ่แท จร ิงจะทำให  เราสามารถ 
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพใน 
แตละชวงเวลาได ผูอานอาจจะสงสัยวา 
ทำไมจึงสนใจแตผลิตภัณฑมวลรวมของ 
ประเทศ แลวการกระจายของผลผลิตนั้น 
เปนอยางไร (ผมเห็นดวยอยางย่ิงกับแนวความคิด 
น้ี แตเพ่ือใหบทความกระชับและตรงประเด็น 
ผมจะขออนุญาตนำเสนอเร ื ่องความ 
เหลื่อมล้ำโดยละเอียดในโอกาสตอไป)
 ประ เทศไทย เจร ิญ เต ิบ โตทาง 
เ ศ รษฐก ิ จ อย  า ง ร วด เร ็ ว ใ นช  ว งป  
2531-2539 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยประมาณ 10 เปอรเซ็นตตอป ซึ่ง  
ทำใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีเติบโตเร็ว 
ที ่ส ุดในโลกในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ในชวงเวลาเดียวกันปญหาความยากจน 

ในประเทศไทยลดลงอยางมาก โดยท่ีสัดสวน 
คนจนลดลงจากประมาณ 33 เปอรเซ็นต 
ในป 2531 มาเปน 13 เปอรเซ็นต ในป 
2539 (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) คำถามที่ 
สำคัญก็คือ อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวย 
ใหประเทศไทยเจริญเติบโตอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว คำตอบที่ไดยอมจะ 
ชวยใหเราสามารถนำพาประเทศกลับสู 
วิถีแหงความมั่งคั่งไดอีกครั้ง
 การศึกษาวิจัยของศาสตราจารย 

มากขึ้น โดยในอดีต ประชาชนผูมีความ 
สามารถในการประกอบธุรกิจไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย เงินทุนจึงไมได 
ถูกจัดสรรไปยังผู ที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมไดมากท่ีสุด ทำใหการจัดสรรทรัพยากร 
ท ุนเป นไปอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
การปฏิรูปทางการเงินที่ชวยพัฒนาและ 
สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรได 
เพราะทำใหผู ที ่มีความสามารถในการ 

ประกอบธุรกิจสามารถกอตั้งธุรกิจและ 
ใชทรัพยากรทุนในการผลิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอมูลสถิติของประเทศไทยแสดง 
ใหเห็นวาสัดสวนของผูประกอบการและ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ใชบริการสถาบัน 
การเงินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 
2531-2539 โดยสัดสวนของครัวเรือนที่ 
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
13 เปอรเซ็นตในป 2531 เปนประมาณ 
19 เปอรเซ็นตในป 2543 (ดูรูปภาพที่ 3 
ประกอบ) ในขณะเดียวกัน สัดสวนของ 
ครัวเรือนท่ีใชบริการสถาบันการเงินไดเพ่ิม 

ข้ึนจากประมาณ 15 เปอรเซ็นตในป 2531 
เปนประมาณ 33 เปอรเซ็นตในป 2543 
(ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ) การเพิ่มข้ึนท่ี 
พรอมกันของสัดสวนผู ประกอบการ 
และอ ัตราการเข าถ ึงแหล งเง ินท ุน 
ที่สะดวกมากขึ้นนี้ไมใชเหตุบังเอิญแต 
อยางใด แตเปนหลักฐานที่บงชี้วาแหลง 
เงินทุนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการประกอบ 
ธุรกิจ ในอดีตผูใชแรงงานหรือเกษตรกร 
ที่มีความสามารถดานการประกอบการ 
อาจจะไมสามารถกอต้ังธุรกิจได เน่ืองจาก 
ไมมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น การเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

จึงมีผลทำใหผูที่มีความสามารถมีโอกาส 
กอตั ้งธุรกิจและใชความสามารถอยาง 
เต็มที่ สัดสวนของผูประกอบการที่มีความ 
สามารถมากขึ ้นยอมทำใหผลผลิตมวล 
รวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจากตัวเลข 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 
เวลาดังกลาว
 การเขาถึงแหลงเงินทุนที ่สะดวก 
และทั่วถึงยังชวยลดปญหาความยากจน 
ของประเทศไทยอีกดวย ผูใชแรงงานหรือ 
เกษตรกรที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
ง ายขึ ้นยอมมีโอกาสที ่จะหลุดพนจาก 
ปญหาความยากจนไดโดยเปลี่ยนไปเปน 

โรเบิรต ทาวนเซนด (Robert Townsend) 
และศาสตราจารย ฮายก โจง (Hyeok 
Jeong) และงานวิจัยท่ีผมกำลังดำเนินการ 
อยูในขณะนี้ พบวาการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว 
เปนผลมาจากการปฏิรูปทางการเงินที่ 
ทำให ผ ู ท ี ่ม ีความสามารถด านการ 
ประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลง 
เงินทุนไดงายและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จึงทำให 
การจัดสรรทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพ

“ผลิตภัณฑมวลรวม (real gross domestic product: GDP)
มากข�้น ก็เหมือนเราไดเคกกอนใหญข�้น ทำใหทุกคนไดบร�โภค
มากข�้นดวย”

ของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย 
สัดสวนของเงินกูภาคเอกชนตอผลผลิต 
มวลรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.6 ในป 
2531 เปนประมาณ 0.9 ในป 2539 
โดยสรุป การศึกษาวิจัยท่ีผานมาสนับสนุน 
นโยบายสงเสริมและขยายการเขาถึง 
แหลงเงินทุนที่มีภาคเอกชนเปนตัวจักร
สำคัญ ซึ่งอาจจะทำไดโดยที่ภาครัฐชวย 
ลดอุปสรรคในการดำเนินการของภาค 
เอกชนและสงเสริมการแขงขัน 
 อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรยัง 
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อทำความ 
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระบบ
การเงินและภาคการผลิตเพิ่มเติม เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายที่จะชวยใหการ 
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน 

นโยบายที่จะชวยลดปญหาความยากจน 
ไมใชเฉพาะในประเทศไทย แตความรูที่ได 
จะชวยใหสามารถแกปญหาที ่สำคัญนี ้ 
ในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้น หาก 
ทานผูอานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ 
สำรวจของทางสถาบันฯ โปรดใหความ 
อนุเคราะหขอมูลดวย ผมจักขอบพระคุณ 
อยางยิ่ง

รูปภาพที่ 1 การเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร�วในชวงป 2531-2539

รูปภาพที่ 2  สัดสวนคนจน

รูปภาพที่ 3  สัดสวนตอประชากรของแตละอาช�พ

รูปภาพที่ 4  สัดสวนของครัวเร�อนที่ใชบร�การสถาบันการเง�น

ชวง 2531-2539 อัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ตอป
สัดสวนคนจนลดลงจาก 33% (2531) เหลือ 13% (2539)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สัดสวนคนจนลดลงจาก

33% (2531) เหลือ 13% (2539)
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ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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ระบบโลจ�สติกสของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“อะไรคือปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยเจร�ญเติบโตอยางมาก
ในชวง 2531-2539  คำตอบคือจากการปฏิรูปทางการเง�นที่
ทำใหผูที่มีความสามารถดานการประกอบธุรกิจสามารถเขาถึง
แหลงเง�นทุนไดงายและทั�วถึงมากยิ�งข�้น จ�งทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น”

“หนึ่งในบทเร�ยนเช�งนโยบายที่สำคัญคือการสงเสร�มให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการขยายตลาดเง�นกู”

อางอิง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพ��มเติมไดท่ี www.riped.utcc.ac.th
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 คนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน 
พืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา 
3.7 ลานครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งทำการ 
เพาะปลูกขาว (ขอมูลป 2552/2553) 
และเกี่ยวพันกับพื้นที่เพาะปลูกทั้งขาวนา
ปและขาวนาปรังรวมกันถึง 72.72 ลานไร 
(ขอมูลป 2552/2553) นอกจากนี้เมื่อ 
พ ิจารณาถ ึ งการสร  างรายได  ให ก ับ 
ประเทศไทยแลว จะพบวาขาวเปนสินคา 
สงออกใน 10 อันดับแรกของสินคา 
ส งออกของประเทศไทยมาโดยตลอด  
โดยเฉพาะเปนสินคาหนึ่งที่ประเทศไทย 
กลาวไดอยางภาคภูมิใจวาไทยเปนผูสงออก 
อันดับที่ 1 ของโลกโดยมีมูลคาการสงออก 
เฉลี่ยในชวง 3 ปที่ผานมาไมต่ำกวา 5 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 150,000 
ลานบาท  และมีสัดสวนโดยเฉล่ียไมต่ำกวา 
รอยละ 3 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
ของประเทศไทย
 แมวาขาวจะเปนสินคาที่ทำรายได 
ใหแกประเทศไทยอยางมาก และสง 
ผลประโยชนไปถึงเกษตรกรสวนใหญใน 
ระดับรากหญา แตที ่ผานมานั้นตนทุน 
การผลิตของขาวไทยและระบบโลจิสติกส 
ของขาว ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญของการ 

เสริมสรางศักยภาพความแข็งแกรงให 
กับการสงออกขาวไทยน้ันยังไมมีประสิทธิภาพ 
เทาที่ควร ทำใหแนวทางลดตนทุนของ 
การสงออกขาวทำไดไมเต็มที่ โดยจะ 
เห็นไดจากรายงานการศึกษาศักยภาพ 
ระบบโลจิสต ิกส สำหร ับข าวไทยของ 
องคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชยที่ทำ 
การศึกษาในป 2549 พบวาตนทุนของ 
ระบบระบบโลจิสติกสขาวอยูในระดับสูง 
โดยตนทุนของระบบโลจิสติกสขาวโดยรวม 
เทากับ 61,047 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 19 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ 
สินคาขาวไทย (315,139 ลานบาท) โดย 
ในตนทุนดังกลาว แบงออกเปนตนทุน 
จากการสูญเสียหรือเสียหายมีคาสูงที่สุด 
ถึงรอยละ 29 รองลงมาไดแก ตนทุน 
ในการบริหารจัดการ ตนทุนการขนสง 
และตนทุนสินคาคงคลังและการดูแล 
รักษาสินคา คิดเปนรอยละ 26, 25 และ 
20 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1)
 ตนท ุนทางด านโลจ ิสต ิกส  เป น 
ปจจัยสำคัญที่กำหนดความไดเปรียบใน
การแขงขันของการสงออกขาวของทุก
ประเทศ แตสำหรับการสงออกขาวไทย 
ปรากฏวายังไมคอยมีการศึกษาการ 
จัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 
ของขาวมากนัก   ในขณะท่ีหลายประเทศ 
มีการศึกษากันอยางแพรหลาย   ดังนั้น 
ศ ูนย พยากรณ  เศรษฐก ิจและธ ุรก ิจ  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงทำการ 
ศ ึกษาการจัดการหวงโซ อ ุปทานและ 
โลจิสติกสของขาวเพื่อการสงออกสำหรับ
ข  าวสารโดยใช กรณ ีศ ึกษาของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนขอมูลเบื้องตน 
เพื่อเขาใจกระบวนการดังกลาวและเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษางานดานนี ้ต อไป 
ในอนาคต  
 จากการท ี ่ ได สำรวจข อม ูลและ 
สัมภาษณเกษตรกร  โรงสี และผูสงออก 
พบวาหลังจากท่ีเกษตรกรทำการเพาะปลูก 
และเก็บเกี่ยวในนาขาวเพื่อจำหนายตอไป
น้ันมีกระบวนการสงมอบขาวเปลือกจนถึง 
กระบวนการแปรรูปเปนขาวสารดังแสดง
ในภาพ
 หากพิจารณาถึงต นท ุนของการ 
ขนสงตั้งแตไรนาจนถึงผูสงออกนั้น โดย 
คิดราคาขาย FOB เฉลี่ยทั้งป 2553 ของ 
ขาวสาร 5% เนื ่องจากเปนขาวที ่ม ี 
คุณภาพดี โดยราคาเฉลี่ยทั้งป 2553 นั้น 
จะอยูที่ 14,879.42 บาทตอตันขาวสาร 
(FOB = 491.7 เหรียญฯ สรอ. ตอตัน 
ขาวสาร คิด ณ อัตราแลกเปลี่ยน 30.26 
บาทตอ 1 เหรียญ สรอ.) ซึ่งทางเลือกที่ดี 
ที่สุดของการจัดการเรื่องการปรับปรุง 
ค ุณภาพขาวค ือเกษตรกรปร ับปร ุง 
ขาว-โรงสีจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย-
ผูสงออกปรับปรุงขาว จะมีตนทุนทั้งสิ้น 
ค ือ 2,891.13 บาทตอตัน ดังนั ้น 
ตนทุนการขนสงจึงคิดเปนรอยละ 19.4 
ของตนทุนตอราคาขายของผู สงออก  
(ดังแสดงในตารางที่ 2)
 ดังนั้นจะเห็นไดวาตนทุนการขนสง 
นั้นจะมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 19.4 ของ 
ราคาขาย ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงและ 
อยู ในระดับใกลเคียงกับงานวิจัยครั ้งที ่ 
ผานมา  ทั้งนี้เปนผลมาจากการขนยาย 
ขึ้นลงในหลายครั้ง ไมวาจะเปนชวงของ 
การขนขึ้นรถเพื่อมายังลานตาก ขนจาก 
ลานตากไปเก็บ หรือขนจากที่เก็บไปยัง 
โรงสี เปนตน ซึ่งกระบวนการขนขึ้นลง 
ในหลายขึ้นตอนที่เกิดจากการปรับปรุง 
คุณภาพนั้น จะสงผลใหตนทุนการขนสง 
เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามหากพิจารณา 
จากตนทุนในกรณีที่ไมมีการปรับปรุงเลย
นั้น ตนทุนของการขนสงตอราคาขาย 

FOB นั้น จะคอนขางต่ำคืออยูที่รอยละ 
8.7 ของราคาขายเทานั้น แตอยางไร 

ขาวใหไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ 
ดังนั ้นจึงหลีกเลี ่ยงไมไดที ่จะตองเสีย 
ตนทุนในการขนขึ้นขนลงในแตละขั้นตอน
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ
 เรื่องปรับลดตนทุนดานโลจิสติกสยัง 
เปนประเด็นสำคัญที่ภาครัฐและผูมีสวน 
ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของตองหาทางปรับปรุง 
เพื่อลดตนทุนดานนี้ลงอีก พรอมทั้งตอง 
หาแนวทางในการลดตนทุนในการผลิต 
ขาวตอตันดวย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
ในภาวะที่การแขงขันขาวรุนแรงขึ้นและมี
แนวโนมวาไทยอาจสูญเสียความเปน 
แชมปผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลกให
กับเวียดนามไดในชวง 10 ปนี้

ก็ตามในกระบวนการที่ทำในปจจุบันนั้น 
จะตองมีข้ันตอนของการปรับปรุงคุณภาพ 

ตนทุนโลจ�สติกส ลานบาท รอยละของรายได สัดสวน

ตาราง 1 ตนทุนโลจ�สติกสของขาว

คาขนสง 15,469 5% 25%
คาสินคาคงคลังและเก็บรักษา 12,080 4% 20%
คาขาดน้ำหนักและสูญเสีย 17,741 6% 29%
คาบริหารจัดการ 15,757 5% 26%
รวม 61,047 19% 100%

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÃÐººâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�ÊÓËÃÑº¢ŒÒÇä·Â, 2549

รอยละของตนทุนการขนสง รอยละ รอยละ รอยละ
ตอราคาขาย FOB ของตนทุน ของตนทุน ของตนทุน
 การขนสง การขนสง การขนสง
 ตอราคาขาย FOB ตอราคาขาย FOB ตอราคาขาย FOB

ตาราง 2 รอยละของตนทุนการขนสงตอราคาขาย FOB

เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,398.55 14879.42 16.1
ไมจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกไมปรับปรุงขาว
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,661.63 14879.42 17.9
ไมจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกปรับปรุงขาว 
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,628.05 14879.42 17.7
จัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกไมปรับปรุงขาว
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,891.13 14879.42 19.4
จัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกปรับปรุงขาว

·Õ่ÁÒ: ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ , ¢ŒÍÁÙÅÃÒ¤Ò¢ÒÂ FOB ¨Ò¡¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·È »‚ 2553

“ตนทุนของระบบโลจ�สติกสขาวโดยรวมเทากับ 61,047 ลานบาท 
หร�อคิดเปนรอยละ 19 ของผลิตภัณฑมวลรวมของสินคาขาวไทย 
(315,139 ลานบาท)”  
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ระบบโลจ�สติกส
ของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย: ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลว�ชัย
ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

คคนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน คคนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน คพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน 
พืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา คพืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา 



 คนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน 
พืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา 
3.7 ลานครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งทำการ 
เพาะปลูกขาว (ขอมูลป 2552/2553) 
และเกี่ยวพันกับพื้นที่เพาะปลูกทั้งขาวนา
ปและขาวนาปรังรวมกันถึง 72.72 ลานไร 
(ขอมูลป 2552/2553) นอกจากนี้เมื่อ 
พ ิจารณาถ ึ งการสร  างรายได  ให ก ับ 
ประเทศไทยแลว จะพบวาขาวเปนสินคา 
สงออกใน 10 อันดับแรกของสินคา 
ส งออกของประเทศไทยมาโดยตลอด  
โดยเฉพาะเปนสินคาหนึ่งที่ประเทศไทย 
กลาวไดอยางภาคภูมิใจวาไทยเปนผูสงออก 
อันดับที่ 1 ของโลกโดยมีมูลคาการสงออก 
เฉลี่ยในชวง 3 ปที่ผานมาไมต่ำกวา 5 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 150,000 
ลานบาท  และมีสัดสวนโดยเฉล่ียไมต่ำกวา 
รอยละ 3 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
ของประเทศไทย
 แมวาขาวจะเปนสินคาที่ทำรายได 
ใหแกประเทศไทยอยางมาก และสง 
ผลประโยชนไปถึงเกษตรกรสวนใหญใน 
ระดับรากหญา แตที ่ผานมานั้นตนทุน 
การผลิตของขาวไทยและระบบโลจิสติกส 
ของขาว ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญของการ 

เสริมสรางศักยภาพความแข็งแกรงให 
กับการสงออกขาวไทยน้ันยังไมมีประสิทธิภาพ 
เทาที่ควร ทำใหแนวทางลดตนทุนของ 
การสงออกขาวทำไดไมเต็มที่ โดยจะ 
เห็นไดจากรายงานการศึกษาศักยภาพ 
ระบบโลจิสต ิกส สำหร ับข าวไทยของ 
องคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชยที่ทำ 
การศึกษาในป 2549 พบวาตนทุนของ 
ระบบระบบโลจิสติกสขาวอยูในระดับสูง 
โดยตนทุนของระบบโลจิสติกสขาวโดยรวม 
เทากับ 61,047 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 19 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ 
สินคาขาวไทย (315,139 ลานบาท) โดย 
ในตนทุนดังกลาว แบงออกเปนตนทุน 
จากการสูญเสียหรือเสียหายมีคาสูงที่สุด 
ถึงรอยละ 29 รองลงมาไดแก ตนทุน 
ในการบริหารจัดการ ตนทุนการขนสง 
และตนทุนสินคาคงคลังและการดูแล 
รักษาสินคา คิดเปนรอยละ 26, 25 และ 
20 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1)
 ตนท ุนทางด านโลจ ิสต ิกส  เป น 
ปจจัยสำคัญที่กำหนดความไดเปรียบใน
การแขงขันของการสงออกขาวของทุก
ประเทศ แตสำหรับการสงออกขาวไทย 
ปรากฏวายังไมคอยมีการศึกษาการ 
จัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 
ของขาวมากนัก   ในขณะท่ีหลายประเทศ 
มีการศึกษากันอยางแพรหลาย   ดังนั้น 
ศ ูนย พยากรณ  เศรษฐก ิจและธ ุรก ิจ  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงทำการ 
ศ ึกษาการจัดการหวงโซ อ ุปทานและ 
โลจิสติกสของขาวเพื่อการสงออกสำหรับ
ข  าวสารโดยใช กรณ ีศ ึกษาของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนขอมูลเบื้องตน 
เพื่อเขาใจกระบวนการดังกลาวและเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษางานดานนี ้ต อไป 
ในอนาคต  
 จากการท ี ่ ได สำรวจข อม ูลและ 
สัมภาษณเกษตรกร  โรงสี และผูสงออก 
พบวาหลังจากท่ีเกษตรกรทำการเพาะปลูก 
และเก็บเกี่ยวในนาขาวเพื่อจำหนายตอไป
น้ันมีกระบวนการสงมอบขาวเปลือกจนถึง 
กระบวนการแปรรูปเปนขาวสารดังแสดง
ในภาพ
 หากพิจารณาถึงต นท ุนของการ 
ขนสงตั้งแตไรนาจนถึงผูสงออกนั้น โดย 
คิดราคาขาย FOB เฉลี่ยทั้งป 2553 ของ 
ขาวสาร 5% เนื ่องจากเปนขาวที ่ม ี 
คุณภาพดี โดยราคาเฉลี่ยทั้งป 2553 นั้น 
จะอยูที่ 14,879.42 บาทตอตันขาวสาร 
(FOB = 491.7 เหรียญฯ สรอ. ตอตัน 
ขาวสาร คิด ณ อัตราแลกเปลี่ยน 30.26 
บาทตอ 1 เหรียญ สรอ.) ซึ่งทางเลือกที่ดี 
ที่สุดของการจัดการเรื่องการปรับปรุง 
ค ุณภาพขาวค ือเกษตรกรปร ับปร ุง 
ขาว-โรงสีจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย-
ผูสงออกปรับปรุงขาว จะมีตนทุนทั้งสิ้น 
ค ือ 2,891.13 บาทตอตัน ดังนั ้น 
ตนทุนการขนสงจึงคิดเปนรอยละ 19.4 
ของตนทุนตอราคาขายของผู สงออก  
(ดังแสดงในตารางที่ 2)
 ดังนั้นจะเห็นไดวาตนทุนการขนสง 
นั้นจะมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 19.4 ของ 
ราคาขาย ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่สูงและ 
อยู ในระดับใกลเคียงกับงานวิจัยครั ้งที ่ 
ผานมา  ทั้งนี้เปนผลมาจากการขนยาย 
ขึ้นลงในหลายครั้ง ไมวาจะเปนชวงของ 
การขนขึ้นรถเพื่อมายังลานตาก ขนจาก 
ลานตากไปเก็บ หรือขนจากที่เก็บไปยัง 
โรงสี เปนตน ซึ่งกระบวนการขนขึ้นลง 
ในหลายขึ้นตอนที่เกิดจากการปรับปรุง 
คุณภาพนั้น จะสงผลใหตนทุนการขนสง 
เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามหากพิจารณา 
จากตนทุนในกรณีที่ไมมีการปรับปรุงเลย
นั้น ตนทุนของการขนสงตอราคาขาย 

FOB นั้น จะคอนขางต่ำคืออยูที่รอยละ 
8.7 ของราคาขายเทานั้น แตอยางไร 

ขาวใหไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ 
ดังนั ้นจึงหลีกเลี ่ยงไมไดที ่จะตองเสีย 
ตนทุนในการขนขึ้นขนลงในแตละขั้นตอน
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ
 เรื่องปรับลดตนทุนดานโลจิสติกสยัง 
เปนประเด็นสำคัญที่ภาครัฐและผูมีสวน 
ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของตองหาทางปรับปรุง 
เพื่อลดตนทุนดานนี้ลงอีก พรอมทั้งตอง 
หาแนวทางในการลดตนทุนในการผลิต 
ขาวตอตันดวย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
ในภาวะที่การแขงขันขาวรุนแรงขึ้นและมี
แนวโนมวาไทยอาจสูญเสียความเปน 
แชมปผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลกให
กับเวียดนามไดในชวง 10 ปนี้

ก็ตามในกระบวนการที่ทำในปจจุบันนั้น 
จะตองมีข้ันตอนของการปรับปรุงคุณภาพ 

ตนทุนโลจ�สติกส ลานบาท รอยละของรายได สัดสวน

ตาราง 1 ตนทุนโลจ�สติกสของขาว

คาขนสง 15,469 5% 25%
คาสินคาคงคลังและเก็บรักษา 12,080 4% 20%
คาขาดน้ำหนักและสูญเสีย 17,741 6% 29%
คาบริหารจัดการ 15,757 5% 26%
รวม 61,047 19% 100%

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÃÐººâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�ÊÓËÃÑº¢ŒÒÇä·Â, 2549

รอยละของตนทุนการขนสง รอยละ รอยละ รอยละ
ตอราคาขาย FOB ของตนทุน ของตนทุน ของตนทุน
 การขนสง การขนสง การขนสง
 ตอราคาขาย FOB ตอราคาขาย FOB ตอราคาขาย FOB

ตาราง 2 รอยละของตนทุนการขนสงตอราคาขาย FOB

เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,398.55 14879.42 16.1
ไมจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกไมปรับปรุงขาว
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,661.63 14879.42 17.9
ไมจัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกปรับปรุงขาว 
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,628.05 14879.42 17.7
จัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกไมปรับปรุงขาว
เกษตรกรปรับปรุงขาว-โรงสี 2,891.13 14879.42 19.4
จัดเก็บขาวสารกอนจำหนาย
-ผูสงออกปรับปรุงขาว

·Õ่ÁÒ: ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ , ¢ŒÍÁÙÅÃÒ¤Ò¢ÒÂ FOB ¨Ò¡¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒµ‹Ò§»ÃÐà·È »‚ 2553

“ตนทุนของระบบโลจ�สติกสขาวโดยรวมเทากับ 61,047 ลานบาท 
หร�อคิดเปนรอยละ 19 ของผลิตภัณฑมวลรวมของสินคาขาวไทย 
(315,139 ลานบาท)”  
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ระบบโลจ�สติกส
ของขาวไทย: 
กรณีศึกษาในพ��นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย: ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลว�ชัย
ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

คคนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน คคนไทยทุกคนทราบดีครับวาขาวเปน 
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน คพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ โดยเปน 
พืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา คพืชไรที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรไมนอยกวา 



เชน สิงคโปร และบรูไน เนื่องจากทั้ง 2 
ประเทศมีอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 แตถา 
อัตราภาษีลดลงตามกรณีที่ 2 พบวาอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกทั้งไทย และ 
เวียดนามจะมีตัวเลขที่ลดลง และประเทศ 
ที่จะสงออกลดลงยิ่งขึ ้นคือกัมพูชาและ 
พมา เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ไมไดปรับลด 
ภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

การว�เคราะหผลกระทบตอการ 

กระจายรายไดของชาวนา

นอกจากผลกระทบจากการปรับ 
ลดภาษีขาวสารภายใตกรอบอาเซียนจะ 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การปรับลดภาษีขาวสารของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียนยังสงผลกระทบตอ 
รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย โดยใน 
กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเภทเปน 0 รายได 
ของคร ัวเร ือนชาวนาไทยจะเพ ิ ่มข ึ ้น 

การว�เคราะหผลกระทบจากการ 

ปรับลดภาษ�ตอการสงออก

เมื ่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารตามกรอบการคาเสรีอาเซียน 
ของไทยและเวียดนามพบวาในกรณีที ่ 
ภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
เปน 0 ตามกรณีที่ 1 จะสงผลใหไทย 
สามารถสงออกขาวสารไปประเทศตางๆ 
ไดเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด 
ฟลิปปนสที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว 
รอยละ 35.70 รองลงมาคืออินโดนีเซีย 
ท่ีขยายตัวไดรอยละ 25.31 อยางไรก็ตาม 

 ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได 
สำคัญของประเทศไทย ดังเห็นไดจาก 
มูลคาการสงออกขาวของไทยในป 2553 

ท่ีมีมูลคาสูงถึง 5,399 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หร ือม ีส วนแบ งในตลาดโลกค ิดเป น 
รอยละ 47.41 ของการสงออกขาวท้ังหมด 
ในโลก นอกจากนี้ขาวยังเปนแหลงรายได 
หลักของชาวนาไทยกวา 3.7 ลานครัวเรือน1   
จากจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้น 5.6 

ลานครัวเรือน หรือรอยละ 66.0 ของ 
คร ั ว เร ื อน เกษตรท ั ้ ง หมดของ ไทย 
นอกจากข าวจะเป นส ินค าส งออกที ่ 
สำคัญของประเทศไทยแลว ขาวยังเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของประเทศเพื ่อนบาน 
ของไทยในอาเซียน เชน พมา เวียดนาม 
สิงคโปร และกัมพูชา โดยเฉพาะเวียดนาม 
ที่ถูกจับตามองวาเปนประเทศที่สามารถ 
ผลิตขาวไดปริมาณมากและมีตลาดสงออก 
หลักเชนเดียวกับไทย ซ่ึงปจจุบันเวียดนาม 
ถือเปนคู แขงที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน 
 ป จจ ุบ ันแม ประเทศไทยจะเป น 
ผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก แตถา 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาไทยเปนผูสงออกอันดับท่ี 2 ของอาเซียน 
รองจากเวียดนาม  โดยในป 2547 ไทย 
เคยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 51.2 ซึ่ง 
ส ูงกว าเว ียดนามท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
รอยละ 48.4 แตในป 2553 กลับพบวา 
ส วนแบ งของไทยในตลาดอาเซ ียนม ี 
สัดสวนลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 

29.8 ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.0 (ดังแสดงในภาพ 
ที่ 1)

 จากข อม ูลข  างต นช ี ้ ให  เห ็นว  า 
ปจจุบันเวียดนามเปนผูครองตลาดขาวใน
อา เซ ี ยน โดย เฉพาะตลาดส ิ งค โปร  
มาเลเซีย และฟลิปปนส2 ที ่เปนตลาด 
สงออกที่สำคัญของไทย แตจากขอตกลง 
ของการจ ัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่กำหนดใหในป 2553 ประเทศใน 
อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 
ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนด 
ใหในป 2558 ประเทศในกลุม CLMV 
ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 
และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 
ใหไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนจะตอง 
ปร ับลดภาษ ีศ ุลกากรลง โดยส ินค า 
ขาวสารเปนสินคาหนึ ่งที ่อยู ภายใตขอ 
ตกลง และตองมีการปรับลดภาษีลงเปน 
0 ภายในป 2553 และ 2558 ตามขอ 
ตกลงของแตละประเทศ
 ไทยเป นผ ู ผล ิตและส งออกข าว 
ที่สำคัญของโลกและตลาดอาเซียน จึง 
คาดวาไทยนาจะไดร ับประโยชนจาก 
การตกลงนี้ แตเนื ่องจากตลาดขาวใน 
อาเซียนมีเว ียดนามเปนผู ครองตลาด 
ทำใหเปนอุปสรรคสำคัญที่อาจสงผลให 
ไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน 
นอยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นไทยจึงควรเรงทำความเขาใจและ 
หาชองทางท่ีจะใชประโยชนจากการตกลง 
ใหมากขึ้น แตจากการสำรวจการรับรูและ 

ศุลกากรขาวสารภายใต AEC โดยกำหนด 
ใหการปรับลดภาษีศุลกากรขาวสารแบง 
เปน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ทุกประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีศุลกากรเปน ศูนย ทันที
กรณีที่ 2 แตละประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีตามกรอบการลดภาษีในป 
2558

สำหรับอัตราภาษีในแตละกรณีมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับลด
ภาษีศุลกากรขาวสารภายใต AEC มี 
รายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับลดภาษ� 

ศุลกากรขาวสารตอเศรษฐกิจไทย

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนระหวางไทย
และเวียดนาม โดยใชแบบจำลอง GTAP 
พบวาเมื่อมีการปรับลดอัตราภาษีขาวสาร 
ของทุกประเทศในอาเซียนใหเปน 0 ตามกรณี 
ที่ 1 คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศไทย (GDP) ปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 0.02 แตเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเวียดนามพบวา GDP รวมของ 
ประเทศเวียดนาม สามารถขยายตัวไดถึง 

รอยละ 0.2 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูง 
กวาไทยคอนขางมาก อยางไรก็ตามถา 
พิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ตาม 
ประเภทของขาวเปลือก และขาวสาร พบ 
วาการปรับลดภาษีศุลกากรเปน 0 ทำให 
GDP ขาวเปลือกและขาวสารของไทยขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และ 0.76 ตาม 
ลำดับ แตเมื่อเทียบกับเวียดนามพบวา 
เว ียดนามม ีอ ัตราการขยายต ัวส ูงถ ึง 
รอยละ 1.72 และ 7.13 สวนในกรณีที่ 2 
ถามีการปรับลดภาษีลดลงตามกรอบการ
ลดภาษีในป 2558 คาดวา GDP รวม 
ของไทยจะขยายตัวเหลือเพียงรอยละ 
0.004 สวนเวียดนามขยายตัวไดรอยละ 
0 .03 ส  วนการขยายต ั วของ GDP 
ขาวเปลือกและขาวสารของไทยพบวา 
ขยายตัวไดรอยละ 0.10 และรอยละ 0.12 
ตามลำดับ สวนเวียดนามขายตัวไดรอยละ 
0.28 และ 1.17 ตามลำดับ โดยจาก 
ตัวเลขขางตนเห็นไดวาเมื่อมีการปรับลด

ภ า ษ ี ข  า ว ส า ร ใ น ต ล า ด อ า เซ ี ย น 
ประเทศเวียดนามจะไดรับประโยชน 
หรือมี GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดมาก 
กวาไทย และกรณีที่มีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวสารใหเหลือ 0 ทุกประเทศ 
ไทยและเวียดนามจะไดรับประโยชนคอน
ขางมาก แตภายใตกรอบการลดภาษีในป 
2558 คาดวาไทยจะไดรับประโยชนคอน 
ขางนอยเพราะตลาดสงออกหลักยังมีการ
ปรับลดภาษีเพียงเล็กนอยซ่ึงมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2

ความเข าใจของชาวนาไทยและโรงส ี 
พบวาชาวนาทั้งรอยละ 100 ที่ทำการ 
สำรวจยังไมรูจักและไมเขาใจรายละเอียด 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สวน 
โรงสีสวนใหญประมาณรอยละ 86.6 ตอบ 
ว าร ู จ ักประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
แตกลับมีผูตอบวาเขาใจรายละเอียดของ
การตกลงเพียงรอยละ 10 ซึ่งประเด็น 
นี้เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก 
เนื ่องจากถาผู ประกอบการขาดความ 
เขาใจในเเนื้อหาของการเปด AEC การที่ 
จะใชประโยชนจากการตกลงนี ้คงเปน 
เรื ่องยาก ดังนั ้นจึงเปนคำถามที ่ตอง 
ศึกษาวาเมื่อมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารแลวประเทศไทยจะไดประโยชน
มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได 
แสดงผลกระทบจากการปรับลดภาษี 

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดขาวระหวาง
ไทยและเว�ยดนามในตลาดอาเซ�ยน

·Õ่ÁÒ: Global trade Atlas (2010)

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

  2 ä·ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 35.93 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 35.45 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 17.63
Ê‹Ç¹àÇÕÂ´¹ÒÁÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 77.15 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 2.70  

ขอตกลงของการจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2553 ประเทศอาเซียนเดิม
         ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส
         และบรูไน 
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2558 ประเทศในกลุม CLMV
         เวียดนาม พมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 1 สมมติฐานในการว�เคราะหผลกระทบ (หนวย : รอยละ)

                    สมมติฐานในการปรับลดภาษีศุลกากรขาว
 อัตราภาษี ฐานอัตราภาษี ป 2553 กรณีที่ 1 ลดภาษีเปน กรณีที่ 2 อัตราภาษี
   0 ทุกประเทศ ณ ป 2558  
 บรูไน 0 0  0
 กัมพูชา 5 0  5
 อินโดนีเซีย 30 0  25
 ลาว 5 0  0
 มาเลเซีย 20 0  20
 ฟลิปปนส 40 0  35
 พมา 5 0  5
 สิงคโปร 0 0  0
 เวียดนาม 20 0  0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (TARIFFS UNDER 2010 CEPT PACKAGE)

1

2
3

ตารางที่ 2 เปร�ยบเทียบผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยกับเว�ยดนาม
                                      อัตราการขยายตัว (รอยละ)
 ประเทศ  กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเทศเปน 0           กรณีที่ 2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
  GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร
 ไทย 0.02 0.61 0.76 0.004 0.10 0.12
 เวียดนาม 0.20 1.72 7.13 0.03 0.28 1.17

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ตารางที่ 4. ผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอรายไดของครัวเร�อน
ไทย จำแนกตามประเภทครัวเร�อน (หนวย : บาทตอครัวเร�อนตอป)
    หลัง AEC
 ประเภทครัวเรือน กอน AEC   กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0   กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
   มูลคา สวนตาง มูลคา สวนตาง
 รายไดชาวนา 50,524 51,927 1,403 51,534 1,009
 รายไดผูเกี่ยวของที่ไมใชชาวนา 321,709 329,583 7,873 327,375 5,665

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

“ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก แตถาพ�จารณาเฉพาะใน
ตลาดอาเซ�ยน กลับพบวาไทยเปนผูสงออก
อันดับที่ 2 ของอาเซ�ยนรองจากเว�ยดนาม”  

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสงออกขาวสารของไทยกับเว�ยดนาม
ภายใต AEC  (หนวย : รอยละ)

               กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0          กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม ไทย เวียดนาม
 กัมพูชา 0.74 0.07 -0.01 -0.002
 อินโดนีเซีย 25.31 7.99 4.22 1.34
 ลาว 0.24 0.03 0.25 0.04
 พมา 0.01 - -0.00 -0.00
 มาเลเซีย 0.23 1.78 0.04 0.29
 ฟลิปปนส 35.70 116.03 5.95 19.35
 สิงคโปร - 0.27 -0.24 -0.04 -0.04
 ไทย - - - -
 เวียดนาม 0.19 - 0.18 -
 บรูไน -0.04 -0.01 -0.01 -0.00
 AEC 6.90 13.96 1.18 2.33

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á¢ŒÒÇ
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของไทย 
กับเวียดนามจะเห็นไดวาเวียดนามมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาด 
ฟลิปปนสมากที่สุด และขยายตัวสูงถึง 
รอยละ 116.03 หรือประมาณ 3 เทา 
ของอัตราการขยายตัวของไทย นอกจากน้ี 
ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ 
ตลาดสงออกหลักของไทย เชน ฟลิปปนส 
และมาเลเซียเห็นไดวาไทยมีอัตราการ 
ขยายตัวต่ำกวาเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 
ตลาดนี้เวียดนามเปนผูครองตลาด สวน 
ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากไดเปน 
ผูครองตลาดขาวในอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
แมการลดภาษีศุลกากรขาวจะสามารถ 
ทำใหอัตราการขยายตัวของการสงออก 
ขาวสารไทยเพิ่มข้ึน แตก็มีบางตลาดท่ีไทยมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง 

ประมาณ 1,403 บาทตอครัวเรือน หรือ 
คิดเปนรอยละ 15.12 ของรายไดครัวเรือน 
ท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน และรายไดของผูท่ีเก่ียวของ 
ที ่ไมใชชาวนาเพิ ่มขึ ้น 7,873 บาทตอ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 84.88 ของ 
รายไดครัวเรือนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น แตถาใน 
กรณีที่ 2 รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย 
จะเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1,009 บาทตอ 
ครัวเรือน และรายไดของผูที่เกี่ยวของที่ 
ไมใชชาวนาเพ่ิมข้ึน 5,665 บาทตอครัวเรือน 
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2
 

จากผลการศึกษาที่แสดงขางตนจะเห็นได
วาการสงออกขาวสารไทยในตลาดอาเซียน 
มีคูแขงที่สำคัญคือเวียดนาม เนื่องจาก 
เวียดนามเปนประเทศที่มีการสงออกขาว 
ในปริมาณมาก และมีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
เชนเดียวกับไทย รวมถึงเวียดนามเปน 
ผ ู  ครองตลาดส งออกข าวในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะฟ ล ิปป นส และ 
มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน จึงสงผลใหเวียดนาม 
ไดรับประโยชนคอนขางมาก และมาก 
กวาไทย ทั้งดานการผลิต การสงออก 
และรายไดของชาวนา แตในขณะที่ 
ชาวนาไทยและผู ประกอบการโรงสี 
ขาวไทยขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประเด็นการเปดเสรีการคา แลวขาวไทย 
จะรับมืออยางไร

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเพ��มข�้นของรายไดครัวเร�อนไทย จำแนกตาม
ประเภทครัวเร�อน 

51.2 (ป 2547)

29.8 (ป 2553)

48.4 (ป 2547)

70.0
(ป 2553)
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ผลกระทบ ‘ขาวไทย’
ภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน

ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (CITS)

ข ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ ข ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง ขอยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร ขชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายไดขหลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได

“รอยละ100 ของชาวนาไทยและ
โรงสียังไมรูจัก และไมเขาใจรายละเอียด
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
รอยละ 87 ของผูประกอบการโรงสี
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
แตมีเพ�ยงรอยละ 10 ที่เขาใจรายละเอียด
ของกรอบความตกลง”





เชน สิงคโปร และบรูไน เนื่องจากทั้ง 2 
ประเทศมีอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 แตถา 
อัตราภาษีลดลงตามกรณีที่ 2 พบวาอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกทั้งไทย และ 
เวียดนามจะมีตัวเลขที่ลดลง และประเทศ 
ที่จะสงออกลดลงยิ่งขึ ้นคือกัมพูชาและ 
พมา เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ไมไดปรับลด 
ภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

การว�เคราะหผลกระทบตอการ 

กระจายรายไดของชาวนา

นอกจากผลกระทบจากการปรับ 
ลดภาษีขาวสารภายใตกรอบอาเซียนจะ 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การปรับลดภาษีขาวสารของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียนยังสงผลกระทบตอ 
รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย โดยใน 
กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเภทเปน 0 รายได 
ของคร ัวเร ือนชาวนาไทยจะเพ ิ ่มข ึ ้น 

การว�เคราะหผลกระทบจากการ 

ปรับลดภาษ�ตอการสงออก

เมื ่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารตามกรอบการคาเสรีอาเซียน 
ของไทยและเวียดนามพบวาในกรณีที ่ 
ภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
เปน 0 ตามกรณีที่ 1 จะสงผลใหไทย 
สามารถสงออกขาวสารไปประเทศตางๆ 
ไดเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด 
ฟลิปปนสที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว 
รอยละ 35.70 รองลงมาคืออินโดนีเซีย 
ท่ีขยายตัวไดรอยละ 25.31 อยางไรก็ตาม 

 ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได 
สำคัญของประเทศไทย ดังเห็นไดจาก 
มูลคาการสงออกขาวของไทยในป 2553 

ท่ีมีมูลคาสูงถึง 5,399 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หร ือม ีส วนแบ งในตลาดโลกค ิดเป น 
รอยละ 47.41 ของการสงออกขาวท้ังหมด 
ในโลก นอกจากนี้ขาวยังเปนแหลงรายได 
หลักของชาวนาไทยกวา 3.7 ลานครัวเรือน1   
จากจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้น 5.6 

ลานครัวเรือน หรือรอยละ 66.0 ของ 
คร ั ว เร ื อน เกษตรท ั ้ ง หมดของ ไทย 
นอกจากข าวจะเป นส ินค าส งออกที ่ 
สำคัญของประเทศไทยแลว ขาวยังเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของประเทศเพื ่อนบาน 
ของไทยในอาเซียน เชน พมา เวียดนาม 
สิงคโปร และกัมพูชา โดยเฉพาะเวียดนาม 
ที่ถูกจับตามองวาเปนประเทศที่สามารถ 
ผลิตขาวไดปริมาณมากและมีตลาดสงออก 
หลักเชนเดียวกับไทย ซ่ึงปจจุบันเวียดนาม 
ถือเปนคู แขงที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน 
 ป จจ ุบ ันแม ประเทศไทยจะเป น 
ผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก แตถา 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาไทยเปนผูสงออกอันดับท่ี 2 ของอาเซียน 
รองจากเวียดนาม  โดยในป 2547 ไทย 
เคยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 51.2 ซึ่ง 
ส ูงกว าเว ียดนามท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
รอยละ 48.4 แตในป 2553 กลับพบวา 
ส วนแบ งของไทยในตลาดอาเซ ียนม ี 
สัดสวนลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 

29.8 ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.0 (ดังแสดงในภาพ 
ที่ 1)

 จากข อม ูลข  างต นช ี ้ ให  เห ็นว  า 
ปจจุบันเวียดนามเปนผูครองตลาดขาวใน
อา เซ ี ยน โดย เฉพาะตลาดส ิ งค โปร  
มาเลเซีย และฟลิปปนส2 ที ่เปนตลาด 
สงออกที่สำคัญของไทย แตจากขอตกลง 
ของการจ ัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่กำหนดใหในป 2553 ประเทศใน 
อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 
ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนด 
ใหในป 2558 ประเทศในกลุม CLMV 
ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 
และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 
ใหไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนจะตอง 
ปร ับลดภาษ ีศ ุลกากรลง โดยส ินค า 
ขาวสารเปนสินคาหนึ ่งที ่อยู ภายใตขอ 
ตกลง และตองมีการปรับลดภาษีลงเปน 
0 ภายในป 2553 และ 2558 ตามขอ 
ตกลงของแตละประเทศ
 ไทยเป นผ ู ผล ิตและส งออกข าว 
ที่สำคัญของโลกและตลาดอาเซียน จึง 
คาดวาไทยนาจะไดร ับประโยชนจาก 
การตกลงนี้ แตเนื ่องจากตลาดขาวใน 
อาเซียนมีเว ียดนามเปนผู ครองตลาด 
ทำใหเปนอุปสรรคสำคัญที่อาจสงผลให 
ไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน 
นอยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นไทยจึงควรเรงทำความเขาใจและ 
หาชองทางท่ีจะใชประโยชนจากการตกลง 
ใหมากขึ้น แตจากการสำรวจการรับรูและ 

ศุลกากรขาวสารภายใต AEC โดยกำหนด 
ใหการปรับลดภาษีศุลกากรขาวสารแบง 
เปน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ทุกประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีศุลกากรเปน ศูนย ทันที
กรณีที่ 2 แตละประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีตามกรอบการลดภาษีในป 
2558

สำหรับอัตราภาษีในแตละกรณีมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับลด
ภาษีศุลกากรขาวสารภายใต AEC มี 
รายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับลดภาษ� 

ศุลกากรขาวสารตอเศรษฐกิจไทย

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนระหวางไทย
และเวียดนาม โดยใชแบบจำลอง GTAP 
พบวาเมื่อมีการปรับลดอัตราภาษีขาวสาร 
ของทุกประเทศในอาเซียนใหเปน 0 ตามกรณี 
ที่ 1 คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศไทย (GDP) ปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 0.02 แตเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเวียดนามพบวา GDP รวมของ 
ประเทศเวียดนาม สามารถขยายตัวไดถึง 

รอยละ 0.2 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูง 
กวาไทยคอนขางมาก อยางไรก็ตามถา 
พิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ตาม 
ประเภทของขาวเปลือก และขาวสาร พบ 
วาการปรับลดภาษีศุลกากรเปน 0 ทำให 
GDP ขาวเปลือกและขาวสารของไทยขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และ 0.76 ตาม 
ลำดับ แตเมื่อเทียบกับเวียดนามพบวา 
เว ียดนามม ีอ ัตราการขยายต ัวส ูงถ ึง 
รอยละ 1.72 และ 7.13 สวนในกรณีที่ 2 
ถามีการปรับลดภาษีลดลงตามกรอบการ
ลดภาษีในป 2558 คาดวา GDP รวม 
ของไทยจะขยายตัวเหลือเพียงรอยละ 
0.004 สวนเวียดนามขยายตัวไดรอยละ 
0 .03 ส  วนการขยายต ั วของ GDP 
ขาวเปลือกและขาวสารของไทยพบวา 
ขยายตัวไดรอยละ 0.10 และรอยละ 0.12 
ตามลำดับ สวนเวียดนามขายตัวไดรอยละ 
0.28 และ 1.17 ตามลำดับ โดยจาก 
ตัวเลขขางตนเห็นไดวาเมื่อมีการปรับลด

ภ า ษ ี ข  า ว ส า ร ใ น ต ล า ด อ า เซ ี ย น 
ประเทศเวียดนามจะไดรับประโยชน 
หรือมี GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดมาก 
กวาไทย และกรณีที่มีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวสารใหเหลือ 0 ทุกประเทศ 
ไทยและเวียดนามจะไดรับประโยชนคอน
ขางมาก แตภายใตกรอบการลดภาษีในป 
2558 คาดวาไทยจะไดรับประโยชนคอน 
ขางนอยเพราะตลาดสงออกหลักยังมีการ
ปรับลดภาษีเพียงเล็กนอยซ่ึงมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2

ความเข าใจของชาวนาไทยและโรงส ี 
พบวาชาวนาทั้งรอยละ 100 ที่ทำการ 
สำรวจยังไมรูจักและไมเขาใจรายละเอียด 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สวน 
โรงสีสวนใหญประมาณรอยละ 86.6 ตอบ 
ว าร ู จ ักประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
แตกลับมีผูตอบวาเขาใจรายละเอียดของ
การตกลงเพียงรอยละ 10 ซึ่งประเด็น 
นี้เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก 
เนื ่องจากถาผู ประกอบการขาดความ 
เขาใจในเเนื้อหาของการเปด AEC การที่ 
จะใชประโยชนจากการตกลงนี ้คงเปน 
เรื ่องยาก ดังนั ้นจึงเปนคำถามที ่ตอง 
ศึกษาวาเมื่อมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารแลวประเทศไทยจะไดประโยชน
มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได 
แสดงผลกระทบจากการปรับลดภาษี 

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดขาวระหวาง
ไทยและเว�ยดนามในตลาดอาเซ�ยน

·Õ่ÁÒ: Global trade Atlas (2010)

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

  2 ä·ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 35.93 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 35.45 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 17.63
Ê‹Ç¹àÇÕÂ´¹ÒÁÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 77.15 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 2.70  

ขอตกลงของการจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2553 ประเทศอาเซียนเดิม
         ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส
         และบรูไน 
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2558 ประเทศในกลุม CLMV
         เวียดนาม พมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 1 สมมติฐานในการว�เคราะหผลกระทบ (หนวย : รอยละ)

                    สมมติฐานในการปรับลดภาษีศุลกากรขาว
 อัตราภาษี ฐานอัตราภาษี ป 2553 กรณีที่ 1 ลดภาษีเปน กรณีที่ 2 อัตราภาษี
   0 ทุกประเทศ ณ ป 2558  
 บรูไน 0 0  0
 กัมพูชา 5 0  5
 อินโดนีเซีย 30 0  25
 ลาว 5 0  0
 มาเลเซีย 20 0  20
 ฟลิปปนส 40 0  35
 พมา 5 0  5
 สิงคโปร 0 0  0
 เวียดนาม 20 0  0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (TARIFFS UNDER 2010 CEPT PACKAGE)

1

2
3

ตารางที่ 2 เปร�ยบเทียบผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยกับเว�ยดนาม
                                      อัตราการขยายตัว (รอยละ)
 ประเทศ  กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเทศเปน 0           กรณีที่ 2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
  GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร
 ไทย 0.02 0.61 0.76 0.004 0.10 0.12
 เวียดนาม 0.20 1.72 7.13 0.03 0.28 1.17

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ตารางที่ 4. ผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอรายไดของครัวเร�อน
ไทย จำแนกตามประเภทครัวเร�อน (หนวย : บาทตอครัวเร�อนตอป)
    หลัง AEC
 ประเภทครัวเรือน กอน AEC   กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0   กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
   มูลคา สวนตาง มูลคา สวนตาง
 รายไดชาวนา 50,524 51,927 1,403 51,534 1,009
 รายไดผูเกี่ยวของที่ไมใชชาวนา 321,709 329,583 7,873 327,375 5,665

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

“ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก แตถาพ�จารณาเฉพาะใน
ตลาดอาเซ�ยน กลับพบวาไทยเปนผูสงออก
อันดับที่ 2 ของอาเซ�ยนรองจากเว�ยดนาม”  

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสงออกขาวสารของไทยกับเว�ยดนาม
ภายใต AEC  (หนวย : รอยละ)

               กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0          กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม ไทย เวียดนาม
 กัมพูชา 0.74 0.07 -0.01 -0.002
 อินโดนีเซีย 25.31 7.99 4.22 1.34
 ลาว 0.24 0.03 0.25 0.04
 พมา 0.01 - -0.00 -0.00
 มาเลเซีย 0.23 1.78 0.04 0.29
 ฟลิปปนส 35.70 116.03 5.95 19.35
 สิงคโปร - 0.27 -0.24 -0.04 -0.04
 ไทย - - - -
 เวียดนาม 0.19 - 0.18 -
 บรูไน -0.04 -0.01 -0.01 -0.00
 AEC 6.90 13.96 1.18 2.33

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á¢ŒÒÇ
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของไทย 
กับเวียดนามจะเห็นไดวาเวียดนามมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาด 
ฟลิปปนสมากที่สุด และขยายตัวสูงถึง 
รอยละ 116.03 หรือประมาณ 3 เทา 
ของอัตราการขยายตัวของไทย นอกจากน้ี 
ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ 
ตลาดสงออกหลักของไทย เชน ฟลิปปนส 
และมาเลเซียเห็นไดวาไทยมีอัตราการ 
ขยายตัวต่ำกวาเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 
ตลาดนี้เวียดนามเปนผูครองตลาด สวน 
ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากไดเปน 
ผูครองตลาดขาวในอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
แมการลดภาษีศุลกากรขาวจะสามารถ 
ทำใหอัตราการขยายตัวของการสงออก 
ขาวสารไทยเพิ่มข้ึน แตก็มีบางตลาดท่ีไทยมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง 

ประมาณ 1,403 บาทตอครัวเรือน หรือ 
คิดเปนรอยละ 15.12 ของรายไดครัวเรือน 
ท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน และรายไดของผูท่ีเก่ียวของ 
ที ่ไมใชชาวนาเพิ ่มขึ ้น 7,873 บาทตอ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 84.88 ของ 
รายไดครัวเรือนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น แตถาใน 
กรณีที่ 2 รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย 
จะเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1,009 บาทตอ 
ครัวเรือน และรายไดของผูที่เกี่ยวของที่ 
ไมใชชาวนาเพ่ิมข้ึน 5,665 บาทตอครัวเรือน 
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2
 

จากผลการศึกษาที่แสดงขางตนจะเห็นได
วาการสงออกขาวสารไทยในตลาดอาเซียน 
มีคูแขงที่สำคัญคือเวียดนาม เนื่องจาก 
เวียดนามเปนประเทศที่มีการสงออกขาว 
ในปริมาณมาก และมีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
เชนเดียวกับไทย รวมถึงเวียดนามเปน 
ผ ู  ครองตลาดส งออกข าวในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะฟ ล ิปป นส และ 
มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน จึงสงผลใหเวียดนาม 
ไดรับประโยชนคอนขางมาก และมาก 
กวาไทย ทั้งดานการผลิต การสงออก 
และรายไดของชาวนา แตในขณะที่ 
ชาวนาไทยและผู ประกอบการโรงสี 
ขาวไทยขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประเด็นการเปดเสรีการคา แลวขาวไทย 
จะรับมืออยางไร

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเพ��มข�้นของรายไดครัวเร�อนไทย จำแนกตาม
ประเภทครัวเร�อน 

51.2 (ป 2547)

29.8 (ป 2553)

48.4 (ป 2547)

70.0
(ป 2553)
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ผลกระทบ ‘ขาวไทย’
ภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน

ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (CITS)

“รอยละ100 ของชาวนาไทยและ
โรงสียังไมรูจัก และไมเขาใจรายละเอียด
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
รอยละ 87 ของผูประกอบการโรงสี
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
แตมีเพ�ยงรอยละ 10 ที่เขาใจรายละเอียด
ของกรอบความตกลง”



เชน สิงคโปร และบรูไน เนื่องจากทั้ง 2 
ประเทศมีอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 แตถา 
อัตราภาษีลดลงตามกรณีที่ 2 พบวาอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกทั้งไทย และ 
เวียดนามจะมีตัวเลขที่ลดลง และประเทศ 
ที่จะสงออกลดลงยิ่งขึ ้นคือกัมพูชาและ 
พมา เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ไมไดปรับลด 
ภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

การว�เคราะหผลกระทบตอการ 

กระจายรายไดของชาวนา

นอกจากผลกระทบจากการปรับ 
ลดภาษีขาวสารภายใตกรอบอาเซียนจะ 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การปรับลดภาษีขาวสารของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียนยังสงผลกระทบตอ 
รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย โดยใน 
กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเภทเปน 0 รายได 
ของคร ัวเร ือนชาวนาไทยจะเพ ิ ่มข ึ ้น 

การว�เคราะหผลกระทบจากการ 

ปรับลดภาษ�ตอการสงออก

เมื ่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารตามกรอบการคาเสรีอาเซียน 
ของไทยและเวียดนามพบวาในกรณีที ่ 
ภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
เปน 0 ตามกรณีที่ 1 จะสงผลใหไทย 
สามารถสงออกขาวสารไปประเทศตางๆ 
ไดเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด 
ฟลิปปนสที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว 
รอยละ 35.70 รองลงมาคืออินโดนีเซีย 
ท่ีขยายตัวไดรอยละ 25.31 อยางไรก็ตาม 

 ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได 
สำคัญของประเทศไทย ดังเห็นไดจาก 
มูลคาการสงออกขาวของไทยในป 2553 

ท่ีมีมูลคาสูงถึง 5,399 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หร ือม ีส วนแบ งในตลาดโลกค ิดเป น 
รอยละ 47.41 ของการสงออกขาวท้ังหมด 
ในโลก นอกจากนี้ขาวยังเปนแหลงรายได 
หลักของชาวนาไทยกวา 3.7 ลานครัวเรือน1   
จากจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้น 5.6 

ลานครัวเรือน หรือรอยละ 66.0 ของ 
คร ั ว เร ื อน เกษตรท ั ้ ง หมดของ ไทย 
นอกจากข าวจะเป นส ินค าส งออกที ่ 
สำคัญของประเทศไทยแลว ขาวยังเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของประเทศเพื ่อนบาน 
ของไทยในอาเซียน เชน พมา เวียดนาม 
สิงคโปร และกัมพูชา โดยเฉพาะเวียดนาม 
ที่ถูกจับตามองวาเปนประเทศที่สามารถ 
ผลิตขาวไดปริมาณมากและมีตลาดสงออก 
หลักเชนเดียวกับไทย ซ่ึงปจจุบันเวียดนาม 
ถือเปนคู แขงที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน 
 ป จจ ุบ ันแม ประเทศไทยจะเป น 
ผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก แตถา 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาไทยเปนผูสงออกอันดับท่ี 2 ของอาเซียน 
รองจากเวียดนาม  โดยในป 2547 ไทย 
เคยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 51.2 ซึ่ง 
ส ูงกว าเว ียดนามท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
รอยละ 48.4 แตในป 2553 กลับพบวา 
ส วนแบ งของไทยในตลาดอาเซ ียนม ี 
สัดสวนลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 

29.8 ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.0 (ดังแสดงในภาพ 
ที่ 1)

 จากข อม ูลข  างต นช ี ้ ให  เห ็นว  า 
ปจจุบันเวียดนามเปนผูครองตลาดขาวใน
อา เซ ี ยน โดย เฉพาะตลาดส ิ งค โปร  
มาเลเซีย และฟลิปปนส2 ที ่เปนตลาด 
สงออกที่สำคัญของไทย แตจากขอตกลง 
ของการจ ัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่กำหนดใหในป 2553 ประเทศใน 
อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 
ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนด 
ใหในป 2558 ประเทศในกลุม CLMV 
ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 
และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 
ใหไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนจะตอง 
ปร ับลดภาษ ีศ ุลกากรลง โดยส ินค า 
ขาวสารเปนสินคาหนึ ่งที ่อยู ภายใตขอ 
ตกลง และตองมีการปรับลดภาษีลงเปน 
0 ภายในป 2553 และ 2558 ตามขอ 
ตกลงของแตละประเทศ
 ไทยเป นผ ู ผล ิตและส งออกข าว 
ที่สำคัญของโลกและตลาดอาเซียน จึง 
คาดวาไทยนาจะไดร ับประโยชนจาก 
การตกลงนี้ แตเนื ่องจากตลาดขาวใน 
อาเซียนมีเว ียดนามเปนผู ครองตลาด 
ทำใหเปนอุปสรรคสำคัญที่อาจสงผลให 
ไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน 
นอยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นไทยจึงควรเรงทำความเขาใจและ 
หาชองทางท่ีจะใชประโยชนจากการตกลง 
ใหมากขึ้น แตจากการสำรวจการรับรูและ 

ศุลกากรขาวสารภายใต AEC โดยกำหนด 
ใหการปรับลดภาษีศุลกากรขาวสารแบง 
เปน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ทุกประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีศุลกากรเปน ศูนย ทันที
กรณีที่ 2 แตละประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีตามกรอบการลดภาษีในป 
2558

สำหรับอัตราภาษีในแตละกรณีมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับลด
ภาษีศุลกากรขาวสารภายใต AEC มี 
รายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับลดภาษ� 

ศุลกากรขาวสารตอเศรษฐกิจไทย

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนระหวางไทย
และเวียดนาม โดยใชแบบจำลอง GTAP 
พบวาเมื่อมีการปรับลดอัตราภาษีขาวสาร 
ของทุกประเทศในอาเซียนใหเปน 0 ตามกรณี 
ที่ 1 คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศไทย (GDP) ปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 0.02 แตเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเวียดนามพบวา GDP รวมของ 
ประเทศเวียดนาม สามารถขยายตัวไดถึง 

รอยละ 0.2 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูง 
กวาไทยคอนขางมาก อยางไรก็ตามถา 
พิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ตาม 
ประเภทของขาวเปลือก และขาวสาร พบ 
วาการปรับลดภาษีศุลกากรเปน 0 ทำให 
GDP ขาวเปลือกและขาวสารของไทยขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และ 0.76 ตาม 
ลำดับ แตเมื่อเทียบกับเวียดนามพบวา 
เว ียดนามม ีอ ัตราการขยายต ัวส ูงถ ึง 
รอยละ 1.72 และ 7.13 สวนในกรณีที่ 2 
ถามีการปรับลดภาษีลดลงตามกรอบการ
ลดภาษีในป 2558 คาดวา GDP รวม 
ของไทยจะขยายตัวเหลือเพียงรอยละ 
0.004 สวนเวียดนามขยายตัวไดรอยละ 
0 .03 ส  วนการขยายต ั วของ GDP 
ขาวเปลือกและขาวสารของไทยพบวา 
ขยายตัวไดรอยละ 0.10 และรอยละ 0.12 
ตามลำดับ สวนเวียดนามขายตัวไดรอยละ 
0.28 และ 1.17 ตามลำดับ โดยจาก 
ตัวเลขขางตนเห็นไดวาเมื่อมีการปรับลด

ภ า ษ ี ข  า ว ส า ร ใ น ต ล า ด อ า เซ ี ย น 
ประเทศเวียดนามจะไดรับประโยชน 
หรือมี GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดมาก 
กวาไทย และกรณีที่มีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวสารใหเหลือ 0 ทุกประเทศ 
ไทยและเวียดนามจะไดรับประโยชนคอน
ขางมาก แตภายใตกรอบการลดภาษีในป 
2558 คาดวาไทยจะไดรับประโยชนคอน 
ขางนอยเพราะตลาดสงออกหลักยังมีการ
ปรับลดภาษีเพียงเล็กนอยซ่ึงมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2

ความเข าใจของชาวนาไทยและโรงส ี 
พบวาชาวนาทั้งรอยละ 100 ที่ทำการ 
สำรวจยังไมรูจักและไมเขาใจรายละเอียด 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สวน 
โรงสีสวนใหญประมาณรอยละ 86.6 ตอบ 
ว าร ู จ ักประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
แตกลับมีผูตอบวาเขาใจรายละเอียดของ
การตกลงเพียงรอยละ 10 ซึ่งประเด็น 
นี้เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก 
เนื ่องจากถาผู ประกอบการขาดความ 
เขาใจในเเนื้อหาของการเปด AEC การที่ 
จะใชประโยชนจากการตกลงนี ้คงเปน 
เรื ่องยาก ดังนั ้นจึงเปนคำถามที ่ตอง 
ศึกษาวาเมื่อมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารแลวประเทศไทยจะไดประโยชน
มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได 
แสดงผลกระทบจากการปรับลดภาษี 

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดขาวระหวาง
ไทยและเว�ยดนามในตลาดอาเซ�ยน

·Õ่ÁÒ: Global trade Atlas (2010)

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

  2 ä·ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 35.93 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 35.45 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 17.63
Ê‹Ç¹àÇÕÂ´¹ÒÁÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 77.15 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 2.70  

ขอตกลงของการจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2553 ประเทศอาเซียนเดิม
         ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส
         และบรูไน 
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2558 ประเทศในกลุม CLMV
         เวียดนาม พมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 1 สมมติฐานในการว�เคราะหผลกระทบ (หนวย : รอยละ)

                    สมมติฐานในการปรับลดภาษีศุลกากรขาว
 อัตราภาษี ฐานอัตราภาษี ป 2553 กรณีที่ 1 ลดภาษีเปน กรณีที่ 2 อัตราภาษี
   0 ทุกประเทศ ณ ป 2558  
 บรูไน 0 0  0
 กัมพูชา 5 0  5
 อินโดนีเซีย 30 0  25
 ลาว 5 0  0
 มาเลเซีย 20 0  20
 ฟลิปปนส 40 0  35
 พมา 5 0  5
 สิงคโปร 0 0  0
 เวียดนาม 20 0  0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (TARIFFS UNDER 2010 CEPT PACKAGE)

1

2
3

ตารางที่ 2 เปร�ยบเทียบผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยกับเว�ยดนาม
                                      อัตราการขยายตัว (รอยละ)
 ประเทศ  กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเทศเปน 0           กรณีที่ 2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
  GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร
 ไทย 0.02 0.61 0.76 0.004 0.10 0.12
 เวียดนาม 0.20 1.72 7.13 0.03 0.28 1.17

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ตารางที่ 4. ผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอรายไดของครัวเร�อน
ไทย จำแนกตามประเภทครัวเร�อน (หนวย : บาทตอครัวเร�อนตอป)
    หลัง AEC
 ประเภทครัวเรือน กอน AEC   กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0   กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
   มูลคา สวนตาง มูลคา สวนตาง
 รายไดชาวนา 50,524 51,927 1,403 51,534 1,009
 รายไดผูเกี่ยวของที่ไมใชชาวนา 321,709 329,583 7,873 327,375 5,665

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

“ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก แตถาพ�จารณาเฉพาะใน
ตลาดอาเซ�ยน กลับพบวาไทยเปนผูสงออก
อันดับที่ 2 ของอาเซ�ยนรองจากเว�ยดนาม”  

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสงออกขาวสารของไทยกับเว�ยดนาม
ภายใต AEC  (หนวย : รอยละ)

               กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0          กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม ไทย เวียดนาม
 กัมพูชา 0.74 0.07 -0.01 -0.002
 อินโดนีเซีย 25.31 7.99 4.22 1.34
 ลาว 0.24 0.03 0.25 0.04
 พมา 0.01 - -0.00 -0.00
 มาเลเซีย 0.23 1.78 0.04 0.29
 ฟลิปปนส 35.70 116.03 5.95 19.35
 สิงคโปร - 0.27 -0.24 -0.04 -0.04
 ไทย - - - -
 เวียดนาม 0.19 - 0.18 -
 บรูไน -0.04 -0.01 -0.01 -0.00
 AEC 6.90 13.96 1.18 2.33

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á¢ŒÒÇ
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของไทย 
กับเวียดนามจะเห็นไดวาเวียดนามมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาด 
ฟลิปปนสมากที่สุด และขยายตัวสูงถึง 
รอยละ 116.03 หรือประมาณ 3 เทา 
ของอัตราการขยายตัวของไทย นอกจากน้ี 
ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ 
ตลาดสงออกหลักของไทย เชน ฟลิปปนส 
และมาเลเซียเห็นไดวาไทยมีอัตราการ 
ขยายตัวต่ำกวาเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 
ตลาดนี้เวียดนามเปนผูครองตลาด สวน 
ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากไดเปน 
ผูครองตลาดขาวในอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
แมการลดภาษีศุลกากรขาวจะสามารถ 
ทำใหอัตราการขยายตัวของการสงออก 
ขาวสารไทยเพิ่มข้ึน แตก็มีบางตลาดท่ีไทยมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง 

ประมาณ 1,403 บาทตอครัวเรือน หรือ 
คิดเปนรอยละ 15.12 ของรายไดครัวเรือน 
ท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน และรายไดของผูท่ีเก่ียวของ 
ที ่ไมใชชาวนาเพิ ่มขึ ้น 7,873 บาทตอ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 84.88 ของ 
รายไดครัวเรือนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น แตถาใน 
กรณีที่ 2 รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย 
จะเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1,009 บาทตอ 
ครัวเรือน และรายไดของผูที่เกี่ยวของที่ 
ไมใชชาวนาเพ่ิมข้ึน 5,665 บาทตอครัวเรือน 
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2
 

จากผลการศึกษาที่แสดงขางตนจะเห็นได
วาการสงออกขาวสารไทยในตลาดอาเซียน 
มีคูแขงที่สำคัญคือเวียดนาม เนื่องจาก 
เวียดนามเปนประเทศที่มีการสงออกขาว 
ในปริมาณมาก และมีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
เชนเดียวกับไทย รวมถึงเวียดนามเปน 
ผ ู  ครองตลาดส งออกข าวในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะฟ ล ิปป นส และ 
มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน จึงสงผลใหเวียดนาม 
ไดรับประโยชนคอนขางมาก และมาก 
กวาไทย ทั้งดานการผลิต การสงออก 
และรายไดของชาวนา แตในขณะที่ 
ชาวนาไทยและผู ประกอบการโรงสี 
ขาวไทยขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประเด็นการเปดเสรีการคา แลวขาวไทย 
จะรับมืออยางไร

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเพ��มข�้นของรายไดครัวเร�อนไทย จำแนกตาม
ประเภทครัวเร�อน 

51.2 (ป 2547)

29.8 (ป 2553)

48.4 (ป 2547)

70.0
(ป 2553)
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ผลกระทบ ‘ขาวไทย’
ภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน

ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (CITS)

“รอยละ100 ของชาวนาไทยและ
โรงสียังไมรูจัก และไมเขาใจรายละเอียด
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
รอยละ 87 ของผูประกอบการโรงสี
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
แตมีเพ�ยงรอยละ 10 ที่เขาใจรายละเอียด
ของกรอบความตกลง”



เชน สิงคโปร และบรูไน เนื่องจากทั้ง 2 
ประเทศมีอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 แตถา 
อัตราภาษีลดลงตามกรณีที่ 2 พบวาอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกทั้งไทย และ 
เวียดนามจะมีตัวเลขที่ลดลง และประเทศ 
ที่จะสงออกลดลงยิ่งขึ ้นคือกัมพูชาและ 
พมา เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ไมไดปรับลด 
ภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

การว�เคราะหผลกระทบตอการ 

กระจายรายไดของชาวนา

นอกจากผลกระทบจากการปรับ 
ลดภาษีขาวสารภายใตกรอบอาเซียนจะ 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การปรับลดภาษีขาวสารของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียนยังสงผลกระทบตอ 
รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย โดยใน 
กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเภทเปน 0 รายได 
ของคร ัวเร ือนชาวนาไทยจะเพ ิ ่มข ึ ้น 

การว�เคราะหผลกระทบจากการ 

ปรับลดภาษ�ตอการสงออก

เมื ่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารตามกรอบการคาเสรีอาเซียน 
ของไทยและเวียดนามพบวาในกรณีที ่ 
ภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
เปน 0 ตามกรณีที่ 1 จะสงผลใหไทย 
สามารถสงออกขาวสารไปประเทศตางๆ 
ไดเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด 
ฟลิปปนสที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว 
รอยละ 35.70 รองลงมาคืออินโดนีเซีย 
ท่ีขยายตัวไดรอยละ 25.31 อยางไรก็ตาม 

 ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได 
สำคัญของประเทศไทย ดังเห็นไดจาก 
มูลคาการสงออกขาวของไทยในป 2553 

ท่ีมีมูลคาสูงถึง 5,399 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หร ือม ีส วนแบ งในตลาดโลกค ิดเป น 
รอยละ 47.41 ของการสงออกขาวท้ังหมด 
ในโลก นอกจากนี้ขาวยังเปนแหลงรายได 
หลักของชาวนาไทยกวา 3.7 ลานครัวเรือน1   
จากจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้น 5.6 

ลานครัวเรือน หรือรอยละ 66.0 ของ 
คร ั ว เร ื อน เกษตรท ั ้ ง หมดของ ไทย 
นอกจากข าวจะเป นส ินค าส งออกที ่ 
สำคัญของประเทศไทยแลว ขาวยังเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของประเทศเพื ่อนบาน 
ของไทยในอาเซียน เชน พมา เวียดนาม 
สิงคโปร และกัมพูชา โดยเฉพาะเวียดนาม 
ที่ถูกจับตามองวาเปนประเทศที่สามารถ 
ผลิตขาวไดปริมาณมากและมีตลาดสงออก 
หลักเชนเดียวกับไทย ซ่ึงปจจุบันเวียดนาม 
ถือเปนคู แขงที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน 
 ป จจ ุบ ันแม ประเทศไทยจะเป น 
ผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก แตถา 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาไทยเปนผูสงออกอันดับท่ี 2 ของอาเซียน 
รองจากเวียดนาม  โดยในป 2547 ไทย 
เคยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 51.2 ซึ่ง 
ส ูงกว าเว ียดนามท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
รอยละ 48.4 แตในป 2553 กลับพบวา 
ส วนแบ งของไทยในตลาดอาเซ ียนม ี 
สัดสวนลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 

29.8 ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.0 (ดังแสดงในภาพ 
ที่ 1)

 จากข อม ูลข  างต นช ี ้ ให  เห ็นว  า 
ปจจุบันเวียดนามเปนผูครองตลาดขาวใน
อา เซ ี ยน โดย เฉพาะตลาดส ิ งค โปร  
มาเลเซีย และฟลิปปนส2 ที ่เปนตลาด 
สงออกที่สำคัญของไทย แตจากขอตกลง 
ของการจ ัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่กำหนดใหในป 2553 ประเทศใน 
อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 
ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนด 
ใหในป 2558 ประเทศในกลุม CLMV 
ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 
และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 
ใหไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนจะตอง 
ปร ับลดภาษ ีศ ุลกากรลง โดยส ินค า 
ขาวสารเปนสินคาหนึ ่งที ่อยู ภายใตขอ 
ตกลง และตองมีการปรับลดภาษีลงเปน 
0 ภายในป 2553 และ 2558 ตามขอ 
ตกลงของแตละประเทศ
 ไทยเป นผ ู ผล ิตและส งออกข าว 
ที่สำคัญของโลกและตลาดอาเซียน จึง 
คาดวาไทยนาจะไดร ับประโยชนจาก 
การตกลงนี้ แตเนื ่องจากตลาดขาวใน 
อาเซียนมีเว ียดนามเปนผู ครองตลาด 
ทำใหเปนอุปสรรคสำคัญที่อาจสงผลให 
ไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน 
นอยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นไทยจึงควรเรงทำความเขาใจและ 
หาชองทางท่ีจะใชประโยชนจากการตกลง 
ใหมากขึ้น แตจากการสำรวจการรับรูและ 

ศุลกากรขาวสารภายใต AEC โดยกำหนด 
ใหการปรับลดภาษีศุลกากรขาวสารแบง 
เปน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ทุกประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีศุลกากรเปน ศูนย ทันที
กรณีที่ 2 แตละประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีตามกรอบการลดภาษีในป 
2558

สำหรับอัตราภาษีในแตละกรณีมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับลด
ภาษีศุลกากรขาวสารภายใต AEC มี 
รายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับลดภาษ� 

ศุลกากรขาวสารตอเศรษฐกิจไทย

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนระหวางไทย
และเวียดนาม โดยใชแบบจำลอง GTAP 
พบวาเมื่อมีการปรับลดอัตราภาษีขาวสาร 
ของทุกประเทศในอาเซียนใหเปน 0 ตามกรณี 
ที่ 1 คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศไทย (GDP) ปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 0.02 แตเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเวียดนามพบวา GDP รวมของ 
ประเทศเวียดนาม สามารถขยายตัวไดถึง 

รอยละ 0.2 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูง 
กวาไทยคอนขางมาก อยางไรก็ตามถา 
พิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ตาม 
ประเภทของขาวเปลือก และขาวสาร พบ 
วาการปรับลดภาษีศุลกากรเปน 0 ทำให 
GDP ขาวเปลือกและขาวสารของไทยขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และ 0.76 ตาม 
ลำดับ แตเมื่อเทียบกับเวียดนามพบวา 
เว ียดนามม ีอ ัตราการขยายต ัวส ูงถ ึง 
รอยละ 1.72 และ 7.13 สวนในกรณีที่ 2 
ถามีการปรับลดภาษีลดลงตามกรอบการ
ลดภาษีในป 2558 คาดวา GDP รวม 
ของไทยจะขยายตัวเหลือเพียงรอยละ 
0.004 สวนเวียดนามขยายตัวไดรอยละ 
0 .03 ส  วนการขยายต ั วของ GDP 
ขาวเปลือกและขาวสารของไทยพบวา 
ขยายตัวไดรอยละ 0.10 และรอยละ 0.12 
ตามลำดับ สวนเวียดนามขายตัวไดรอยละ 
0.28 และ 1.17 ตามลำดับ โดยจาก 
ตัวเลขขางตนเห็นไดวาเมื่อมีการปรับลด

ภ า ษ ี ข  า ว ส า ร ใ น ต ล า ด อ า เซ ี ย น 
ประเทศเวียดนามจะไดรับประโยชน 
หรือมี GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดมาก 
กวาไทย และกรณีที่มีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวสารใหเหลือ 0 ทุกประเทศ 
ไทยและเวียดนามจะไดรับประโยชนคอน
ขางมาก แตภายใตกรอบการลดภาษีในป 
2558 คาดวาไทยจะไดรับประโยชนคอน 
ขางนอยเพราะตลาดสงออกหลักยังมีการ
ปรับลดภาษีเพียงเล็กนอยซ่ึงมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2

ความเข าใจของชาวนาไทยและโรงส ี 
พบวาชาวนาทั้งรอยละ 100 ที่ทำการ 
สำรวจยังไมรูจักและไมเขาใจรายละเอียด 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สวน 
โรงสีสวนใหญประมาณรอยละ 86.6 ตอบ 
ว าร ู จ ักประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
แตกลับมีผูตอบวาเขาใจรายละเอียดของ
การตกลงเพียงรอยละ 10 ซึ่งประเด็น 
นี้เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก 
เนื ่องจากถาผู ประกอบการขาดความ 
เขาใจในเเนื้อหาของการเปด AEC การที่ 
จะใชประโยชนจากการตกลงนี ้คงเปน 
เรื ่องยาก ดังนั ้นจึงเปนคำถามที ่ตอง 
ศึกษาวาเมื่อมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารแลวประเทศไทยจะไดประโยชน
มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได 
แสดงผลกระทบจากการปรับลดภาษี 

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดขาวระหวาง
ไทยและเว�ยดนามในตลาดอาเซ�ยน

·Õ่ÁÒ: Global trade Atlas (2010)

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

  2 ä·ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 35.93 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 35.45 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 17.63
Ê‹Ç¹àÇÕÂ´¹ÒÁÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 77.15 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 2.70  

ขอตกลงของการจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2553 ประเทศอาเซียนเดิม
         ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส
         และบรูไน 
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2558 ประเทศในกลุม CLMV
         เวียดนาม พมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 1 สมมติฐานในการว�เคราะหผลกระทบ (หนวย : รอยละ)

                    สมมติฐานในการปรับลดภาษีศุลกากรขาว
 อัตราภาษี ฐานอัตราภาษี ป 2553 กรณีที่ 1 ลดภาษีเปน กรณีที่ 2 อัตราภาษี
   0 ทุกประเทศ ณ ป 2558  
 บรูไน 0 0  0
 กัมพูชา 5 0  5
 อินโดนีเซีย 30 0  25
 ลาว 5 0  0
 มาเลเซีย 20 0  20
 ฟลิปปนส 40 0  35
 พมา 5 0  5
 สิงคโปร 0 0  0
 เวียดนาม 20 0  0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (TARIFFS UNDER 2010 CEPT PACKAGE)

1

2
3

ตารางที่ 2 เปร�ยบเทียบผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยกับเว�ยดนาม
                                      อัตราการขยายตัว (รอยละ)
 ประเทศ  กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเทศเปน 0           กรณีที่ 2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
  GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร
 ไทย 0.02 0.61 0.76 0.004 0.10 0.12
 เวียดนาม 0.20 1.72 7.13 0.03 0.28 1.17

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ตารางที่ 4. ผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอรายไดของครัวเร�อน
ไทย จำแนกตามประเภทครัวเร�อน (หนวย : บาทตอครัวเร�อนตอป)
    หลัง AEC
 ประเภทครัวเรือน กอน AEC   กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0   กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
   มูลคา สวนตาง มูลคา สวนตาง
 รายไดชาวนา 50,524 51,927 1,403 51,534 1,009
 รายไดผูเกี่ยวของที่ไมใชชาวนา 321,709 329,583 7,873 327,375 5,665

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

“ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก แตถาพ�จารณาเฉพาะใน
ตลาดอาเซ�ยน กลับพบวาไทยเปนผูสงออก
อันดับที่ 2 ของอาเซ�ยนรองจากเว�ยดนาม”  

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสงออกขาวสารของไทยกับเว�ยดนาม
ภายใต AEC  (หนวย : รอยละ)

               กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0          กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม ไทย เวียดนาม
 กัมพูชา 0.74 0.07 -0.01 -0.002
 อินโดนีเซีย 25.31 7.99 4.22 1.34
 ลาว 0.24 0.03 0.25 0.04
 พมา 0.01 - -0.00 -0.00
 มาเลเซีย 0.23 1.78 0.04 0.29
 ฟลิปปนส 35.70 116.03 5.95 19.35
 สิงคโปร - 0.27 -0.24 -0.04 -0.04
 ไทย - - - -
 เวียดนาม 0.19 - 0.18 -
 บรูไน -0.04 -0.01 -0.01 -0.00
 AEC 6.90 13.96 1.18 2.33

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á¢ŒÒÇ
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของไทย 
กับเวียดนามจะเห็นไดวาเวียดนามมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาด 
ฟลิปปนสมากที่สุด และขยายตัวสูงถึง 
รอยละ 116.03 หรือประมาณ 3 เทา 
ของอัตราการขยายตัวของไทย นอกจากน้ี 
ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ 
ตลาดสงออกหลักของไทย เชน ฟลิปปนส 
และมาเลเซียเห็นไดวาไทยมีอัตราการ 
ขยายตัวต่ำกวาเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 
ตลาดนี้เวียดนามเปนผูครองตลาด สวน 
ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากไดเปน 
ผูครองตลาดขาวในอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
แมการลดภาษีศุลกากรขาวจะสามารถ 
ทำใหอัตราการขยายตัวของการสงออก 
ขาวสารไทยเพิ่มข้ึน แตก็มีบางตลาดท่ีไทยมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง 

ประมาณ 1,403 บาทตอครัวเรือน หรือ 
คิดเปนรอยละ 15.12 ของรายไดครัวเรือน 
ท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน และรายไดของผูท่ีเก่ียวของ 
ที ่ไมใชชาวนาเพิ ่มขึ ้น 7,873 บาทตอ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 84.88 ของ 
รายไดครัวเรือนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น แตถาใน 
กรณีที่ 2 รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย 
จะเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1,009 บาทตอ 
ครัวเรือน และรายไดของผูที่เกี่ยวของที่ 
ไมใชชาวนาเพ่ิมข้ึน 5,665 บาทตอครัวเรือน 
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2
 

จากผลการศึกษาที่แสดงขางตนจะเห็นได
วาการสงออกขาวสารไทยในตลาดอาเซียน 
มีคูแขงที่สำคัญคือเวียดนาม เนื่องจาก 
เวียดนามเปนประเทศที่มีการสงออกขาว 
ในปริมาณมาก และมีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
เชนเดียวกับไทย รวมถึงเวียดนามเปน 
ผ ู  ครองตลาดส งออกข าวในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะฟ ล ิปป นส และ 
มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน จึงสงผลใหเวียดนาม 
ไดรับประโยชนคอนขางมาก และมาก 
กวาไทย ทั้งดานการผลิต การสงออก 
และรายไดของชาวนา แตในขณะที่ 
ชาวนาไทยและผู ประกอบการโรงสี 
ขาวไทยขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประเด็นการเปดเสรีการคา แลวขาวไทย 
จะรับมืออยางไร

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเพ��มข�้นของรายไดครัวเร�อนไทย จำแนกตาม
ประเภทครัวเร�อน 

51.2 (ป 2547)

29.8 (ป 2553)

48.4 (ป 2547)

70.0
(ป 2553)
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ผลกระทบ ‘ขาวไทย’
ภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน

ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (CITS)

“รอยละ100 ของชาวนาไทยและ
โรงสียังไมรูจัก และไมเขาใจรายละเอียด
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
รอยละ 87 ของผูประกอบการโรงสี
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
แตมีเพ�ยงรอยละ 10 ที่เขาใจรายละเอียด
ของกรอบความตกลง”



เชน สิงคโปร และบรูไน เนื่องจากทั้ง 2 
ประเทศมีอัตราภาษีศุลกากรเปน 0 แตถา 
อัตราภาษีลดลงตามกรณีที่ 2 พบวาอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกทั้งไทย และ 
เวียดนามจะมีตัวเลขที่ลดลง และประเทศ 
ที่จะสงออกลดลงยิ่งขึ ้นคือกัมพูชาและ 
พมา เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ไมไดปรับลด 
ภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

การว�เคราะหผลกระทบตอการ 

กระจายรายไดของชาวนา

นอกจากผลกระทบจากการปรับ 
ลดภาษีขาวสารภายใตกรอบอาเซียนจะ 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การปรับลดภาษีขาวสารของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียนยังสงผลกระทบตอ 
รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย โดยใน 
กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเภทเปน 0 รายได 
ของคร ัวเร ือนชาวนาไทยจะเพ ิ ่มข ึ ้น 

การว�เคราะหผลกระทบจากการ 

ปรับลดภาษ�ตอการสงออก

เมื ่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ 
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารตามกรอบการคาเสรีอาเซียน 
ของไทยและเวียดนามพบวาในกรณีที ่ 
ภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
เปน 0 ตามกรณีที่ 1 จะสงผลใหไทย 
สามารถสงออกขาวสารไปประเทศตางๆ 
ไดเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีไทยมีอัตราการขยายตัว 
ของการสงออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด 
ฟลิปปนสที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว 
รอยละ 35.70 รองลงมาคืออินโดนีเซีย 
ท่ีขยายตัวไดรอยละ 25.31 อยางไรก็ตาม 

 ขาว เปนสินคาหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
อยางมากตอเศรษฐกิจและการดำรง 
ชีวิตของคนไทย เน่ืองจากขาวถือเปนอาหาร 
หลักที่นิยมบริโภค และเปนแหลงรายได 
สำคัญของประเทศไทย ดังเห็นไดจาก 
มูลคาการสงออกขาวของไทยในป 2553 

ท่ีมีมูลคาสูงถึง 5,399 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หร ือม ีส วนแบ งในตลาดโลกค ิดเป น 
รอยละ 47.41 ของการสงออกขาวท้ังหมด 
ในโลก นอกจากนี้ขาวยังเปนแหลงรายได 
หลักของชาวนาไทยกวา 3.7 ลานครัวเรือน1   
จากจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้น 5.6 

ลานครัวเรือน หรือรอยละ 66.0 ของ 
คร ั ว เร ื อน เกษตรท ั ้ ง หมดของ ไทย 
นอกจากข าวจะเป นส ินค าส งออกที ่ 
สำคัญของประเทศไทยแลว ขาวยังเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญของประเทศเพื ่อนบาน 
ของไทยในอาเซียน เชน พมา เวียดนาม 
สิงคโปร และกัมพูชา โดยเฉพาะเวียดนาม 
ที่ถูกจับตามองวาเปนประเทศที่สามารถ 
ผลิตขาวไดปริมาณมากและมีตลาดสงออก 
หลักเชนเดียวกับไทย ซ่ึงปจจุบันเวียดนาม 
ถือเปนคู แขงที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน 
 ป จจ ุบ ันแม ประเทศไทยจะเป น 
ผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก แตถา 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาไทยเปนผูสงออกอันดับท่ี 2 ของอาเซียน 
รองจากเวียดนาม  โดยในป 2547 ไทย 
เคยมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 51.2 ซึ่ง 
ส ูงกว าเว ียดนามท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
รอยละ 48.4 แตในป 2553 กลับพบวา 
ส วนแบ งของไทยในตลาดอาเซ ียนม ี 
สัดสวนลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 

29.8 ขณะที่เวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.0 (ดังแสดงในภาพ 
ที่ 1)

 จากข อม ูลข  างต นช ี ้ ให  เห ็นว  า 
ปจจุบันเวียดนามเปนผูครองตลาดขาวใน
อา เซ ี ยน โดย เฉพาะตลาดส ิ งค โปร  
มาเลเซีย และฟลิปปนส2 ที ่เปนตลาด 
สงออกที่สำคัญของไทย แตจากขอตกลง 
ของการจ ัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐก ิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่กำหนดใหในป 2553 ประเทศใน 
อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 
ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนด 
ใหในป 2558 ประเทศในกลุม CLMV 
ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 
และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 
ใหไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนจะตอง 
ปร ับลดภาษ ีศ ุลกากรลง โดยส ินค า 
ขาวสารเปนสินคาหนึ ่งที ่อยู ภายใตขอ 
ตกลง และตองมีการปรับลดภาษีลงเปน 
0 ภายในป 2553 และ 2558 ตามขอ 
ตกลงของแตละประเทศ
 ไทยเป นผ ู ผล ิตและส งออกข าว 
ที่สำคัญของโลกและตลาดอาเซียน จึง 
คาดวาไทยนาจะไดร ับประโยชนจาก 
การตกลงนี้ แตเนื ่องจากตลาดขาวใน 
อาเซียนมีเว ียดนามเปนผู ครองตลาด 
ทำใหเปนอุปสรรคสำคัญที่อาจสงผลให 
ไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน 
นอยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นไทยจึงควรเรงทำความเขาใจและ 
หาชองทางท่ีจะใชประโยชนจากการตกลง 
ใหมากขึ้น แตจากการสำรวจการรับรูและ 

ศุลกากรขาวสารภายใต AEC โดยกำหนด 
ใหการปรับลดภาษีศุลกากรขาวสารแบง 
เปน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ทุกประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีศุลกากรเปน ศูนย ทันที
กรณีที่ 2 แตละประเทศในอาเซียนมีการ 
ปรับลดภาษีตามกรอบการลดภาษีในป 
2558

สำหรับอัตราภาษีในแตละกรณีมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

จากการศึกษาผลกระทบจากการปรับลด
ภาษีศุลกากรขาวสารภายใต AEC มี 
รายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปรับลดภาษ� 

ศุลกากรขาวสารตอเศรษฐกิจไทย

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการปรับลดภาษีศุลกากร 
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนระหวางไทย
และเวียดนาม โดยใชแบบจำลอง GTAP 
พบวาเมื่อมีการปรับลดอัตราภาษีขาวสาร 
ของทุกประเทศในอาเซียนใหเปน 0 ตามกรณี 
ที่ 1 คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศไทย (GDP) ปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 0.02 แตเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเวียดนามพบวา GDP รวมของ 
ประเทศเวียดนาม สามารถขยายตัวไดถึง 

รอยละ 0.2 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูง 
กวาไทยคอนขางมาก อยางไรก็ตามถา 
พิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ตาม 
ประเภทของขาวเปลือก และขาวสาร พบ 
วาการปรับลดภาษีศุลกากรเปน 0 ทำให 
GDP ขาวเปลือกและขาวสารของไทยขยายตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และ 0.76 ตาม 
ลำดับ แตเมื่อเทียบกับเวียดนามพบวา 
เว ียดนามม ีอ ัตราการขยายต ัวส ูงถ ึง 
รอยละ 1.72 และ 7.13 สวนในกรณีที่ 2 
ถามีการปรับลดภาษีลดลงตามกรอบการ
ลดภาษีในป 2558 คาดวา GDP รวม 
ของไทยจะขยายตัวเหลือเพียงรอยละ 
0.004 สวนเวียดนามขยายตัวไดรอยละ 
0 .03 ส  วนการขยายต ั วของ GDP 
ขาวเปลือกและขาวสารของไทยพบวา 
ขยายตัวไดรอยละ 0.10 และรอยละ 0.12 
ตามลำดับ สวนเวียดนามขายตัวไดรอยละ 
0.28 และ 1.17 ตามลำดับ โดยจาก 
ตัวเลขขางตนเห็นไดวาเมื่อมีการปรับลด

ภ า ษ ี ข  า ว ส า ร ใ น ต ล า ด อ า เซ ี ย น 
ประเทศเวียดนามจะไดรับประโยชน 
หรือมี GDP ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดมาก 
กวาไทย และกรณีที่มีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวสารใหเหลือ 0 ทุกประเทศ 
ไทยและเวียดนามจะไดรับประโยชนคอน
ขางมาก แตภายใตกรอบการลดภาษีในป 
2558 คาดวาไทยจะไดรับประโยชนคอน 
ขางนอยเพราะตลาดสงออกหลักยังมีการ
ปรับลดภาษีเพียงเล็กนอยซ่ึงมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2

ความเข าใจของชาวนาไทยและโรงส ี 
พบวาชาวนาทั้งรอยละ 100 ที่ทำการ 
สำรวจยังไมรูจักและไมเขาใจรายละเอียด 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สวน 
โรงสีสวนใหญประมาณรอยละ 86.6 ตอบ 
ว าร ู จ ักประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
แตกลับมีผูตอบวาเขาใจรายละเอียดของ
การตกลงเพียงรอยละ 10 ซึ่งประเด็น 
นี้เปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก 
เนื ่องจากถาผู ประกอบการขาดความ 
เขาใจในเเนื้อหาของการเปด AEC การที่ 
จะใชประโยชนจากการตกลงนี ้คงเปน 
เรื ่องยาก ดังนั ้นจึงเปนคำถามที ่ตอง 
ศึกษาวาเมื่อมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ขาวสารแลวประเทศไทยจะไดประโยชน
มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งบทความนี้ได 
แสดงผลกระทบจากการปรับลดภาษี 

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดขาวระหวาง
ไทยและเว�ยดนามในตลาดอาเซ�ยน

·Õ่ÁÒ: Global trade Atlas (2010)

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

  2 ä·ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 35.93 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 35.45 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 17.63
Ê‹Ç¹àÇÕÂ´¹ÒÁÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»µÅÒ´¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÃŒÍÂÅÐ 77.15 ÁÒàÅà«ÕÂ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐÊÔ§¤â»Ã� ÃŒÍÂÅÐ 2.70  

ขอตกลงของการจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2553 ประเทศอาเซียนเดิม
         ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส
         และบรูไน 
กำหนดปรับภาษีสินคาเปน 0 ป 2558 ประเทศในกลุม CLMV
         เวียดนาม พมา กัมพูชา และลาว

ตารางที่ 1 สมมติฐานในการว�เคราะหผลกระทบ (หนวย : รอยละ)

                    สมมติฐานในการปรับลดภาษีศุลกากรขาว
 อัตราภาษี ฐานอัตราภาษี ป 2553 กรณีที่ 1 ลดภาษีเปน กรณีที่ 2 อัตราภาษี
   0 ทุกประเทศ ณ ป 2558  
 บรูไน 0 0  0
 กัมพูชา 5 0  5
 อินโดนีเซีย 30 0  25
 ลาว 5 0  0
 มาเลเซีย 20 0  20
 ฟลิปปนส 40 0  35
 พมา 5 0  5
 สิงคโปร 0 0  0
 เวียดนาม 20 0  0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ� (TARIFFS UNDER 2010 CEPT PACKAGE)

1

2
3

ตารางที่ 2 เปร�ยบเทียบผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทยกับเว�ยดนาม
                                      อัตราการขยายตัว (รอยละ)
 ประเทศ  กรณีที่ 1 ภาษีทุกประเทศเปน 0           กรณีที่ 2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
  GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร GDP รวม GDP ขาวเปลือก GDP ขาวสาร
 ไทย 0.02 0.61 0.76 0.004 0.10 0.12
 เวียดนาม 0.20 1.72 7.13 0.03 0.28 1.17

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

ตารางที่ 4. ผลกระทบจากการปรับลดภาษ�ตอรายไดของครัวเร�อน
ไทย จำแนกตามประเภทครัวเร�อน (หนวย : บาทตอครัวเร�อนตอป)
    หลัง AEC
 ประเภทครัวเรือน กอน AEC   กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0   กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
   มูลคา สวนตาง มูลคา สวนตาง
 รายไดชาวนา 50,524 51,927 1,403 51,534 1,009
 รายไดผูเกี่ยวของที่ไมใชชาวนา 321,709 329,583 7,873 327,375 5,665

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

“ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกขาว
อันดับ 1 ของโลก แตถาพ�จารณาเฉพาะใน
ตลาดอาเซ�ยน กลับพบวาไทยเปนผูสงออก
อันดับที่ 2 ของอาเซ�ยนรองจากเว�ยดนาม”  

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสงออกขาวสารของไทยกับเว�ยดนาม
ภายใต AEC  (หนวย : รอยละ)

               กรณีที่1 ภาษีทุกประเทศเปน 0          กรณีที่2 ภาษีตามกรอบการลดป 2558
ตลาดสงออก ไทย เวียดนาม ไทย เวียดนาม
 กัมพูชา 0.74 0.07 -0.01 -0.002
 อินโดนีเซีย 25.31 7.99 4.22 1.34
 ลาว 0.24 0.03 0.25 0.04
 พมา 0.01 - -0.00 -0.00
 มาเลเซีย 0.23 1.78 0.04 0.29
 ฟลิปปนส 35.70 116.03 5.95 19.35
 สิงคโปร - 0.27 -0.24 -0.04 -0.04
 ไทย - - - -
 เวียดนาม 0.19 - 0.18 -
 บรูไน -0.04 -0.01 -0.01 -0.00
 AEC 6.90 13.96 1.18 2.33

ËÁÒÂàËµØ : ¤Ó¹Ç³¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ GTAP áÅÐáºº¨ÓÅÍ§àÁµÃÔ¡«�ºÑÞªÕÊÑ§¤Á¢ŒÒÇ
·Õ่ÁÒ : ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (CITS)

ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของไทย 
กับเวียดนามจะเห็นไดวาเวียดนามมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกไปตลาด 
ฟลิปปนสมากที่สุด และขยายตัวสูงถึง 
รอยละ 116.03 หรือประมาณ 3 เทา 
ของอัตราการขยายตัวของไทย นอกจากน้ี 
ถาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ 
ตลาดสงออกหลักของไทย เชน ฟลิปปนส 
และมาเลเซียเห็นไดวาไทยมีอัตราการ 
ขยายตัวต่ำกวาเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 
ตลาดนี้เวียดนามเปนผูครองตลาด สวน 
ตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีอัตรา 
การขยายตัวของการสงออกคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากไดเปน 
ผูครองตลาดขาวในอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
แมการลดภาษีศุลกากรขาวจะสามารถ 
ทำใหอัตราการขยายตัวของการสงออก 
ขาวสารไทยเพิ่มข้ึน แตก็มีบางตลาดท่ีไทยมี 
อัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง 

ประมาณ 1,403 บาทตอครัวเรือน หรือ 
คิดเปนรอยละ 15.12 ของรายไดครัวเรือน 
ท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึน และรายไดของผูท่ีเก่ียวของ 
ที ่ไมใชชาวนาเพิ ่มขึ ้น 7,873 บาทตอ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 84.88 ของ 
รายไดครัวเรือนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น แตถาใน 
กรณีที่ 2 รายไดของครัวเรือนชาวนาไทย 
จะเพิ ่มขึ ้นประมาณ 1,009 บาทตอ 
ครัวเรือน และรายไดของผูที่เกี่ยวของที่ 
ไมใชชาวนาเพ่ิมข้ึน 5,665 บาทตอครัวเรือน 
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 2
 

จากผลการศึกษาที่แสดงขางตนจะเห็นได
วาการสงออกขาวสารไทยในตลาดอาเซียน 
มีคูแขงที่สำคัญคือเวียดนาม เนื่องจาก 
เวียดนามเปนประเทศที่มีการสงออกขาว 
ในปริมาณมาก และมีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
เชนเดียวกับไทย รวมถึงเวียดนามเปน 
ผ ู  ครองตลาดส งออกข าวในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะฟ ล ิปป นส และ 
มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน จึงสงผลใหเวียดนาม 
ไดรับประโยชนคอนขางมาก และมาก 
กวาไทย ทั้งดานการผลิต การสงออก 
และรายไดของชาวนา แตในขณะที่ 
ชาวนาไทยและผู ประกอบการโรงสี 
ขาวไทยขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประเด็นการเปดเสรีการคา แลวขาวไทย 
จะรับมืออยางไร

ภาพที่ 2 : สัดสวนการเพ��มข�้นของรายไดครัวเร�อนไทย จำแนกตาม
ประเภทครัวเร�อน 

51.2 (ป 2547)

29.8 (ป 2553)

48.4 (ป 2547)

70.0
(ป 2553)
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ผลกระทบ ‘ขาวไทย’
ภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน

ไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวที่สำคัญของโลก แตไทยตองเสียแชมป
ตลาดขาวในอาเซียนใหกับเวียดนามเปนผูครองตลาด อุปสรรคใดบาง
ที่สงผลใหไทยไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (CITS)

“รอยละ100 ของชาวนาไทยและ
โรงสียังไมรูจัก และไมเขาใจรายละเอียด
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
รอยละ 87 ของผูประกอบการโรงสี
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน
แตมีเพ�ยงรอยละ 10 ที่เขาใจรายละเอียด
ของกรอบความตกลง”







 จากบทวิเคราะหผลกระทบ ขาวไทย 
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหา 
ว ิทยาลัยหอการคาไทย ซึ ่งระบุว า 
ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออก 
ขาวอันดับ 1 ของตลาดโลก แตเมื ่อ 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 2 
ของตลาดในกลุ มประเทศอาเซียนรอง 
จากประเทศเวียดนาม นับตั้งแตป พ.ศ. 
2547 จากที่ไทยเคยมีสวนแบงตลาดอยูที่ 
รอยละ 51.2 กลับลดลงเหลือเพียง 
รอยละ 29.8 ในป พ.ศ. 2553 ในขณะที่ 
เวียดนามมีสวนแบงตลาดเพิ ่มขึ ้นเปน 
รอยละ 70.0 ในป พ.ศ. 2553 และ 
เมื ่อศึกษาถึงประเด็นการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน พบวาชาวนารอยละ 
100 ที่ทำการสำรวจ ตอบวาไมรูจักและ 
ไม  เข าใจรายละเอ ียดของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน สวนผูประกอบการ 
โรงสีขาวประมาณรอยละ 86.67 ตอบวา 
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกลับ 
มีผู ตอบวาเขาใจรายละเอียดของความ 
ตกลงเพียงรอยละ 10 เห็นไดวาชาวนาไทย 
และผู ประกอบการโรงสีขาวควรตองมี 
การปรับตัวเพื่อการแขงขันในอนาคตอัน 
ใกลนี ้ ทั ้งนี ้ทางนิตยสาร Thailand 

ความแตกตางระหวางขาวไทย 

และขาวเว�ยดนาม

 ถึงแมว าไทยจะเสียสวนแบงทาง 
การตลาดอาเซียนใหกับประเทศเวียดนาม 
แตกลยุทธทางการแขงขันของไทยที่ได 
เปรียบเวียดนาม คือ พันธุขาวคุณภาพดี 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงสี
ขาว และการบริการที่ดี รวมถึงการ 
สงมอบสินคาและเครดิตชำระเงินที ่ม ี 
ระยะยาวกวาเวียดนาม แตในขณะที่ 
เวียดนามใชกลยุทธการแขงขันดานราคา 
ปจจุบันราคาขาวของเวียดนามถูกกวาไทย 
และเวียดนามมีผลผลิตตอไรที่สูงกวาไทย 
เนื่องดวยนโยบายของประเทศเวียดนาม 
ท่ีมีการบริหารกำกับดูแลการผลิตขาวต้ังแต 
ตนน้ำจนถึงปลายน้ำ หรือชาวนาจนถึง 
ผูสงออกขาว โดยสมาคมอาหารเวียดนาม 
(The Vietnam Food Association) ซึ่ง 
อยู ภายใตร ัฐบาลเว ียดนาม และมี 
บริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 
เปนนายหนาคาขาวรายใหญใหแกประเทศ 
หรือเรียกอีกอยางคือบริษัท Vinafood 
เปนผูดำเนินธุรกิจคาขาวที่มีอิทธิพลแหง 
เด ียวในประเทศเว ียดนาม ดังน ั ้น 
การกำหนดราคาขาวเพื่อการสงออกจึง 
ถูกกำหนดโดยทีมเดียว และการดำเนิน 
ธุรกิจของ Vinafood คือรับคำสั่งซื้อจาก 
ตางประเทศโดยเฉพาะสัญญารัฐตอรัฐ 
แลวนำมากระจายโควตาใหแกผูสงออกที่
เปนสมาชิก ทำใหการสงออกขาวของ 
เวียดนามไมมีการขายตัดราคากันเอง 
และมีประสิทธิภาพในการตอรองราคา 
กับคูคา ในขณะที่ผูประกอบการไทยยัง 
ดำเนินธุรกิจแบบตางคนตางทำและแขงขัน 
กันเอง 
 อยางไรก็ดี ขอไดเปรียบและเสียเปรียบ 
ระหวางไทยและเวียดนามแตกตางกัน ถึง 
แมวาขอไดเปรียบของขาวเวียดนามทาง 
ดานราคา ผลผลิตตอไร และการดำเนิน 
กิจการตลาดแบบกึ่งรัฐ ทำใหการเติบโต 
ของเวียดนามกาวเปนผูนำตลาดในอาเซียน 

แทนประเทศไทย แตในอีกมุมหนึ่งการ 
บริหารแบบเวียดนามทำใหผูประกอบการ 
เวียดนามขาดการพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะในการแขงขันการสงออก ในขณะที่ 
ผูสงออกขาวไทยทำการหาตลาดขาวใน 
ตางประเทศดวยตัวเอง และสรางยุทธศาสตร 
การแขงขันเอง ดังน้ันการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ทางการบริหารงานและการบริการ รวม 
ถึงการสงมอบสินคาจึงมีประสิทธิภาพ 
และไดรับความไววางใจจากลูกคาตางชาติ 
มากกวาเวียดนาม แตในประเด็นของ 
การศักยภาพทางการแขงขันทางตนทุน 
การผลิต ชาวนาไทยยังออนแอในเรื่อง 
ของการแขงขัน ชาวนาไทยไดรับการ 
ชวยเหลือจากรัฐในเรื ่องของเงินชดเชย 
ทำใหกลายเปนบุคคลที่อยูในครอบแกว 
แตเม่ือไหรท่ีชาวนาไทยหันมาสูการแขงขัน 
ทางการตลาดดวยตนเอง ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน 
ทำดวยการจัดต้ังกองทุนชาวนา เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพทางการแขงขันทางดานการผลิต 
และลดตนทุนการผลิต อาจจะทำใหไทย 
เดินหนาแขงขันกับเวียดนามไดอีกทางหน่ึง
ตำแหนงทางการตลาดของขาวไทย

 ขาวไทยถือเปนเบอร 1 ในตลาดขาว 
ระดับกลางถึงพรีเมี ่ยม จากที ่ผานมา 
ตลาดขาวไดมีการแขงขันทางดานราคา 
และต นท ุนการผล ิตทำให ข  าว ไทย 
ไมสามารถสูประเทศเวียดนาม ผูสงออกจึง 
ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของขาว
ไทยท ี ่ตลาดระด ับกลางถ ึงพร ี เม ี ่ยม 
ปจจุบันขาวไทยไดมีการกระจายสินคา 
เกือบทุกประเทศในโลก และขาวหอมมะลิ 
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ไดรับเกียรติจากคุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย 
นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย มาแลกเปล่ียน 
ทรรศนะถึงการรับมือกับการแขงข ัน 
ตลาดขาวในอาเซียน พรอมทั้งเสนอแนะ 
ถึงยุทธศาสตรการแขงขันของขาวไทยสู 
ตลาดโลก 

 ขอไดเปร�ยบของไทย ขอไดเปร�ยบของเว�ยดนาม

 พันธุขาวคุณภาพดี ราคาขาวถูกกวา
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงสี ผลผลิตตอไรมากกวา
 การบริการทางการสงออกดี การดำเนินการจัดการกลไกตลาดแบบเบ็ดเสร็จ
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ขาวภายในประเทศคอนขางมาก และ 
สัดสวนท่ีจะนำขาวสงออกอาจจะมีนอยลง 
แตเวียดนามก็แกไขปญหานี้โดยการเปน 
พันธมิตรกับกัมพูชา และชวยสงออกขาว 
ของกัมพูชาในนามของตัวเอง เปนการเพ่ิม 
ยอดสงออกของเวียดนาม

ความเสี่ยงของขาวไทยภายใต AEC

 ประเด็นการเขาใจถึงการปรับลด 
ภาษีศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง
การคาเสรีอาเซียน ผูสงออกขาวไทยและ 
โรงสีข าวไทยมีความรู ความเขาใจถึง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับดี 
แตขอเสียหรือความเสี่ยงคือชาวนาไทย 
ปจจุบันชาวนาไทยจำนวนมากไมเพียงแต
ไม ได ร ับทราบเร ื ่องการปรับลดภาษ  ี
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 

การคาเสรีอาเซียน แตยังขาดความเขาใจ 
กลไกการแขงขันแบบตลาดเสรีที่ตองดูแล
เรื่องตนทุนและคุณภาพ ทำใหการพัฒนา 
นโยบายตางๆ เปนไปอยางลาชา

ยุทธศาสตรการแขงขันของขาวไทย 

ในอนาคต

 นโยบายพัฒนายุทธศาสตรการแขงขัน 
การสรางองคความรู แกผู ประกอบการ 
และชาวนา ประเทศไทยนั้นมีแผนการ 
ดำเนินการมาตลอด แตผลการดำเนินการ 
ยังไมเห็นผลที่ชัดเจน อาจจะดวยหลาย 
ปจจัย ทางสมาคมฯ เห็นวาทางแกเกม 
การเปดตลาดเสรี AFTA โดยการปดกั้น 
การนำเขาขาวเปลือกหรือขาวเกรดลาง 
จากประเทศเพื ่อนบานไมใชทางเลือก 
ที่เหมาะสม เพราะทายที่สุดสินคาจาก 

ประเทศเพื ่อนบานตองทะลักเขามาใน 
ประเทศไมทางใดก็ทางหน่ึง ดังน้ันในทรรศนะ 
ของสมาคมฯ ยุทธศาสตรที่เหมาะสมที่สุด 
คือการสรางไทยใหเปน HUB ศูนยกลาง 
การนำเขาและสงออกในตลาดอาเซียน 
ทางสมาคมฯ กำลังมองลูทางถึงการดำเนินการ 
สรางศูนยคาขายขาวตามขอบชายแดน 
ประเทศไทยใหเปน Special Economic 
Zone พรอมนำจุดแข็งทางดานการ 
บริการการสงออก และประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการของโรงสีขาวมาตอยอด 
ให เป นศ ูนย กลางการกระจายสินค า 
ขาวในอาเซียน และทำการสรางแบรนด 
ขาวที่ชัดเจน สรางความแตกตางระหวาง 
ขาวไทยและขาวอาเซียน ทางสมาคมฯ 
เชื่อวายุทธศาสตรนี้จะสรางประโยชนแก 
ผูสงออก โรงสีขาว และชาวนา แตทั้งนี้ 
ทั้งนั้นการพัฒนานี้ตองไดรับความรวมมือ
และความเขาใจที ่ตรงกันทุกฝาย และ 
พรอมที่จะเดินหนาจับมือรวมพัฒนาไป 
พรอมๆ กัน

ของไทยยังรักษาตลาดและมีระยะหาง 
จากคูแขงประเทศอื่นๆ 
 แตอีกสิบปขางหนาสวนแบงทาง 
การตลาดของขาวไทยในตลาดโลกมี  
โอกาสที่จะลดลง เนื่องดวยความตองการ 
ของผู บริโภคระดับลางและกลางมีมาก 
กวาระดับพรีเมี่ยม ความตองการของ 
ผูบริโภคสวนใหญไปอยูที ่กลุ มประเทศ 
กำลังพัฒนา อาทิ ประเทศในกลุ ม 
แอฟริกา แตอยางไรก็ตามสวนแบงทาง 
การตลาดของขาวไทยในตลาดโลกยังคง 
เกาะติดท่ีอันดับตนๆ เน่ืองดวยการบริโภค 
ภายในประเทศของไทยมีไมมาก และมี 
ส ินคาข าวจำนวนมากพอสำหรับการ 
สงออก แตประเทศเวียดนามมีการบริโภค 
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อนาคตขาวไทย
ภายใต AEC

นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย

กอบสุข เอี่ยมสุร�ย

โดย: อารดา มหามิตร 

“ทางสมาคมฯ 
เห็นวาทางแกเกม
การเปดตลาดเสร� 
AFTA โดยการ
ปดกั�นการนำเขา
ขาวเปลือกหร�อ
ขาวเกรดลางจาก
ประเทศเพ��อนบาน
ไมใชทางเลือก
ที่เหมาะสม”



 จากบทวิเคราะหผลกระทบ ขาวไทย 
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหา 
ว ิทยาลัยหอการคาไทย ซึ ่งระบุว า 
ปจจุบันแมประเทศไทยจะเปนผูสงออก 
ขาวอันดับ 1 ของตลาดโลก แตเมื ่อ 
พิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียน กลับพบ 
วาประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 2 
ของตลาดในกลุ มประเทศอาเซียนรอง 
จากประเทศเวียดนาม นับตั้งแตป พ.ศ. 
2547 จากที่ไทยเคยมีสวนแบงตลาดอยูที่ 
รอยละ 51.2 กลับลดลงเหลือเพียง 
รอยละ 29.8 ในป พ.ศ. 2553 ในขณะที่ 
เวียดนามมีสวนแบงตลาดเพิ ่มขึ ้นเปน 
รอยละ 70.0 ในป พ.ศ. 2553 และ 
เมื ่อศึกษาถึงประเด็นการปรับลดภาษี 
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 
การคาเสรีอาเซียน พบวาชาวนารอยละ 
100 ที่ทำการสำรวจ ตอบวาไมรูจักและ 
ไม  เข าใจรายละเอ ียดของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน สวนผูประกอบการ 
โรงสีขาวประมาณรอยละ 86.67 ตอบวา 
รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกลับ 
มีผู ตอบวาเขาใจรายละเอียดของความ 
ตกลงเพียงรอยละ 10 เห็นไดวาชาวนาไทย 
และผู ประกอบการโรงสีขาวควรตองมี 
การปรับตัวเพื่อการแขงขันในอนาคตอัน 
ใกลนี ้ ทั ้งนี ้ทางนิตยสาร Thailand 

ความแตกตางระหวางขาวไทย 

และขาวเว�ยดนาม

 ถึงแมว าไทยจะเสียสวนแบงทาง 
การตลาดอาเซียนใหกับประเทศเวียดนาม 
แตกลยุทธทางการแขงขันของไทยที่ได 
เปรียบเวียดนาม คือ พันธุขาวคุณภาพดี 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงสี
ขาว และการบริการที่ดี รวมถึงการ 
สงมอบสินคาและเครดิตชำระเงินที ่ม ี 
ระยะยาวกวาเวียดนาม แตในขณะที่ 
เวียดนามใชกลยุทธการแขงขันดานราคา 
ปจจุบันราคาขาวของเวียดนามถูกกวาไทย 
และเวียดนามมีผลผลิตตอไรที่สูงกวาไทย 
เนื่องดวยนโยบายของประเทศเวียดนาม 
ท่ีมีการบริหารกำกับดูแลการผลิตขาวต้ังแต 
ตนน้ำจนถึงปลายน้ำ หรือชาวนาจนถึง 
ผูสงออกขาว โดยสมาคมอาหารเวียดนาม 
(The Vietnam Food Association) ซึ่ง 
อยู ภายใตร ัฐบาลเว ียดนาม และมี 
บริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 
เปนนายหนาคาขาวรายใหญใหแกประเทศ 
หรือเรียกอีกอยางคือบริษัท Vinafood 
เปนผูดำเนินธุรกิจคาขาวที่มีอิทธิพลแหง 
เด ียวในประเทศเว ียดนาม ดังน ั ้น 
การกำหนดราคาขาวเพื่อการสงออกจึง 
ถูกกำหนดโดยทีมเดียว และการดำเนิน 
ธุรกิจของ Vinafood คือรับคำสั่งซื้อจาก 
ตางประเทศโดยเฉพาะสัญญารัฐตอรัฐ 
แลวนำมากระจายโควตาใหแกผูสงออกที่
เปนสมาชิก ทำใหการสงออกขาวของ 
เวียดนามไมมีการขายตัดราคากันเอง 
และมีประสิทธิภาพในการตอรองราคา 
กับคูคา ในขณะที่ผูประกอบการไทยยัง 
ดำเนินธุรกิจแบบตางคนตางทำและแขงขัน 
กันเอง 
 อยางไรก็ดี ขอไดเปรียบและเสียเปรียบ 
ระหวางไทยและเวียดนามแตกตางกัน ถึง 
แมวาขอไดเปรียบของขาวเวียดนามทาง 
ดานราคา ผลผลิตตอไร และการดำเนิน 
กิจการตลาดแบบกึ่งรัฐ ทำใหการเติบโต 
ของเวียดนามกาวเปนผูนำตลาดในอาเซียน 

แทนประเทศไทย แตในอีกมุมหนึ่งการ 
บริหารแบบเวียดนามทำใหผูประกอบการ 
เวียดนามขาดการพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะในการแขงขันการสงออก ในขณะที่ 
ผูสงออกขาวไทยทำการหาตลาดขาวใน 
ตางประเทศดวยตัวเอง และสรางยุทธศาสตร 
การแขงขันเอง ดังน้ันการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ทางการบริหารงานและการบริการ รวม 
ถึงการสงมอบสินคาจึงมีประสิทธิภาพ 
และไดรับความไววางใจจากลูกคาตางชาติ 
มากกวาเวียดนาม แตในประเด็นของ 
การศักยภาพทางการแขงขันทางตนทุน 
การผลิต ชาวนาไทยยังออนแอในเรื่อง 
ของการแขงขัน ชาวนาไทยไดรับการ 
ชวยเหลือจากรัฐในเรื ่องของเงินชดเชย 
ทำใหกลายเปนบุคคลที่อยูในครอบแกว 
แตเม่ือไหรท่ีชาวนาไทยหันมาสูการแขงขัน 
ทางการตลาดดวยตนเอง ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน 
ทำดวยการจัดต้ังกองทุนชาวนา เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพทางการแขงขันทางดานการผลิต 
และลดตนทุนการผลิต อาจจะทำใหไทย 
เดินหนาแขงขันกับเวียดนามไดอีกทางหน่ึง
ตำแหนงทางการตลาดของขาวไทย

 ขาวไทยถือเปนเบอร 1 ในตลาดขาว 
ระดับกลางถึงพรีเมี ่ยม จากที ่ผานมา 
ตลาดขาวไดมีการแขงขันทางดานราคา 
และต นท ุนการผล ิตทำให ข  าว ไทย 
ไมสามารถสูประเทศเวียดนาม ผูสงออกจึง 
ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของขาว
ไทยท ี ่ตลาดระด ับกลางถ ึงพร ี เม ี ่ยม 
ปจจุบันขาวไทยไดมีการกระจายสินคา 
เกือบทุกประเทศในโลก และขาวหอมมะลิ 
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นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย มาแลกเปล่ียน 
ทรรศนะถึงการรับมือกับการแขงข ัน 
ตลาดขาวในอาเซียน พรอมทั้งเสนอแนะ 
ถึงยุทธศาสตรการแขงขันของขาวไทยสู 
ตลาดโลก 

 ขอไดเปร�ยบของไทย ขอไดเปร�ยบของเว�ยดนาม

 พันธุขาวคุณภาพดี ราคาขาวถูกกวา
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงสี ผลผลิตตอไรมากกวา
 การบริการทางการสงออกดี การดำเนินการจัดการกลไกตลาดแบบเบ็ดเสร็จ
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ขาวภายในประเทศคอนขางมาก และ 
สัดสวนท่ีจะนำขาวสงออกอาจจะมีนอยลง 
แตเวียดนามก็แกไขปญหานี้โดยการเปน 
พันธมิตรกับกัมพูชา และชวยสงออกขาว 
ของกัมพูชาในนามของตัวเอง เปนการเพ่ิม 
ยอดสงออกของเวียดนาม

ความเสี่ยงของขาวไทยภายใต AEC

 ประเด็นการเขาใจถึงการปรับลด 
ภาษีศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง
การคาเสรีอาเซียน ผูสงออกขาวไทยและ 
โรงสีข าวไทยมีความรู ความเขาใจถึง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับดี 
แตขอเสียหรือความเสี่ยงคือชาวนาไทย 
ปจจุบันชาวนาไทยจำนวนมากไมเพียงแต
ไม ได ร ับทราบเร ื ่องการปรับลดภาษ  ี
ศุลกากรขาวภายใตกรอบความตกลง 

การคาเสรีอาเซียน แตยังขาดความเขาใจ 
กลไกการแขงขันแบบตลาดเสรีที่ตองดูแล
เรื่องตนทุนและคุณภาพ ทำใหการพัฒนา 
นโยบายตางๆ เปนไปอยางลาชา

ยุทธศาสตรการแขงขันของขาวไทย 

ในอนาคต

 นโยบายพัฒนายุทธศาสตรการแขงขัน 
การสรางองคความรู แกผู ประกอบการ 
และชาวนา ประเทศไทยนั้นมีแผนการ 
ดำเนินการมาตลอด แตผลการดำเนินการ 
ยังไมเห็นผลที่ชัดเจน อาจจะดวยหลาย 
ปจจัย ทางสมาคมฯ เห็นวาทางแกเกม 
การเปดตลาดเสรี AFTA โดยการปดกั้น 
การนำเขาขาวเปลือกหรือขาวเกรดลาง 
จากประเทศเพื ่อนบานไมใชทางเลือก 
ที่เหมาะสม เพราะทายที่สุดสินคาจาก 

ประเทศเพื ่อนบานตองทะลักเขามาใน 
ประเทศไมทางใดก็ทางหน่ึง ดังน้ันในทรรศนะ 
ของสมาคมฯ ยุทธศาสตรที่เหมาะสมที่สุด 
คือการสรางไทยใหเปน HUB ศูนยกลาง 
การนำเขาและสงออกในตลาดอาเซียน 
ทางสมาคมฯ กำลังมองลูทางถึงการดำเนินการ 
สรางศูนยคาขายขาวตามขอบชายแดน 
ประเทศไทยใหเปน Special Economic 
Zone พรอมนำจุดแข็งทางดานการ 
บริการการสงออก และประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการของโรงสีขาวมาตอยอด 
ให เป นศ ูนย กลางการกระจายสินค า 
ขาวในอาเซียน และทำการสรางแบรนด 
ขาวที่ชัดเจน สรางความแตกตางระหวาง 
ขาวไทยและขาวอาเซียน ทางสมาคมฯ 
เชื่อวายุทธศาสตรนี้จะสรางประโยชนแก 
ผูสงออก โรงสีขาว และชาวนา แตทั้งนี้ 
ทั้งนั้นการพัฒนานี้ตองไดรับความรวมมือ
และความเขาใจที ่ตรงกันทุกฝาย และ 
พรอมที่จะเดินหนาจับมือรวมพัฒนาไป 
พรอมๆ กัน

ของไทยยังรักษาตลาดและมีระยะหาง 
จากคูแขงประเทศอื่นๆ 
 แตอีกสิบปขางหนาสวนแบงทาง 
การตลาดของขาวไทยในตลาดโลกมี  
โอกาสที่จะลดลง เนื่องดวยความตองการ 
ของผู บริโภคระดับลางและกลางมีมาก 
กวาระดับพรีเมี่ยม ความตองการของ 
ผูบริโภคสวนใหญไปอยูที ่กลุ มประเทศ 
กำลังพัฒนา อาทิ ประเทศในกลุ ม 
แอฟริกา แตอยางไรก็ตามสวนแบงทาง 
การตลาดของขาวไทยในตลาดโลกยังคง 
เกาะติดท่ีอันดับตนๆ เน่ืองดวยการบริโภค 
ภายในประเทศของไทยมีไมมาก และมี 
ส ินคาข าวจำนวนมากพอสำหรับการ 
สงออก แตประเทศเวียดนามมีการบริโภค 
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นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย

กอบสุข เอี่ยมสุร�ย

โดย: อารดา มหามิตร 

“ทางสมาคมฯ 
เห็นวาทางแกเกม
การเปดตลาดเสร� 
AFTA โดยการ
ปดกั�นการนำเขา
ขาวเปลือกหร�อ
ขาวเกรดลางจาก
ประเทศเพ��อนบาน
ไมใชทางเลือก
ที่เหมาะสม”



 โครงสร างความส ัมพ ันธ ระหว าง 

อุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ 

ญี่ปุนพบวาปจจุบันญี่ปุนถือเปนตลาดสงออก 
อาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯ 
โดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 
ของมูลคาสงออกอาหารโดยรวมของไทยใน 
แตละป ซ่ึงตลอดระยะ 3 ปท่ีผานมา ไทยสงออก 
สินคาอาหารไปยังประเทศญ่ีปุน คิดเปนมูลคาเฉล่ีย 
ปละกวา 113,000 ลานบาท สินคาอาหารหลาย 
ประเภทของไทยพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุน เชน ไกแปรรูป 
อาหารทะเล ผักผลไม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตลาดญี่ปุน ยอมสงผลกระทบตอ 
อุตสาหกรรมอาหารเหลาน้ีมากกวาอุตสาหกรรม 
อาหารในกลุมอื่นๆ
ผลกระทบของภัยพ�บัติที่มีตอประเทศญี่ปุน 
ท่ีจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารของไทย 
ไดแก 
 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 

ญี่ปุน 
 พิบัติภัยธรรมชาติที ่เกิดขึ ้นกับประเทศ 
ญี่ปุนในครั้งนี้ มีหลายฝายออกมาประเมินกันวา 
จะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน 
ประวัติศาสตรพิบัติภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น 
บนโลก โดยลาสุดทางการญ่ีปุนคาดวาเหตุการณ 
ในครั้งนี้จะสรางความสูญเสียใหแกเศรษฐกิจ
ญี่ปุ นคิดเปนมูลคา 1.85-3.08 แสนลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 3.3-5.5 ของ 
GDP ขณะที่ธนาคารโลกไดออกมาประเมินไว 
กอนหนานี้วาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมูลคา 
1.22-2.35 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 

2.5-4.0 ของ GDP ซึ่งตัวเลขความเสียหายนาจะ 
เพิ่มสูงขึ้นกวานี้มาก เนื่องจากทางการญี่ปุนยัง 
ไมรวมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงไฟฟาพลังงาน 
นิวเคลียร รวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการ 
รั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี กอนหนาที่จะเกิด 
แผนดินไหว มีการคาดการณกันวาเศรษฐกิจญ่ีปุน 
ในป 2554 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5-2.0 
หลังเหตุการณคาดวาจะทำใหเศรษฐกิจญ่ีปุนขยายตัว 
เพียงรอยละ 1.0-1.5 เทานั้น อยางไรก็ตาม 
เศรษฐกิจญี่ปุนอาจฟนตัวเร็วภายในระยะเวลา 
ไมกี่ไตรมาส เนื่องจากจะไดรับอานิสงคจาก 
งบประมาณฉุกเฉินที่รัฐบาลจะทุมลงไปเพื่อ 
ฟนฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
ญี่ปุ นจึงจะไมสงผลกระทบตอความตองการ 
สินคาอาหารมากนัก
 2) ผลผลิตการเกษตรที่ไดรับความ 

เสียหาย 
 ปจจุบันญี่ปุ นพึ่งพิงตนเองดานอาหาร 
(Self-sufficiency ratio in calorie 
supply) ไดเพียงรอยละ 40 เทานั้น สวนที่ 
เหลือรอยละ 60 ตองพ่ึงพิงการนำเขาแมมหันตภัย 
แผนดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน

จะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีทางการเกษตรของญ่ีปุน 
ในวงจำกัด อยางไรก็ตามความเสียหายรุนแรง 
ของภาคเกษตรของญี่ปุ นกลับมีสาเหตุมาจาก 
การแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสีของโรง 
ไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหลังจากที่มีการพบการ 
ปนเปอนสารกัมมันตรังสีในอาหารและน้ำไกล 
ออกไปกวาหลายรอยกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 
พ้ืนท่ีในเขตโทโฮะกุและเขตคันโตรวมกันมากกวา 
10 จังหวัด ทำใหรัฐบาลญี่ปุนตองประกาศเตือน 
ประชาชนไมใหบริโภคพืชผักชนิดตางๆ ที่ปลูก 
ในจังหวัดฟูกุชิมะ และบริเวณพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ 
สรางความวิตกกังวลระลอกใหมในญี่ปุ นและ 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก หลายประเทศรวมทั้งไทย 
ประกาศหามนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจาก
ญี่ปุนที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งหมายความวา 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งหมด 
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุนกำลัง
ตกอยู ในภาวะสั ่นคลอนในระยะสั ้นผลผลิต 
สินคาอาหารของญี่ปุนจะหายไปจากตลาดราว
รอยละ 30-40 สวนในระยะกลางถึงระยะยาว 
สงผลถึงความมั่นคงทางดานอาหารของญี่ปุน
ที่มีแนวโนมลดลง

 ปจจุบันมีพื้นที่เกษตรกรรมที่คาดวาจะ 
อยูในขายไดรับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี
ราว 1.3 ลานไร หรือรอยละ 30 ของ 
พ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรมทั ้งประเทศครอบคล ุม 
อาณาเขตทั้ง 6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮะกุ ซึ่ง 
อยูทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู ตลอดจน 
อีกหลายจังหวัดในภูมิภาคคันโตที่อยูต่ำลงมา 
โดยภูมิภาคโทโฮะกุเปนเสมือนอูขาวอูน้ำของ 
ญี่ปุน เนื่องจากเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและ 
อาหารสำคัญหลายรายการไดมากเปนอันดับ 
ตนๆ ของประเทศ โดยโทโฮะกุเปนภูมิภาคที่มี 
ผลผลิตขาว ผลไม และอาหารทะเลมากที่สุดใน 
ญี่ปุน โดยมีสัดสวนรอยละ 27, 20 และ 17 
ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ขณะเดียวกันก็เปน 
ที่ตั้งฟารมปศุสัตวที่ใหผลผลิตไดมากเปนอันดับ
ตนๆ ของประเทศ ซึ่งโดยปกติแลวผลผลิต 
อาหารที่ไดจากพื้นที่ดังกลาวจะถูกกระจายไปสู
ผูบริโภคทั่วประเทศญี่ปุน รวมทั้งมีการสงออกไป 
ยังตางประเทศบางในบางสินคา เชน ผัก ผลไม 
และเนื้อวัว นอกจากนี้ ภูมิภาคโทโฮะกุยังเปน 
แหลงทำประมงแหลงใหญของประเทศญี่ปุนอีก
ดวย โดยมีผลผลิต ปละ 9 แสนตัน หรือรอยละ 
17 ของผลผลิตอาหารทะเลของประเทศ ผลผลิต 

เกิดขึ ้นทำใหเรือประมงขนาดเล็กไดรับความ 
เสียหายอยางหนักซึ ่งจะกระทบตอปริมาณ 
ผลผลิตประมงชายฝง ขณะท่ีโรงงานอาหารรวมท้ัง 
หองเย็นก็ถูกทำลายเปนจำนวนมาก คาดวาจะใช 
เวลาไม น อยในการฟ  นฟ ู เน ื ่ องจากระบบ 
สาธารณูปโภคที่เสียหายไปทำใหโรงงานเกิดการ
ขาดแคลนไฟฟารวมทั้งปญหาดานการขนสงและ
โลจิสติกส

อาหารทะเลที่สำคัญในบริเวณนี้มาจากการทำ 
ประมงชายฝงรวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำซึ่ง 
โดยปกติพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลทางตะวันออก 
เฉียงเหนือของญี่ปุนที่เรียกวา ซันริคุ (Sanriku) 
จะเปนแหลงท่ีมีปลาทูนา ปลาแซลมอล ปลาหมึก 
อาศัยอยูอยางชุกชุม ขณะเดียวกันยังเปนพื้นที่ที่ 
มีการเพาะเล้ียงสัตวน้ำตามชายฝง เชน หอยนางรม 
สาหราย อยางแพรหลายจึงทำใหมีโรงงานอาหาร 
ทะเลตั้งอยูเปนจำนวนมาก ภัยพิบัติจากสึนามิที่ 

ภาพที่ 1 มูลคาการสงออกอาหารไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุนป 2551-2553

ภาพที่ 2 สัดสวนการสงออกอาหารไทยไปยังตลาดญี่ปุนจำนวน 13 รายการ

·Õ่ÁÒ: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ
(¢ŒÍÁÙÅàº×้Í§µŒ¹¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã)

·Õ่ÁÒ: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ (¢ŒÍÁÙÅàº×้Í§µŒ¹¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã)
ËÁÒÂàËµØ: ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñ้§ 13 ÃÒÂ¡ÒÃ à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 2,000 ÅŒÒ¹ºÒ·µ‹Í»‚ áÅÐ¤Ô´à»š¹ 88% ¢Í§
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ตารางที่ 1  คาดการณผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่เสียหายจากผลกระทบอันเนื่อง
มาจากแผนดินไหวในญี่ปุน

·Õ่ÁÒ: Japan Statistics Bureau ËÁÒÂàËµØ: 1/ ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ
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ว�กฤติธรรมชาติในญี่ปุนกับโอกาสของสินคาอาหารไทย
ตอนที่ 1: ว�เคราะหผลกระทบในกรณีของประเทศญี่ปุน 

กอนที่จะสรุปวาวิกฤติธรรมชาติในญี่ปุนเปนโอกาสของสินคาอาหารไทยหรือไม อยางไรนั้น
ควรพิจารณาโครงสรางความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศญี่ปุน
รวมทั้งผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอประเทศญี่ปุนเสียกอน 

โดย: ดร.เพ็ชร ช�นบุตร
กรรมการและผูอำนวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

โอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ โอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ 

ญี่ปุนโญี่ปุน

อาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯโอาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯ
โดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 โโดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 



 โครงสร างความส ัมพ ันธ ระหว าง 

อุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ 

ญี่ปุนพบวาปจจุบันญี่ปุนถือเปนตลาดสงออก 
อาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯ 
โดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 
ของมูลคาสงออกอาหารโดยรวมของไทยใน 
แตละป ซ่ึงตลอดระยะ 3 ปท่ีผานมา ไทยสงออก 
สินคาอาหารไปยังประเทศญ่ีปุน คิดเปนมูลคาเฉล่ีย 
ปละกวา 113,000 ลานบาท สินคาอาหารหลาย 
ประเภทของไทยพ่ึงพิงตลาดญ่ีปุน เชน ไกแปรรูป 
อาหารทะเล ผักผลไม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตลาดญี่ปุน ยอมสงผลกระทบตอ 
อุตสาหกรรมอาหารเหลาน้ีมากกวาอุตสาหกรรม 
อาหารในกลุมอื่นๆ
ผลกระทบของภัยพ�บัติที่มีตอประเทศญี่ปุน 
ท่ีจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารของไทย 
ไดแก 
 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 

ญี่ปุน 
 พิบัติภัยธรรมชาติที ่เกิดขึ ้นกับประเทศ 
ญี่ปุนในครั้งนี้ มีหลายฝายออกมาประเมินกันวา 
จะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน 
ประวัติศาสตรพิบัติภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น 
บนโลก โดยลาสุดทางการญ่ีปุนคาดวาเหตุการณ 
ในครั้งนี้จะสรางความสูญเสียใหแกเศรษฐกิจ
ญี่ปุ นคิดเปนมูลคา 1.85-3.08 แสนลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 3.3-5.5 ของ 
GDP ขณะที่ธนาคารโลกไดออกมาประเมินไว 
กอนหนานี้วาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมูลคา 
1.22-2.35 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 

2.5-4.0 ของ GDP ซึ่งตัวเลขความเสียหายนาจะ 
เพิ่มสูงขึ้นกวานี้มาก เนื่องจากทางการญี่ปุนยัง 
ไมรวมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโรงไฟฟาพลังงาน 
นิวเคลียร รวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการ 
รั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี กอนหนาที่จะเกิด 
แผนดินไหว มีการคาดการณกันวาเศรษฐกิจญ่ีปุน 
ในป 2554 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5-2.0 
หลังเหตุการณคาดวาจะทำใหเศรษฐกิจญ่ีปุนขยายตัว 
เพียงรอยละ 1.0-1.5 เทานั้น อยางไรก็ตาม 
เศรษฐกิจญี่ปุนอาจฟนตัวเร็วภายในระยะเวลา 
ไมกี่ไตรมาส เนื่องจากจะไดรับอานิสงคจาก 
งบประมาณฉุกเฉินที่รัฐบาลจะทุมลงไปเพื่อ 
ฟนฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
ญี่ปุ นจึงจะไมสงผลกระทบตอความตองการ 
สินคาอาหารมากนัก
 2) ผลผลิตการเกษตรที่ไดรับความ 

เสียหาย 
 ปจจุบันญี่ปุ นพึ่งพิงตนเองดานอาหาร 
(Self-sufficiency ratio in calorie 
supply) ไดเพียงรอยละ 40 เทานั้น สวนที่ 
เหลือรอยละ 60 ตองพ่ึงพิงการนำเขาแมมหันตภัย 
แผนดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน

จะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีทางการเกษตรของญ่ีปุน 
ในวงจำกัด อยางไรก็ตามความเสียหายรุนแรง 
ของภาคเกษตรของญี่ปุ นกลับมีสาเหตุมาจาก 
การแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสีของโรง 
ไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหลังจากที่มีการพบการ 
ปนเปอนสารกัมมันตรังสีในอาหารและน้ำไกล 
ออกไปกวาหลายรอยกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 
พ้ืนท่ีในเขตโทโฮะกุและเขตคันโตรวมกันมากกวา 
10 จังหวัด ทำใหรัฐบาลญี่ปุนตองประกาศเตือน 
ประชาชนไมใหบริโภคพืชผักชนิดตางๆ ที่ปลูก 
ในจังหวัดฟูกุชิมะ และบริเวณพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ 
สรางความวิตกกังวลระลอกใหมในญี่ปุ นและ 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก หลายประเทศรวมทั้งไทย 
ประกาศหามนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจาก
ญี่ปุนที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งหมายความวา 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งหมด 
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุนกำลัง
ตกอยู ในภาวะสั ่นคลอนในระยะสั ้นผลผลิต 
สินคาอาหารของญี่ปุนจะหายไปจากตลาดราว
รอยละ 30-40 สวนในระยะกลางถึงระยะยาว 
สงผลถึงความมั่นคงทางดานอาหารของญี่ปุน
ที่มีแนวโนมลดลง

 ปจจุบันมีพื้นที่เกษตรกรรมที่คาดวาจะ 
อยูในขายไดรับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี
ราว 1.3 ลานไร หรือรอยละ 30 ของ 
พ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรมทั ้งประเทศครอบคล ุม 
อาณาเขตทั้ง 6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮะกุ ซึ่ง 
อยูทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู ตลอดจน 
อีกหลายจังหวัดในภูมิภาคคันโตที่อยูต่ำลงมา 
โดยภูมิภาคโทโฮะกุเปนเสมือนอูขาวอูน้ำของ 
ญี่ปุน เนื่องจากเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและ 
อาหารสำคัญหลายรายการไดมากเปนอันดับ 
ตนๆ ของประเทศ โดยโทโฮะกุเปนภูมิภาคที่มี 
ผลผลิตขาว ผลไม และอาหารทะเลมากที่สุดใน 
ญี่ปุน โดยมีสัดสวนรอยละ 27, 20 และ 17 
ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ขณะเดียวกันก็เปน 
ที่ตั้งฟารมปศุสัตวที่ใหผลผลิตไดมากเปนอันดับ
ตนๆ ของประเทศ ซึ่งโดยปกติแลวผลผลิต 
อาหารที่ไดจากพื้นที่ดังกลาวจะถูกกระจายไปสู
ผูบริโภคทั่วประเทศญี่ปุน รวมทั้งมีการสงออกไป 
ยังตางประเทศบางในบางสินคา เชน ผัก ผลไม 
และเนื้อวัว นอกจากนี้ ภูมิภาคโทโฮะกุยังเปน 
แหลงทำประมงแหลงใหญของประเทศญี่ปุนอีก
ดวย โดยมีผลผลิต ปละ 9 แสนตัน หรือรอยละ 
17 ของผลผลิตอาหารทะเลของประเทศ ผลผลิต 

เกิดขึ ้นทำใหเรือประมงขนาดเล็กไดรับความ 
เสียหายอยางหนักซึ ่งจะกระทบตอปริมาณ 
ผลผลิตประมงชายฝง ขณะท่ีโรงงานอาหารรวมท้ัง 
หองเย็นก็ถูกทำลายเปนจำนวนมาก คาดวาจะใช 
เวลาไม น อยในการฟ  นฟ ู เน ื ่ องจากระบบ 
สาธารณูปโภคที่เสียหายไปทำใหโรงงานเกิดการ
ขาดแคลนไฟฟารวมทั้งปญหาดานการขนสงและ
โลจิสติกส

อาหารทะเลที่สำคัญในบริเวณนี้มาจากการทำ 
ประมงชายฝงรวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำซึ่ง 
โดยปกติพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลทางตะวันออก 
เฉียงเหนือของญี่ปุนที่เรียกวา ซันริคุ (Sanriku) 
จะเปนแหลงท่ีมีปลาทูนา ปลาแซลมอล ปลาหมึก 
อาศัยอยูอยางชุกชุม ขณะเดียวกันยังเปนพื้นที่ที่ 
มีการเพาะเล้ียงสัตวน้ำตามชายฝง เชน หอยนางรม 
สาหราย อยางแพรหลายจึงทำใหมีโรงงานอาหาร 
ทะเลตั้งอยูเปนจำนวนมาก ภัยพิบัติจากสึนามิที่ 

ภาพที่ 1 มูลคาการสงออกอาหารไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุนป 2551-2553

ภาพที่ 2 สัดสวนการสงออกอาหารไทยไปยังตลาดญี่ปุนจำนวน 13 รายการ

·Õ่ÁÒ: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ
(¢ŒÍÁÙÅàº×้Í§µŒ¹¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã)

·Õ่ÁÒ: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ (¢ŒÍÁÙÅàº×้Í§µŒ¹¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã)
ËÁÒÂàËµØ: ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñ้§ 13 ÃÒÂ¡ÒÃ à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡ä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 2,000 ÅŒÒ¹ºÒ·µ‹Í»‚ áÅÐ¤Ô´à»š¹ 88% ¢Í§
ÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡ÍÒËÒÃä»ÞÕ่»Ø†¹·Ñ้§ËÁ´ â´ÂÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡ÊÙ§¨ÐàÃÕÂ§¨Ò¡º¹Å§Å‹Ò§

ตารางที่ 1  คาดการณผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่เสียหายจากผลกระทบอันเนื่อง
มาจากแผนดินไหวในญี่ปุน

·Õ่ÁÒ: Japan Statistics Bureau ËÁÒÂàËµØ: 1/ ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ
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ว�กฤติธรรมชาติในญี่ปุนกับโอกาสของสินคาอาหารไทย
ตอนที่ 1: ว�เคราะหผลกระทบในกรณีของประเทศญี่ปุน 

กอนที่จะสรุปวาวิกฤติธรรมชาติในญี่ปุนเปนโอกาสของสินคาอาหารไทยหรือไม อยางไรนั้น
ควรพิจารณาโครงสรางความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศญี่ปุน
รวมทั้งผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอประเทศญี่ปุนเสียกอน 

โดย: ดร.เพ็ชร ช�นบุตร
กรรมการและผูอำนวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

โอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ โอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับประเทศ 

ญี่ปุนโญี่ปุน

อาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯโอาหารของไทยในอันดับที่ 1 เทียบเทาสหรัฐฯ
โดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 โโดยมีสัดสวนสงออกอยูประมาณรอยละ 14-15 







สานตอและผลักดันการสรางศูนยกลาง 
การเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่ตอไป
ในอนาคต อาทิ

 • ในบทบาทเชิงรุก ไดรวมมือกับ 
สถาบันการจัดการการเงินของประเทศ 
ใหโครงการพัฒนาศูนยกลางการเงินเปน 
แกนสำคัญ อาศัยความความไดเปรียบ 
ดานสภาพปจจัยแวดลอมทางการเงิน 
และกระตุนใหมีการพัฒนาธุรกิจทางการ 
เงิน
 • ขยายขนาดของตลาด ปรับปรุง 
โครงสรางการตลาดใหสมบูรณ และ 
ผลักดันใหเปนตลาดเป ดส ู นานาชาติ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพให  เปนตลาดการเงินที ่ 
ครอบคลุมทุกประเภท

(Currency Market) เซี่ยงไฮจะมีมูลคา 
ถึง 40 ลานลานหยวน และจะเปน 
ศูนยรวมธุรกิจการเงินระดับประเทศ 
โดยตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮมีมูลคาการ 
ซื้อขายถึง 7 ลานลานหยวน และจะเปน 
หนึ ่งในตลาดหลักทรัพยท ี ่สำคัญของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในสวนของตลาด 
ซื้อขายลวงหนาเซี่ยงไฮนั้น ถือไดวาเปน 
ตลาดซื้อขายลวงหนาที่มีอิทธิพลสูงใน 
การกำหนดราคาสินคาติดอันดับ 1 ของ 
โลกเลยทีเดียว และตลาดทองคำก็กำลัง 
พัฒนาขึ้นเปนตลาดที่มีอิทธิพลตอตลาด 
การเงินของโลกมากที่สุดอีกตลาดหนึ่ง 
รวมทั้งตลาดสินทรัพยก็จะพัฒนากลาย 
มาเปนตลาดการคาขายสินทร ัพย ใน 
ระดับประเทศอีกดวย
 นครเซี ่ยงไฮไดอาศัยความที ่เปน 
ตลาดการเงินที่สมบูรณเปนตัวเบิกทางใน
การพัฒนาผลิตผลทางการเงินขยายตลาด 
ใหใหญขึ้น ยกระดับใหเปนตลาดการเงิน 
ระดับนานาชาติ สงเสริมใหเปนศูนยรวม 
ทางการเงิน และขยายขีดความสามารถ 
ใหกวางขวางออกไป ขณะเดียวกัน เซ่ียงไฮ 
จะถือโอกาสจากการปฏิรูประบบภาษี 
และระบบการแลกเปลี ่ยนเงินตราเปน 
กลไกในการผลักด ันไปสู  เป าหมายที ่ 
กำหนด โดยถือเอาความเปนตลาด 
การเงินที ่สมบูรณเปนตัวกระตุ นและ 
สนับสนุนใหมีพื ้นฐานในดานการตลาด 
เชิงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

1.2 เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐาน 

ทางการเง�นใหแข�งแกรงยิ�งข�้น สงเสร�ม 

ใหเปนตลาดที่มีศักยภาพครอบคลุม 

ในหลากหลายมิติ

 ในช  วงแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ดังกลาว นครเซ่ียงไฮจะเนนการดึงดูดและ 
การฝกอบรมทางธุรกิจการเงินเปนแกน 
สำคัญ เสริมสรางระบบการเงินที่มีความ 
หลากหลาย และใหมีการพัฒนาไปใน 
ท ิศทางเด ียวก ันก ับสถาบ ันการเง ิน 
ของนานาประเทศ พัฒนาธุรกิจอื ่นที่ 
สามารถใหบริการธุรกิจการเงิน รักษา 
ความเปนผูนำของประเทศในดานคุณภาพ 
และผลกำไรของสถาบันการเงิน รักษา 

 นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา 
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี 
ประวัติศาสตรอันยาวนานและกลิ่นอาย 
ความเปนตะวันตกยุคใหมเขาไวดวยกัน 
จนสุดบรรยาย กอปรกับความเจริญดาน 

โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ 
สะดวก ทำใหนครเซี่ยงไฮสามารถดึงดูด 
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศไดกวา 
80 ลานคน-ครั้งในแตละป และตั้งเปา 
ที่จะขึ้นทาบชั้นฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยว 
อันดับ 1 ของโลกภายใน 5 ปขางหนา 

ประการสำคัญ ในไมก่ีปขางหนา มหานคร 
แหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานาม 
วา “ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) 
ที ่เล าขานกันเสียอีก เพราะปจจุบัน 
เซี ่ยงไฮไดพัฒนาเปนศูนยกลางการคา 
และการลงทุนอันดับที่ 1 ของจีน และ 
ยังไดกำหนดวิสัยทัศนที ่จะพัฒนาเปน 
ศูนยกลางในหลายดาน ไดแก ศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการ 
ขนสง ตลอดจนใหเปนมหานครที่ทันสมัย 
ในป 2563 โดยไดกำหนดเปาหมายการ 
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ตามที่ระบุใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
(2549-2553) 
 เปาหมายหลักคือการปูพื ้นฐานใน 
การไปสูศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน 
การคา และการขนสง อันจะทวีกำลัง 
และนำไปสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
ของจีน ภายใตแนวคิด “3+1 ”

ศูนยกลางการเง�นระหวางประเทศ

 ตามแผนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ฉบับที่ 11 คาดการณวา ในป 2553 

การจัดสรรเงินทุนโดยตรง (Direct Financing) 
ของเซี ่ยงไฮจะมีเงินทุนคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 25 ของมูลคาของตลาดทุนโดยรวม 
ของจีน ทั้งนี้ ตลาดเงินทุนโดยตรงใน 
ที่นี้รวมไปถึงหุน พันธบัตรรัฐบาล และ 
หุนกูของเอกชน และคาดวาภายในป 2553 
ตลาดการเงินเซี่ยงไฮจะมีมูลคาการซื้อ 
ขายถึง 80 ลานลานหยวน 

 ในส  วนส ินทร ัพย  ของสถาบ ัน 
การเงินในเซ่ียงไฮจะมีมูลคาคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 10 ของสินทรัพยสถาบันการเงิน 
รวมทั้งประเทศ และจะยังคงรักษาความ 
เปนผู นำทางดานสภาพปจจัยแวดลอม 

ทางการเงินในระดับแนวหนาของประเทศ 
และจะคอยๆ พัฒนาไปสูระดับนานา 
ประเทศมากขึ ้น โดยคาดวาภายในป 
2553 นครเซี่ยงไฮจะสามารถพัฒนาไปสู 
การเปนศูนยกลางการเงินสำคัญในภูมิภาค 
เอเซียและแปซิฟก
 ในการนี้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ยังไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การเงินดวยมาตรการ ดังนี้

1.1 เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�น 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

 ในปลายป 2553 นี้ คาดวามูลคา 
การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

นายกเทศมนตรีมหานครเซี่ยงไฮไดกลาว
ถึงสภาวะเศรษฐกิจของเซ่ียงไฮในป 2552 
วาจะมีภาวะฝดเคืองมากกวาปที่ผานมา 
แตก ็แฝงไวด วยโอกาสอันดีอ ีกปหนึ ่ง 
สำหรับการเผชิญหนากับเศรษฐกิจที ่ 
ซบเซา 
 นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ผู 
พิสมัยการทองอินเตอรเน็ต ยังเนนย้ำวา 
ในฐานะที่เปนยุทธศาสตรของประเทศที่ 
ตองการสรางนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลาง
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาลเซี่ยงไฮ 
จึงทุมเททรัพยากรที่มีอยูเพื่อโครงการนี้
อยางจริงจัง โดยในป 2551 นครเซี่ยงไฮ 
ไดผลักดันใหความเปนศูนยกลางการเงิน
ระหวางประเทศพัฒนาเดินหนาไปจน 
เห็นผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจะ 

 • ผลักดันใหมีการสรางสรรคผลิตผล 
ทางการเงินในทุกรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริการใหสูงขึ้น
 • รวบรวมทรัพยากรแหลงเงินทุน 
ทางการเงิน มุงเนนดานการดึงดูดเงินทุน 
จากตางประเทศ การลงทุนในตลาดหุน 
ความเสี่ยงในการลงทุน และการบริหาร 
จัดการดานสินทรัพย
 • เสริมสรางเสถียรภาพของสถาบัน 
การเงินเพ่ือเตรียมพรอมใหสามารถรองรับ 
ระดับความเสี ่ยงดานการเงินในแตละ 
ประเภทที่คาดวาจะสูงขึ้นในอนาคต

 ในปจจุบัน นครเซี่ยงไฮอยูระหวาง 
เรงรัดการรางขอกำหนดผลักดันการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเพื่อที่ 
จะกำหนดกลยุทธและลู ทางการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศให 
ชัดเจนตอไปในอนาคต 

 ในฉบับนี้ ขอนำเสนอแนวทางการ 
ดำเน ินงานความเป นศ ูนย กลางของ 
เศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศใหแก 
ท านผ ู อ านได เห ็นถ ึงการดำเน ินงาน 
การกำกับควบคุมระบบของนครเซี่ยงไฮ 
ในเบื ้องตน ฉบับหนาอยาลืมติดตาม 
วิสัยทัศนและแนวทางการไปสูความเปน
ศูนยกลางของเซี่ยงไฮ (ตอนจบ) และขอ 
ฝากไววาความสำเร็จในการผลักดันให 
นครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพร อมด านการเง ิน 
การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที ่ 
ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 
ระบบการจัดการที่สนับสนุนการเรียนรู 
และการสงผานขอมูลระหวางกันและจาก
ตางประเทศ การดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการที ่สอดร ับ 
เปนระบบ และตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกง 
ในปจจุบัน….”ปารีสตะวันออก” 

เสถียรภาพและสงเสริมใหนครเซี ่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางและเปนที ่ตั ้งสำนักงาน 
ใหญ/สำนักงานภูมิภาคของสถาบันการ 
เงินทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ 
นครเซี ่ยงไฮยังจะเรงพัฒนาธุรกิจบัตร 
เครดิตของจีน
 ทั้งนี้ ในป 2553 คาดวาสถาบัน 
การเงินและธนาคารของเซี่ยงไฮจะมียอด 

เง ินฝากสุทธ ิถ ึง 4.5 ล านลานหยวน 
และยอดเงินกูยืมถึง 3.2 ลานลานหยวน 

1.3 ปรับปรุงเง�่อนไขพ��นฐาน 

ของการดำเนินธุรกิจทางการเง�น

 สภาพปจจ ัยแวดลอมดานธุรก ิจ 
การเงินถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธ ิภาพและคุณภาพในการ 
ดำเนินการทางดานธุรกิจทางการเงิน 
และถือเปนพื ้นฐานสำคัญในการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศของ 
นครเซี่ยงไฮ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปฯ ดังกลาว นครเซี่ยงไฮกำหนดจะ 
เสริมสรางการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
ของรัฐบาล พยายามผลักดันใหมีการ 
พัฒนาระบบโครงสรางใหม สนับสนุนการ 
ปร ับปร ุงสภาพป จจ ัยแวดล อมด าน 
กฎหมาย โครงสรางความมั่นคงทางการ 
เงิน และระบบความนาเชื่อถือในสังคม 
สนับสนุนใหเปนศูนยรวมดานบุคลากร 
และผู เชี ่ยวชาญทางการเงิน ควบคุม 
พฤติกรรมทางการเงินของรัฐบาลอยาง 

ตอเนื่อง เพื่อใหนครเซี่ยงไฮสามารถรักษา 
ระดับความเปนผูนำทางดานสภาพปจจัย
แวดลอมทางการเงินของประเทศตอไป 
 ขณะเดียวกัน ก็จะใหความสำคัญ 
และผลักดันใหนครเซี ่ยงไฮเปนแหลง 
ขอมูลขาวสารดานการเงิน เนนการ 
พัฒนาระบบธนาคารผานการซื้อขายหุน 
และการบริการประกันภัยผานทางอินเตอรเน็ต 

เพ่ิมสมรรถนะในการบริการทางอินเตอรเน็ต 
และปรับปรุงสภาพปจจัยแวดลอม ในเร่ือง 
ของความสะดวกคลองตัวในการใชบัตร 
จับจายใชสอยเพื ่อขยายลูกคาเพิ ่มขึ ้น 
อยางนอยรอยละ 70 เพิ่มสัดสวนการ 
จับจายใชสอยโดยผานการใชบัตรเปน 
รอยละ 40 ของการบริโภคปลีกทั้งหมด

1.4 ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพ 

ในการเปนศูนยกลางการเง�นระหวาง 

ประเทศ

 รัฐบาลนครเซี ่ยงไฮตระหนักดีวา 
การพัฒนานครเซี่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
การเงินจะตองใชกำลังความสามารถของ
ทุกภาคสวนในการผลักดัน ตองประสาน 
งานอยางใกลชิดและขอคำแนะนำจาก 
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของและหนวยงาน
ที่กำกับควบคุมดูแลการเงินของรัฐบาล 
จีนอยางตอเนื่อง
 ในการประช ุมของคณะผ ู  แทน 
ราษฎรแหงนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ 13 เมื่อตน 
ป 2552 นายหาน เจิ้ง (Han Zheng) 

1

China FocusTHE GLOBE : China Focus

China FocusTHE GLOBE

34 35

36 37

China FocusTHE GLOBE : China Focus

36 46

เซ�่ยงไฮ…
จากปาร�สสูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ
(ตอนที่ 1)

ปจจุบัน นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคนและนับเปนเมืองที่มีชาว
ตางชาติอาศัยมากที่สุดของจีน เซี่ยงไฮมีขนาดเพียง 5,800 ตารางกิโลเมตร 
ใหญกวากรุงเทพฯ เล็กนอย แตมีขนาดเศรษฐกิจเกือบเทาไทยทั้งประเทศ 
และ ณ สิ้นป 2552 เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮที่เติบโตรอยละ 8.2 ก็ไดกาว
แซงฮองกงไปดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคาสูงถึง 
218,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ
ณ กรุงปกกิ�ง
ภาพจาก ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
นำมาจาก Google

น นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ น นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอานแลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มีนวัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี

“นครเซ�่ยงไฮสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั�งในและตางประเทศไดกวา 80 ลานคน-
ครั�งในแตละป และตั�งเปาที่จะข�้นทาบชั�น
ฝรั�งเศส แหลงทองเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ภายใน 5 ขางหนา” 

“ในป 2553 คาดวาสถาบันการเง�นและ
ธนาคารของเซ�่ยงไฮจะมียอดเง�นฝากสุทธิ 
ถึง 4.5 ลานลานหยวน และยอดเง�นกูยืม
ถึง 3.2 ลานลานหยวน” 



สานตอและผลักดันการสรางศูนยกลาง 
การเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่ตอไป
ในอนาคต อาทิ

 • ในบทบาทเชิงรุก ไดรวมมือกับ 
สถาบันการจัดการการเงินของประเทศ 
ใหโครงการพัฒนาศูนยกลางการเงินเปน 
แกนสำคัญ อาศัยความความไดเปรียบ 
ดานสภาพปจจัยแวดลอมทางการเงิน 
และกระตุนใหมีการพัฒนาธุรกิจทางการ 
เงิน
 • ขยายขนาดของตลาด ปรับปรุง 
โครงสรางการตลาดใหสมบูรณ และ 
ผลักดันใหเปนตลาดเป ดส ู นานาชาติ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพให  เปนตลาดการเงินที ่ 
ครอบคลุมทุกประเภท

(Currency Market) เซี่ยงไฮจะมีมูลคา 
ถึง 40 ลานลานหยวน และจะเปน 
ศูนยรวมธุรกิจการเงินระดับประเทศ 
โดยตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮมีมูลคาการ 
ซื้อขายถึง 7 ลานลานหยวน และจะเปน 
หนึ ่งในตลาดหลักทรัพยท ี ่สำคัญของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในสวนของตลาด 
ซื้อขายลวงหนาเซี่ยงไฮนั้น ถือไดวาเปน 
ตลาดซื้อขายลวงหนาที่มีอิทธิพลสูงใน 
การกำหนดราคาสินคาติดอันดับ 1 ของ 
โลกเลยทีเดียว และตลาดทองคำก็กำลัง 
พัฒนาขึ้นเปนตลาดที่มีอิทธิพลตอตลาด 
การเงินของโลกมากที่สุดอีกตลาดหนึ่ง 
รวมทั้งตลาดสินทรัพยก็จะพัฒนากลาย 
มาเปนตลาดการคาขายสินทร ัพย ใน 
ระดับประเทศอีกดวย
 นครเซี ่ยงไฮไดอาศัยความที ่เปน 
ตลาดการเงินที่สมบูรณเปนตัวเบิกทางใน
การพัฒนาผลิตผลทางการเงินขยายตลาด 
ใหใหญขึ้น ยกระดับใหเปนตลาดการเงิน 
ระดับนานาชาติ สงเสริมใหเปนศูนยรวม 
ทางการเงิน และขยายขีดความสามารถ 
ใหกวางขวางออกไป ขณะเดียวกัน เซ่ียงไฮ 
จะถือโอกาสจากการปฏิรูประบบภาษี 
และระบบการแลกเปลี ่ยนเงินตราเปน 
กลไกในการผลักด ันไปสู  เป าหมายที ่ 
กำหนด โดยถือเอาความเปนตลาด 
การเงินที ่สมบูรณเปนตัวกระตุ นและ 
สนับสนุนใหมีพื ้นฐานในดานการตลาด 
เชิงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

1.2 เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐาน 

ทางการเง�นใหแข�งแกรงยิ�งข�้น สงเสร�ม 

ใหเปนตลาดที่มีศักยภาพครอบคลุม 

ในหลากหลายมิติ

 ในช  วงแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ดังกลาว นครเซ่ียงไฮจะเนนการดึงดูดและ 
การฝกอบรมทางธุรกิจการเงินเปนแกน 
สำคัญ เสริมสรางระบบการเงินที่มีความ 
หลากหลาย และใหมีการพัฒนาไปใน 
ท ิศทางเด ียวก ันก ับสถาบ ันการเง ิน 
ของนานาประเทศ พัฒนาธุรกิจอื ่นที่ 
สามารถใหบริการธุรกิจการเงิน รักษา 
ความเปนผูนำของประเทศในดานคุณภาพ 
และผลกำไรของสถาบันการเงิน รักษา 

 นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา 
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี 
ประวัติศาสตรอันยาวนานและกลิ่นอาย 
ความเปนตะวันตกยุคใหมเขาไวดวยกัน 
จนสุดบรรยาย กอปรกับความเจริญดาน 

โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ 
สะดวก ทำใหนครเซี่ยงไฮสามารถดึงดูด 
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศไดกวา 
80 ลานคน-ครั้งในแตละป และตั้งเปา 
ที่จะขึ้นทาบชั้นฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยว 
อันดับ 1 ของโลกภายใน 5 ปขางหนา 

ประการสำคัญ ในไมก่ีปขางหนา มหานคร 
แหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานาม 
วา “ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) 
ที ่เล าขานกันเสียอีก เพราะปจจุบัน 
เซี ่ยงไฮไดพัฒนาเปนศูนยกลางการคา 
และการลงทุนอันดับที่ 1 ของจีน และ 
ยังไดกำหนดวิสัยทัศนที ่จะพัฒนาเปน 
ศูนยกลางในหลายดาน ไดแก ศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการ 
ขนสง ตลอดจนใหเปนมหานครที่ทันสมัย 
ในป 2563 โดยไดกำหนดเปาหมายการ 
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ตามที่ระบุใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
(2549-2553) 
 เปาหมายหลักคือการปูพื ้นฐานใน 
การไปสูศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน 
การคา และการขนสง อันจะทวีกำลัง 
และนำไปสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
ของจีน ภายใตแนวคิด “3+1 ”

ศูนยกลางการเง�นระหวางประเทศ

 ตามแผนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ฉบับที่ 11 คาดการณวา ในป 2553 

การจัดสรรเงินทุนโดยตรง (Direct Financing) 
ของเซี ่ยงไฮจะมีเงินทุนคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 25 ของมูลคาของตลาดทุนโดยรวม 
ของจีน ทั้งนี้ ตลาดเงินทุนโดยตรงใน 
ที่นี้รวมไปถึงหุน พันธบัตรรัฐบาล และ 
หุนกูของเอกชน และคาดวาภายในป 2553 
ตลาดการเงินเซี่ยงไฮจะมีมูลคาการซื้อ 
ขายถึง 80 ลานลานหยวน 

 ในส  วนส ินทร ัพย  ของสถาบ ัน 
การเงินในเซ่ียงไฮจะมีมูลคาคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 10 ของสินทรัพยสถาบันการเงิน 
รวมทั้งประเทศ และจะยังคงรักษาความ 
เปนผู นำทางดานสภาพปจจัยแวดลอม 

ทางการเงินในระดับแนวหนาของประเทศ 
และจะคอยๆ พัฒนาไปสูระดับนานา 
ประเทศมากขึ ้น โดยคาดวาภายในป 
2553 นครเซี่ยงไฮจะสามารถพัฒนาไปสู 
การเปนศูนยกลางการเงินสำคัญในภูมิภาค 
เอเซียและแปซิฟก
 ในการนี้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ยังไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การเงินดวยมาตรการ ดังนี้

1.1 เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�น 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

 ในปลายป 2553 นี้ คาดวามูลคา 
การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

นายกเทศมนตรีมหานครเซี่ยงไฮไดกลาว
ถึงสภาวะเศรษฐกิจของเซ่ียงไฮในป 2552 
วาจะมีภาวะฝดเคืองมากกวาปที่ผานมา 
แตก ็แฝงไวด วยโอกาสอันดีอ ีกปหนึ ่ง 
สำหรับการเผชิญหนากับเศรษฐกิจที ่ 
ซบเซา 
 นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ผู 
พิสมัยการทองอินเตอรเน็ต ยังเนนย้ำวา 
ในฐานะที่เปนยุทธศาสตรของประเทศที่ 
ตองการสรางนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลาง
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาลเซี่ยงไฮ 
จึงทุมเททรัพยากรที่มีอยูเพื่อโครงการนี้
อยางจริงจัง โดยในป 2551 นครเซี่ยงไฮ 
ไดผลักดันใหความเปนศูนยกลางการเงิน
ระหวางประเทศพัฒนาเดินหนาไปจน 
เห็นผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจะ 

 • ผลักดันใหมีการสรางสรรคผลิตผล 
ทางการเงินในทุกรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริการใหสูงขึ้น
 • รวบรวมทรัพยากรแหลงเงินทุน 
ทางการเงิน มุงเนนดานการดึงดูดเงินทุน 
จากตางประเทศ การลงทุนในตลาดหุน 
ความเสี่ยงในการลงทุน และการบริหาร 
จัดการดานสินทรัพย
 • เสริมสรางเสถียรภาพของสถาบัน 
การเงินเพ่ือเตรียมพรอมใหสามารถรองรับ 
ระดับความเสี ่ยงดานการเงินในแตละ 
ประเภทที่คาดวาจะสูงขึ้นในอนาคต

 ในปจจุบัน นครเซี่ยงไฮอยูระหวาง 
เรงรัดการรางขอกำหนดผลักดันการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเพื่อที่ 
จะกำหนดกลยุทธและลู ทางการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศให 
ชัดเจนตอไปในอนาคต 

 ในฉบับนี้ ขอนำเสนอแนวทางการ 
ดำเน ินงานความเป นศ ูนย กลางของ 
เศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศใหแก 
ท านผ ู อ านได เห ็นถ ึงการดำเน ินงาน 
การกำกับควบคุมระบบของนครเซี่ยงไฮ 
ในเบื ้องตน ฉบับหนาอยาลืมติดตาม 
วิสัยทัศนและแนวทางการไปสูความเปน
ศูนยกลางของเซี่ยงไฮ (ตอนจบ) และขอ 
ฝากไววาความสำเร็จในการผลักดันให 
นครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพร อมด านการเง ิน 
การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที ่ 
ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 
ระบบการจัดการที่สนับสนุนการเรียนรู 
และการสงผานขอมูลระหวางกันและจาก
ตางประเทศ การดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการที ่สอดร ับ 
เปนระบบ และตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกง 
ในปจจุบัน….”ปารีสตะวันออก” 

เสถียรภาพและสงเสริมใหนครเซี ่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางและเปนที ่ตั ้งสำนักงาน 
ใหญ/สำนักงานภูมิภาคของสถาบันการ 
เงินทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ 
นครเซี ่ยงไฮยังจะเรงพัฒนาธุรกิจบัตร 
เครดิตของจีน
 ทั้งนี้ ในป 2553 คาดวาสถาบัน 
การเงินและธนาคารของเซี่ยงไฮจะมียอด 

เง ินฝากสุทธ ิถ ึง 4.5 ล านลานหยวน 
และยอดเงินกูยืมถึง 3.2 ลานลานหยวน 

1.3 ปรับปรุงเง�่อนไขพ��นฐาน 

ของการดำเนินธุรกิจทางการเง�น

 สภาพปจจ ัยแวดลอมดานธุรก ิจ 
การเงินถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธ ิภาพและคุณภาพในการ 
ดำเนินการทางดานธุรกิจทางการเงิน 
และถือเปนพื ้นฐานสำคัญในการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศของ 
นครเซี่ยงไฮ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปฯ ดังกลาว นครเซี่ยงไฮกำหนดจะ 
เสริมสรางการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
ของรัฐบาล พยายามผลักดันใหมีการ 
พัฒนาระบบโครงสรางใหม สนับสนุนการ 
ปร ับปร ุงสภาพป จจ ัยแวดล อมด าน 
กฎหมาย โครงสรางความมั่นคงทางการ 
เงิน และระบบความนาเชื่อถือในสังคม 
สนับสนุนใหเปนศูนยรวมดานบุคลากร 
และผู เชี ่ยวชาญทางการเงิน ควบคุม 
พฤติกรรมทางการเงินของรัฐบาลอยาง 

ตอเนื่อง เพื่อใหนครเซี่ยงไฮสามารถรักษา 
ระดับความเปนผูนำทางดานสภาพปจจัย
แวดลอมทางการเงินของประเทศตอไป 
 ขณะเดียวกัน ก็จะใหความสำคัญ 
และผลักดันใหนครเซี ่ยงไฮเปนแหลง 
ขอมูลขาวสารดานการเงิน เนนการ 
พัฒนาระบบธนาคารผานการซื้อขายหุน 
และการบริการประกันภัยผานทางอินเตอรเน็ต 

เพ่ิมสมรรถนะในการบริการทางอินเตอรเน็ต 
และปรับปรุงสภาพปจจัยแวดลอม ในเร่ือง 
ของความสะดวกคลองตัวในการใชบัตร 
จับจายใชสอยเพื ่อขยายลูกคาเพิ ่มขึ ้น 
อยางนอยรอยละ 70 เพิ่มสัดสวนการ 
จับจายใชสอยโดยผานการใชบัตรเปน 
รอยละ 40 ของการบริโภคปลีกทั้งหมด

1.4 ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพ 

ในการเปนศูนยกลางการเง�นระหวาง 

ประเทศ

 รัฐบาลนครเซี ่ยงไฮตระหนักดีวา 
การพัฒนานครเซี่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
การเงินจะตองใชกำลังความสามารถของ
ทุกภาคสวนในการผลักดัน ตองประสาน 
งานอยางใกลชิดและขอคำแนะนำจาก 
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของและหนวยงาน
ที่กำกับควบคุมดูแลการเงินของรัฐบาล 
จีนอยางตอเนื่อง
 ในการประช ุมของคณะผ ู  แทน 
ราษฎรแหงนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ 13 เมื่อตน 
ป 2552 นายหาน เจิ้ง (Han Zheng) 

1
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เซ�่ยงไฮ…
จากปาร�สสูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ
(ตอนที่ 1)

ปจจุบัน นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคนและนับเปนเมืองที่มีชาว
ตางชาติอาศัยมากที่สุดของจีน เซี่ยงไฮมีขนาดเพียง 5,800 ตารางกิโลเมตร 
ใหญกวากรุงเทพฯ เล็กนอย แตมีขนาดเศรษฐกิจเกือบเทาไทยทั้งประเทศ 
และ ณ สิ้นป 2552 เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮที่เติบโตรอยละ 8.2 ก็ไดกาว
แซงฮองกงไปดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคาสูงถึง 
218,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
ผอ. สคร. ณ นครปกกิ�ง
ภาพจาก ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
นำมาจาก Google

น นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ น นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอานแลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มีนวัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี

“นครเซ�่ยงไฮสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั�งในและตางประเทศไดกวา 80 ลานคน-
ครั�งในแตละป และตั�งเปาที่จะข�้นทาบชั�น
ฝรั�งเศส แหลงทองเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ภายใน 5 ขางหนา” 

“ในป 2553 คาดวาสถาบันการเง�นและ
ธนาคารของเซ�่ยงไฮจะมียอดเง�นฝากสุทธิ 
ถึง 4.5 ลานลานหยวน และยอดเง�นกูยืม
ถึง 3.2 ลานลานหยวน” 



สานตอและผลักดันการสรางศูนยกลาง 
การเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่ตอไป
ในอนาคต อาทิ

 • ในบทบาทเชิงรุก ไดรวมมือกับ 
สถาบันการจัดการการเงินของประเทศ 
ใหโครงการพัฒนาศูนยกลางการเงินเปน 
แกนสำคัญ อาศัยความความไดเปรียบ 
ดานสภาพปจจัยแวดลอมทางการเงิน 
และกระตุนใหมีการพัฒนาธุรกิจทางการ 
เงิน
 • ขยายขนาดของตลาด ปรับปรุง 
โครงสรางการตลาดใหสมบูรณ และ 
ผลักดันใหเปนตลาดเป ดส ู นานาชาติ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพให  เปนตลาดการเงินที ่ 
ครอบคลุมทุกประเภท

(Currency Market) เซี่ยงไฮจะมีมูลคา 
ถึง 40 ลานลานหยวน และจะเปน 
ศูนยรวมธุรกิจการเงินระดับประเทศ 
โดยตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮมีมูลคาการ 
ซื้อขายถึง 7 ลานลานหยวน และจะเปน 
หนึ ่งในตลาดหลักทรัพยท ี ่สำคัญของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในสวนของตลาด 
ซื้อขายลวงหนาเซี่ยงไฮนั้น ถือไดวาเปน 
ตลาดซื้อขายลวงหนาที่มีอิทธิพลสูงใน 
การกำหนดราคาสินคาติดอันดับ 1 ของ 
โลกเลยทีเดียว และตลาดทองคำก็กำลัง 
พัฒนาขึ้นเปนตลาดที่มีอิทธิพลตอตลาด 
การเงินของโลกมากที่สุดอีกตลาดหนึ่ง 
รวมทั้งตลาดสินทรัพยก็จะพัฒนากลาย 
มาเปนตลาดการคาขายสินทร ัพย ใน 
ระดับประเทศอีกดวย
 นครเซี ่ยงไฮไดอาศัยความที ่เปน 
ตลาดการเงินที่สมบูรณเปนตัวเบิกทางใน
การพัฒนาผลิตผลทางการเงินขยายตลาด 
ใหใหญขึ้น ยกระดับใหเปนตลาดการเงิน 
ระดับนานาชาติ สงเสริมใหเปนศูนยรวม 
ทางการเงิน และขยายขีดความสามารถ 
ใหกวางขวางออกไป ขณะเดียวกัน เซ่ียงไฮ 
จะถือโอกาสจากการปฏิรูประบบภาษี 
และระบบการแลกเปลี ่ยนเงินตราเปน 
กลไกในการผลักด ันไปสู  เป าหมายที ่ 
กำหนด โดยถือเอาความเปนตลาด 
การเงินที ่สมบูรณเปนตัวกระตุ นและ 
สนับสนุนใหมีพื ้นฐานในดานการตลาด 
เชิงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

1.2 เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐาน 

ทางการเง�นใหแข�งแกรงยิ�งข�้น สงเสร�ม 

ใหเปนตลาดที่มีศักยภาพครอบคลุม 

ในหลากหลายมิติ

 ในช  วงแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ดังกลาว นครเซ่ียงไฮจะเนนการดึงดูดและ 
การฝกอบรมทางธุรกิจการเงินเปนแกน 
สำคัญ เสริมสรางระบบการเงินที่มีความ 
หลากหลาย และใหมีการพัฒนาไปใน 
ท ิศทางเด ียวก ันก ับสถาบ ันการเง ิน 
ของนานาประเทศ พัฒนาธุรกิจอื ่นที่ 
สามารถใหบริการธุรกิจการเงิน รักษา 
ความเปนผูนำของประเทศในดานคุณภาพ 
และผลกำไรของสถาบันการเงิน รักษา 

 นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา 
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี 
ประวัติศาสตรอันยาวนานและกลิ่นอาย 
ความเปนตะวันตกยุคใหมเขาไวดวยกัน 
จนสุดบรรยาย กอปรกับความเจริญดาน 

โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ 
สะดวก ทำใหนครเซี่ยงไฮสามารถดึงดูด 
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศไดกวา 
80 ลานคน-ครั้งในแตละป และตั้งเปา 
ที่จะขึ้นทาบชั้นฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยว 
อันดับ 1 ของโลกภายใน 5 ปขางหนา 

ประการสำคัญ ในไมก่ีปขางหนา มหานคร 
แหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานาม 
วา “ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) 
ที ่เล าขานกันเสียอีก เพราะปจจุบัน 
เซี ่ยงไฮไดพัฒนาเปนศูนยกลางการคา 
และการลงทุนอันดับที่ 1 ของจีน และ 
ยังไดกำหนดวิสัยทัศนที ่จะพัฒนาเปน 
ศูนยกลางในหลายดาน ไดแก ศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการ 
ขนสง ตลอดจนใหเปนมหานครที่ทันสมัย 
ในป 2563 โดยไดกำหนดเปาหมายการ 
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ตามที่ระบุใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
(2549-2553) 
 เปาหมายหลักคือการปูพื ้นฐานใน 
การไปสูศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน 
การคา และการขนสง อันจะทวีกำลัง 
และนำไปสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
ของจีน ภายใตแนวคิด “3+1 ”

ศูนยกลางการเง�นระหวางประเทศ

 ตามแผนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ฉบับที่ 11 คาดการณวา ในป 2553 

การจัดสรรเงินทุนโดยตรง (Direct Financing) 
ของเซี ่ยงไฮจะมีเงินทุนคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 25 ของมูลคาของตลาดทุนโดยรวม 
ของจีน ทั้งนี้ ตลาดเงินทุนโดยตรงใน 
ที่นี้รวมไปถึงหุน พันธบัตรรัฐบาล และ 
หุนกูของเอกชน และคาดวาภายในป 2553 
ตลาดการเงินเซี่ยงไฮจะมีมูลคาการซื้อ 
ขายถึง 80 ลานลานหยวน 

 ในส  วนส ินทร ัพย  ของสถาบ ัน 
การเงินในเซ่ียงไฮจะมีมูลคาคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 10 ของสินทรัพยสถาบันการเงิน 
รวมทั้งประเทศ และจะยังคงรักษาความ 
เปนผู นำทางดานสภาพปจจัยแวดลอม 

ทางการเงินในระดับแนวหนาของประเทศ 
และจะคอยๆ พัฒนาไปสูระดับนานา 
ประเทศมากขึ ้น โดยคาดวาภายในป 
2553 นครเซี่ยงไฮจะสามารถพัฒนาไปสู 
การเปนศูนยกลางการเงินสำคัญในภูมิภาค 
เอเซียและแปซิฟก
 ในการนี้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ยังไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การเงินดวยมาตรการ ดังนี้

1.1 เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�น 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

 ในปลายป 2553 นี้ คาดวามูลคา 
การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 1 “¢ŒÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ” ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

นายกเทศมนตรีมหานครเซี่ยงไฮไดกลาว
ถึงสภาวะเศรษฐกิจของเซ่ียงไฮในป 2552 
วาจะมีภาวะฝดเคืองมากกวาปที่ผานมา 
แตก ็แฝงไวด วยโอกาสอันดีอ ีกปหนึ ่ง 
สำหรับการเผชิญหนากับเศรษฐกิจที ่ 
ซบเซา 
 นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ผู 
พิสมัยการทองอินเตอรเน็ต ยังเนนย้ำวา 
ในฐานะที่เปนยุทธศาสตรของประเทศที่ 
ตองการสรางนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลาง
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาลเซี่ยงไฮ 
จึงทุมเททรัพยากรที่มีอยูเพื่อโครงการนี้
อยางจริงจัง โดยในป 2551 นครเซี่ยงไฮ 
ไดผลักดันใหความเปนศูนยกลางการเงิน
ระหวางประเทศพัฒนาเดินหนาไปจน 
เห็นผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจะ 

 • ผลักดันใหมีการสรางสรรคผลิตผล 
ทางการเงินในทุกรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริการใหสูงขึ้น
 • รวบรวมทรัพยากรแหลงเงินทุน 
ทางการเงิน มุงเนนดานการดึงดูดเงินทุน 
จากตางประเทศ การลงทุนในตลาดหุน 
ความเสี่ยงในการลงทุน และการบริหาร 
จัดการดานสินทรัพย
 • เสริมสรางเสถียรภาพของสถาบัน 
การเงินเพ่ือเตรียมพรอมใหสามารถรองรับ 
ระดับความเสี ่ยงดานการเงินในแตละ 
ประเภทที่คาดวาจะสูงขึ้นในอนาคต

 ในปจจุบัน นครเซี่ยงไฮอยูระหวาง 
เรงรัดการรางขอกำหนดผลักดันการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเพื่อที่ 
จะกำหนดกลยุทธและลู ทางการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศให 
ชัดเจนตอไปในอนาคต 

 ในฉบับนี้ ขอนำเสนอแนวทางการ 
ดำเน ินงานความเป นศ ูนย กลางของ 
เศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศใหแก 
ท านผ ู อ านได เห ็นถ ึงการดำเน ินงาน 
การกำกับควบคุมระบบของนครเซี่ยงไฮ 
ในเบื ้องตน ฉบับหนาอยาลืมติดตาม 
วิสัยทัศนและแนวทางการไปสูความเปน
ศูนยกลางของเซี่ยงไฮ (ตอนจบ) และขอ 
ฝากไววาความสำเร็จในการผลักดันให 
นครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพร อมด านการเง ิน 
การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที ่ 
ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 
ระบบการจัดการที่สนับสนุนการเรียนรู 
และการสงผานขอมูลระหวางกันและจาก
ตางประเทศ การดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการที ่สอดร ับ 
เปนระบบ และตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกง 
ในปจจุบัน….”ปารีสตะวันออก” 

เสถียรภาพและสงเสริมใหนครเซี ่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางและเปนที ่ตั ้งสำนักงาน 
ใหญ/สำนักงานภูมิภาคของสถาบันการ 
เงินทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ 
นครเซี ่ยงไฮยังจะเรงพัฒนาธุรกิจบัตร 
เครดิตของจีน
 ทั้งนี้ ในป 2553 คาดวาสถาบัน 
การเงินและธนาคารของเซี่ยงไฮจะมียอด 

เง ินฝากสุทธ ิถ ึง 4.5 ล านลานหยวน 
และยอดเงินกูยืมถึง 3.2 ลานลานหยวน 

1.3 ปรับปรุงเง�่อนไขพ��นฐาน 

ของการดำเนินธุรกิจทางการเง�น

 สภาพปจจ ัยแวดลอมดานธุรก ิจ 
การเงินถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธ ิภาพและคุณภาพในการ 
ดำเนินการทางดานธุรกิจทางการเงิน 
และถือเปนพื ้นฐานสำคัญในการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศของ 
นครเซี่ยงไฮ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปฯ ดังกลาว นครเซี่ยงไฮกำหนดจะ 
เสริมสรางการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
ของรัฐบาล พยายามผลักดันใหมีการ 
พัฒนาระบบโครงสรางใหม สนับสนุนการ 
ปร ับปร ุงสภาพป จจ ัยแวดล อมด าน 
กฎหมาย โครงสรางความมั่นคงทางการ 
เงิน และระบบความนาเชื่อถือในสังคม 
สนับสนุนใหเปนศูนยรวมดานบุคลากร 
และผู เชี ่ยวชาญทางการเงิน ควบคุม 
พฤติกรรมทางการเงินของรัฐบาลอยาง 

ตอเนื่อง เพื่อใหนครเซี่ยงไฮสามารถรักษา 
ระดับความเปนผูนำทางดานสภาพปจจัย
แวดลอมทางการเงินของประเทศตอไป 
 ขณะเดียวกัน ก็จะใหความสำคัญ 
และผลักดันใหนครเซี ่ยงไฮเปนแหลง 
ขอมูลขาวสารดานการเงิน เนนการ 
พัฒนาระบบธนาคารผานการซื้อขายหุน 
และการบริการประกันภัยผานทางอินเตอรเน็ต 

เพ่ิมสมรรถนะในการบริการทางอินเตอรเน็ต 
และปรับปรุงสภาพปจจัยแวดลอม ในเร่ือง 
ของความสะดวกคลองตัวในการใชบัตร 
จับจายใชสอยเพื ่อขยายลูกคาเพิ ่มขึ ้น 
อยางนอยรอยละ 70 เพิ่มสัดสวนการ 
จับจายใชสอยโดยผานการใชบัตรเปน 
รอยละ 40 ของการบริโภคปลีกทั้งหมด

1.4 ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพ 

ในการเปนศูนยกลางการเง�นระหวาง 

ประเทศ

 รัฐบาลนครเซี ่ยงไฮตระหนักดีวา 
การพัฒนานครเซี่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
การเงินจะตองใชกำลังความสามารถของ
ทุกภาคสวนในการผลักดัน ตองประสาน 
งานอยางใกลชิดและขอคำแนะนำจาก 
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของและหนวยงาน
ที่กำกับควบคุมดูแลการเงินของรัฐบาล 
จีนอยางตอเนื่อง
 ในการประช ุมของคณะผ ู  แทน 
ราษฎรแหงนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ 13 เมื่อตน 
ป 2552 นายหาน เจิ้ง (Han Zheng) 

1
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เซ�่ยงไฮ…
จากปาร�สสูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ
(ตอนที่ 1)

ปจจุบัน นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคนและนับเปนเมืองที่มีชาว
ตางชาติอาศัยมากที่สุดของจีน เซี่ยงไฮมีขนาดเพียง 5,800 ตารางกิโลเมตร 
ใหญกวากรุงเทพฯ เล็กนอย แตมีขนาดเศรษฐกิจเกือบเทาไทยทั้งประเทศ 
และ ณ สิ้นป 2552 เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮที่เติบโตรอยละ 8.2 ก็ไดกาว
แซงฮองกงไปดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคาสูงถึง 
218,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
ผอ. สคร. ณ นครปกกิ�ง
ภาพจาก ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
นำมาจาก Google

“นครเซ�่ยงไฮสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั�งในและตางประเทศไดกวา 80 ลานคน-
ครั�งในแตละป และตั�งเปาที่จะข�้นทาบชั�น
ฝรั�งเศส แหลงทองเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ภายใน 5 ขางหนา” 

“ในป 2553 คาดวาสถาบันการเง�นและ
ธนาคารของเซ�่ยงไฮจะมียอดเง�นฝากสุทธิ 
ถึง 4.5 ลานลานหยวน และยอดเง�นกูยืม
ถึง 3.2 ลานลานหยวน” 



สานตอและผลักดันการสรางศูนยกลาง 
การเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่ตอไป
ในอนาคต อาทิ

 • ในบทบาทเชิงรุก ไดรวมมือกับ 
สถาบันการจัดการการเงินของประเทศ 
ใหโครงการพัฒนาศูนยกลางการเงินเปน 
แกนสำคัญ อาศัยความความไดเปรียบ 
ดานสภาพปจจัยแวดลอมทางการเงิน 
และกระตุนใหมีการพัฒนาธุรกิจทางการ 
เงิน
 • ขยายขนาดของตลาด ปรับปรุง 
โครงสรางการตลาดใหสมบูรณ และ 
ผลักดันใหเปนตลาดเป ดส ู นานาชาติ 
เพ ิ ่มศ ักยภาพให  เปนตลาดการเงินที ่ 
ครอบคลุมทุกประเภท

(Currency Market) เซี่ยงไฮจะมีมูลคา 
ถึง 40 ลานลานหยวน และจะเปน 
ศูนยรวมธุรกิจการเงินระดับประเทศ 
โดยตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮมีมูลคาการ 
ซื้อขายถึง 7 ลานลานหยวน และจะเปน 
หนึ ่งในตลาดหลักทรัพยท ี ่สำคัญของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในสวนของตลาด 
ซื้อขายลวงหนาเซี่ยงไฮนั้น ถือไดวาเปน 
ตลาดซื้อขายลวงหนาที่มีอิทธิพลสูงใน 
การกำหนดราคาสินคาติดอันดับ 1 ของ 
โลกเลยทีเดียว และตลาดทองคำก็กำลัง 
พัฒนาขึ้นเปนตลาดที่มีอิทธิพลตอตลาด 
การเงินของโลกมากที่สุดอีกตลาดหนึ่ง 
รวมทั้งตลาดสินทรัพยก็จะพัฒนากลาย 
มาเปนตลาดการคาขายสินทร ัพย ใน 
ระดับประเทศอีกดวย
 นครเซี ่ยงไฮไดอาศัยความที ่เปน 
ตลาดการเงินที่สมบูรณเปนตัวเบิกทางใน
การพัฒนาผลิตผลทางการเงินขยายตลาด 
ใหใหญขึ้น ยกระดับใหเปนตลาดการเงิน 
ระดับนานาชาติ สงเสริมใหเปนศูนยรวม 
ทางการเงิน และขยายขีดความสามารถ 
ใหกวางขวางออกไป ขณะเดียวกัน เซ่ียงไฮ 
จะถือโอกาสจากการปฏิรูประบบภาษี 
และระบบการแลกเปลี ่ยนเงินตราเปน 
กลไกในการผลักด ันไปสู  เป าหมายที ่ 
กำหนด โดยถือเอาความเปนตลาด 
การเงินที ่สมบูรณเปนตัวกระตุ นและ 
สนับสนุนใหมีพื ้นฐานในดานการตลาด 
เชิงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

1.2 เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐาน 

ทางการเง�นใหแข�งแกรงยิ�งข�้น สงเสร�ม 

ใหเปนตลาดที่มีศักยภาพครอบคลุม 

ในหลากหลายมิติ

 ในช  วงแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ดังกลาว นครเซ่ียงไฮจะเนนการดึงดูดและ 
การฝกอบรมทางธุรกิจการเงินเปนแกน 
สำคัญ เสริมสรางระบบการเงินที่มีความ 
หลากหลาย และใหมีการพัฒนาไปใน 
ท ิศทางเด ียวก ันก ับสถาบ ันการเง ิน 
ของนานาประเทศ พัฒนาธุรกิจอื ่นที่ 
สามารถใหบริการธุรกิจการเงิน รักษา 
ความเปนผูนำของประเทศในดานคุณภาพ 
และผลกำไรของสถาบันการเงิน รักษา 

 นอกจากการเติบใหญดานเศรษฐกิจ 
แลว นครเซี ่ยงไฮยังไดผสมผสานเอา 
วัฒนธรรมตะวันออก (ของจีน) ที่มี 
ประวัติศาสตรอันยาวนานและกลิ่นอาย 
ความเปนตะวันตกยุคใหมเขาไวดวยกัน 
จนสุดบรรยาย กอปรกับความเจริญดาน 

โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ 
สะดวก ทำใหนครเซี่ยงไฮสามารถดึงดูด 
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศไดกวา 
80 ลานคน-ครั้งในแตละป และตั้งเปา 
ที่จะขึ้นทาบชั้นฝรั่งเศส แหลงทองเที่ยว 
อันดับ 1 ของโลกภายใน 5 ปขางหนา 

ประการสำคัญ ในไมก่ีปขางหนา มหานคร 
แหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานาม 
วา “ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) 
ที ่เล าขานกันเสียอีก เพราะปจจุบัน 
เซี ่ยงไฮไดพัฒนาเปนศูนยกลางการคา 
และการลงทุนอันดับที่ 1 ของจีน และ 
ยังไดกำหนดวิสัยทัศนที ่จะพัฒนาเปน 
ศูนยกลางในหลายดาน ไดแก ศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการ 
ขนสง ตลอดจนใหเปนมหานครที่ทันสมัย 
ในป 2563 โดยไดกำหนดเปาหมายการ 
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ตามที่ระบุใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
(2549-2553) 
 เปาหมายหลักคือการปูพื ้นฐานใน 
การไปสูศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน 
การคา และการขนสง อันจะทวีกำลัง 
และนำไปสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
ของจีน ภายใตแนวคิด “3+1 ”

ศูนยกลางการเง�นระหวางประเทศ

 ตามแผนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจฯ 
ฉบับที่ 11 คาดการณวา ในป 2553 

การจัดสรรเงินทุนโดยตรง (Direct Financing) 
ของเซี ่ยงไฮจะมีเงินทุนคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 25 ของมูลคาของตลาดทุนโดยรวม 
ของจีน ทั้งนี้ ตลาดเงินทุนโดยตรงใน 
ที่นี้รวมไปถึงหุน พันธบัตรรัฐบาล และ 
หุนกูของเอกชน และคาดวาภายในป 2553 
ตลาดการเงินเซี่ยงไฮจะมีมูลคาการซื้อ 
ขายถึง 80 ลานลานหยวน 

 ในส  วนส ินทร ัพย  ของสถาบ ัน 
การเงินในเซ่ียงไฮจะมีมูลคาคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 10 ของสินทรัพยสถาบันการเงิน 
รวมทั้งประเทศ และจะยังคงรักษาความ 
เปนผู นำทางดานสภาพปจจัยแวดลอม 

ทางการเงินในระดับแนวหนาของประเทศ 
และจะคอยๆ พัฒนาไปสูระดับนานา 
ประเทศมากขึ ้น โดยคาดวาภายในป 
2553 นครเซี่ยงไฮจะสามารถพัฒนาไปสู 
การเปนศูนยกลางการเงินสำคัญในภูมิภาค 
เอเซียและแปซิฟก
 ในการนี้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ยังไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
การเงินดวยมาตรการ ดังนี้

1.1 เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�น 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น

 ในปลายป 2553 นี้ คาดวามูลคา 
การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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นายกเทศมนตรีมหานครเซี่ยงไฮไดกลาว
ถึงสภาวะเศรษฐกิจของเซ่ียงไฮในป 2552 
วาจะมีภาวะฝดเคืองมากกวาปที่ผานมา 
แตก ็แฝงไวด วยโอกาสอันดีอ ีกปหนึ ่ง 
สำหรับการเผชิญหนากับเศรษฐกิจที ่ 
ซบเซา 
 นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ผู 
พิสมัยการทองอินเตอรเน็ต ยังเนนย้ำวา 
ในฐานะที่เปนยุทธศาสตรของประเทศที่ 
ตองการสรางนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลาง
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาลเซี่ยงไฮ 
จึงทุมเททรัพยากรที่มีอยูเพื่อโครงการนี้
อยางจริงจัง โดยในป 2551 นครเซี่ยงไฮ 
ไดผลักดันใหความเปนศูนยกลางการเงิน
ระหวางประเทศพัฒนาเดินหนาไปจน 
เห็นผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจะ 

 • ผลักดันใหมีการสรางสรรคผลิตผล 
ทางการเงินในทุกรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริการใหสูงขึ้น
 • รวบรวมทรัพยากรแหลงเงินทุน 
ทางการเงิน มุงเนนดานการดึงดูดเงินทุน 
จากตางประเทศ การลงทุนในตลาดหุน 
ความเสี่ยงในการลงทุน และการบริหาร 
จัดการดานสินทรัพย
 • เสริมสรางเสถียรภาพของสถาบัน 
การเงินเพ่ือเตรียมพรอมใหสามารถรองรับ 
ระดับความเสี ่ยงดานการเงินในแตละ 
ประเภทที่คาดวาจะสูงขึ้นในอนาคต

 ในปจจุบัน นครเซี่ยงไฮอยูระหวาง 
เรงรัดการรางขอกำหนดผลักดันการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศเพื่อที่ 
จะกำหนดกลยุทธและลู ทางการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศให 
ชัดเจนตอไปในอนาคต 

 ในฉบับนี้ ขอนำเสนอแนวทางการ 
ดำเน ินงานความเป นศ ูนย กลางของ 
เศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศใหแก 
ท านผ ู อ านได เห ็นถ ึงการดำเน ินงาน 
การกำกับควบคุมระบบของนครเซี่ยงไฮ 
ในเบื ้องตน ฉบับหนาอยาลืมติดตาม 
วิสัยทัศนและแนวทางการไปสูความเปน
ศูนยกลางของเซี่ยงไฮ (ตอนจบ) และขอ 
ฝากไววาความสำเร็จในการผลักดันให 
นครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพร อมด านการเง ิน 
การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที ่ 
ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 
ระบบการจัดการที่สนับสนุนการเรียนรู 
และการสงผานขอมูลระหวางกันและจาก
ตางประเทศ การดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการที ่สอดร ับ 
เปนระบบ และตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกง 
ในปจจุบัน….”ปารีสตะวันออก” 

เสถียรภาพและสงเสริมใหนครเซี ่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางและเปนที ่ตั ้งสำนักงาน 
ใหญ/สำนักงานภูมิภาคของสถาบันการ 
เงินทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ 
นครเซี ่ยงไฮยังจะเรงพัฒนาธุรกิจบัตร 
เครดิตของจีน
 ทั้งนี้ ในป 2553 คาดวาสถาบัน 
การเงินและธนาคารของเซี่ยงไฮจะมียอด 

เง ินฝากสุทธ ิถ ึง 4.5 ล านลานหยวน 
และยอดเงินกูยืมถึง 3.2 ลานลานหยวน 

1.3 ปรับปรุงเง�่อนไขพ��นฐาน 

ของการดำเนินธุรกิจทางการเง�น

 สภาพปจจ ัยแวดลอมดานธุรก ิจ 
การเงินถือเปนปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธ ิภาพและคุณภาพในการ 
ดำเนินการทางดานธุรกิจทางการเงิน 
และถือเปนพื ้นฐานสำคัญในการสราง 
ศูนยกลางการเงินระหวางประเทศของ 
นครเซี่ยงไฮ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปฯ ดังกลาว นครเซี่ยงไฮกำหนดจะ 
เสริมสรางการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
ของรัฐบาล พยายามผลักดันใหมีการ 
พัฒนาระบบโครงสรางใหม สนับสนุนการ 
ปร ับปร ุงสภาพป จจ ัยแวดล อมด าน 
กฎหมาย โครงสรางความมั่นคงทางการ 
เงิน และระบบความนาเชื่อถือในสังคม 
สนับสนุนใหเปนศูนยรวมดานบุคลากร 
และผู เชี ่ยวชาญทางการเงิน ควบคุม 
พฤติกรรมทางการเงินของรัฐบาลอยาง 

ตอเนื่อง เพื่อใหนครเซี่ยงไฮสามารถรักษา 
ระดับความเปนผูนำทางดานสภาพปจจัย
แวดลอมทางการเงินของประเทศตอไป 
 ขณะเดียวกัน ก็จะใหความสำคัญ 
และผลักดันใหนครเซี ่ยงไฮเปนแหลง 
ขอมูลขาวสารดานการเงิน เนนการ 
พัฒนาระบบธนาคารผานการซื้อขายหุน 
และการบริการประกันภัยผานทางอินเตอรเน็ต 

เพ่ิมสมรรถนะในการบริการทางอินเตอรเน็ต 
และปรับปรุงสภาพปจจัยแวดลอม ในเร่ือง 
ของความสะดวกคลองตัวในการใชบัตร 
จับจายใชสอยเพื ่อขยายลูกคาเพิ ่มขึ ้น 
อยางนอยรอยละ 70 เพิ่มสัดสวนการ 
จับจายใชสอยโดยผานการใชบัตรเปน 
รอยละ 40 ของการบริโภคปลีกทั้งหมด

1.4 ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพ 

ในการเปนศูนยกลางการเง�นระหวาง 

ประเทศ

 รัฐบาลนครเซี ่ยงไฮตระหนักดีวา 
การพัฒนานครเซี่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
การเงินจะตองใชกำลังความสามารถของ
ทุกภาคสวนในการผลักดัน ตองประสาน 
งานอยางใกลชิดและขอคำแนะนำจาก 
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของและหนวยงาน
ที่กำกับควบคุมดูแลการเงินของรัฐบาล 
จีนอยางตอเนื่อง
 ในการประช ุมของคณะผ ู  แทน 
ราษฎรแหงนครเซี่ยงไฮ ครั้งที่ 13 เมื่อตน 
ป 2552 นายหาน เจิ้ง (Han Zheng) 

1

China FocusTHE GLOBE : China Focus

China FocusTHE GLOBE

34 35

36 37

China FocusTHE GLOBE : China Focus

36 46

เซ�่ยงไฮ…
จากปาร�สสูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ
(ตอนที่ 1)

ปจจุบัน นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคนและนับเปนเมืองที่มีชาว
ตางชาติอาศัยมากที่สุดของจีน เซี่ยงไฮมีขนาดเพียง 5,800 ตารางกิโลเมตร 
ใหญกวากรุงเทพฯ เล็กนอย แตมีขนาดเศรษฐกิจเกือบเทาไทยทั้งประเทศ 
และ ณ สิ้นป 2552 เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮที่เติบโตรอยละ 8.2 ก็ไดกาว
แซงฮองกงไปดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมูลคาสูงถึง 
218,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
ผอ. สคร. ณ นครปกกิ�ง
ภาพจาก ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร
นำมาจาก Google

“นครเซ�่ยงไฮสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั�งในและตางประเทศไดกวา 80 ลานคน-
ครั�งในแตละป และตั�งเปาที่จะข�้นทาบชั�น
ฝรั�งเศส แหลงทองเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ภายใน 5 ขางหนา” 

“ในป 2553 คาดวาสถาบันการเง�นและ
ธนาคารของเซ�่ยงไฮจะมียอดเง�นฝากสุทธิ 
ถึง 4.5 ลานลานหยวน และยอดเง�นกูยืม
ถึง 3.2 ลานลานหยวน” 



ประโยชนจากการรวมกลุมฯ

 ตลาดรวม MERCOSUR ถือเปน 
ประตูการคาสูภูมิภาคอเมริกาใต จุดเดน 
ของตลาด MERCOSUR คือ ตลาดใหม 
ขนาดใหญ ท่ีมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
และมีศักยภาพในการเติบโตสูงที ่สุดใน 
ทวีปอเมริกาใต นอกจากความตองการ 
สินคาบริโภค อุปโภค รวมถึงการลงทุนที่ 
ขยายตัวมากข้ึนเร่ือย  ๆการรวมกลุมฯ ถือเปน 
การหันหนาเขาหากัน ภายในภูมิภาคเพื่อ 
เพ่ิมอำนาจตอรอง การเจรจากับกลุมเศรษฐกิจ 
ภายนอก การรวมมือทางดานพลังงาน 
การเปดพรมแดนการคา และรวมที่จะ 
จัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศ 
กลุมสมาชิก (Mercosur Development 
Bank) เพ่ือลดการพ่ึงพิงแหลงทุนภายนอก 
เนื่องดวยเงินทุนภายนอกมักจะมีเงื่อนไข 
และมีวาระซอนเรนอยู และธนาคารนี้จะ 
ถือเปนแหลงเง ินทุนสำหรับโครงการ 
ตางๆ ภายในกลุมฯ และใหผลตอบแทน 
ที่ดีกวาแหลงเงินทุนนอก

อุปสรรคและปญหาของ MERCOSUR 

ที่ผานมา

 ความแตกตางทางเศรษฐกิจใน 
กลุมประเทศสมาชิก
 บราซ ิลและอาร  เจนต ิน าถ ือว า 
เปนประเทศกลุ มเศรษฐกิจขนาดใหญ 
มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
ปารากวัยและอุรุกวัยมาก ในขณะที่ 
ประเทศชิลี ถือวาเปนกลุมเศรษฐกิจเสรี 
รายไดสูง เปนผูนำเปดเสรีแบบทวิภาคี 
ประเทศชิลีประสงคที่จะเปนแคสมาชิก 
สมทบ เนื่องดวยอัตราภาษีของชิลีต่ำกวา 
Common External Tariff (CET) สวน 
ประเทศเศรษฐกิจกึ่งสังคมนิยม ไดแก 
เวเนซุเอลา เอกวาดอร โบลิเวีย มีการ 

ความเปนมา

 ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ 
MERCOSUR เร่ิมกอรางข้ึนโดยสนธิสัญญา 
Asuncion ประเทศปารากวัยเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เริ่มดวยสมาชิก 4 
ประเทศ คือ บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย 
และอารเจนตินา (เวเนซูเอลาไดเขามาเปน 
สมาช ิกสาม ัญในป พ.ศ. 2552) และ 
สมาชิกสมทบของ MERCOSUR ประกอบ 
ดวย ชิลี (พ.ศ. 2539) โบลิเวีย (พ.ศ. 2539) 
เปรู (พ.ศ. 2546) โคลอมเบีย (พ.ศ. 2547) 
และเอกวาดอร (พ.ศ. 2547) 
 วัตถุประสงคหลักในการจัดตั ้งคือ 
การเปดเสรีทางการคาในภูมิภาค (Trade 
Liberalization) โดยขั้นตอนการรวม 
กลุ มเริ ่มจากการเปนสหภาพศุลกากร 
(Custom Union) ซึ่งเริ่มใชระบบในป 
พ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดเริ่ม 
ใชระบบเขตการคาเสรี (Free Trade Area) 
และในป พ.ศ. 2558 ไดมีเปาหมายที่จะ 
ใชระบบตลาดรวม (Common Market) 
ซึ่งหมายความวาสินคาที่ซื ้อขายภายใน 
ตลาดรวมรวมถึงปจจัยการผลิตตางๆ 
จะเคลื่อนยายอยางเสรี และจะมีอัตรา 
ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บจากสินคาภายนอก

ตลาดรวมกัน (Common External 
Tariff) นอกจากนั้นกลุมประเทศสมาชิก 
จะม ีการประสานนโยบายเศรษฐก ิจ 
มหภาคตอกัน เชน ดานการเกษตร การเงิน 
การคลัง เปนตน
 ตลาดรวม MERCOSUR มีพื้นที่กวา 
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากร 
รวมกันมากกวาครึ ่งของประชากรทั ้ง 

ภูมิภาคลาตินอเมริกา ประมาณ 263 ลาน 
คน GDP รวมกันประมาณ 2.78 ลาน 
ลานเหรียญสหรัฐ

มาตรการเก็บภาษ�

 มาตรการเก็บภาษีภายนอกตลาด 
รวมกัน (Common External Tariff, 
CET) มีอัตราอยูระหวางรอยละ 0 - 20 

ครอบคลุมสินคาของประเทศสมาชิก 
ประมาณรอยละ 85 ของรายการสินคา 
ทั้งหมด อยางไรก็ตาม CET มิไดมีผล 
บังคับใชกับสินคาของประเทศสมาชิก 
ทุกรายการ แตละประเทศสามารถกำหนด 
รายการสินคาของตนเองไดแตกตางกัน 
ออกไป
 สินคาที ่ไดรับการยกเวนภาษีตาม 
หลักเกณฑว าดวยแหลงกำเนิดสินคา 
(Rules of Origin) มีขอกำหนดวาสินคา 
นั้นจะตองมีสวนประกอบที่ผลิตในกลุมฯ 
(local contents) ไมนอยกวารอยละ 60 
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรายละเอียด 
ปลีกยอยสำหรับสินคาแตละประเภทดวย 
การสงส ินคาระหวางประเทศภายใน 
กลุมฯ นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑวา 
ดวยแหลงกำเนิดสินคา MERCOSUR 
แลวยังจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ 
ภายในของประเทศปลายทางที่สินคาถูก
นำสงดวย

บริหารแตกตางกับประเทศอื่นๆ ประเทศ 
เวเนซุเอลา กอนเขามาเปนสมาชิกสามัญ 
ตองดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบดาน 
การคาใหเขากับกลุม MERCOSUR ซึ่ง 
ความแตกตางของระดับการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจที่กลาวขางตนนี้ไดสงผลกระทบ
ตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเมื่อ 
รวมกันเปนเขตการคาเสรีและตลาดรวม 
ในอนาคต
 ความไม สมบ ูรณ ของสหภาพ 
ศุลกากร (Custom Union) และ 
การคาเสรี (Free Trade) 
 ระบบการกำหนดภาษีศุลกากรตอ 
ประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน (CET) 
ได เป ดชองใหแตละประเทศสามารถ 
กำหนดรายการส ินค าของตนเองได  
แตกตางกันออกไปเพื ่อคุ มครองผู ผลิต 
ภายในประเทศของตน แตอาจจะเปน 
อุปสรรคตอการพัฒนาการรวมกลุมไปสู 
ระดับการคาเสรีได ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม 
น้ำตาล และเครื่องยนต ไดรับยกเวนจาก 
การคาเสรี ในขณะที่ปารากวัยและอุรุกวัย 
ย ังจำกัดการเขาถ ึงตลาดของตนดวย 
นโยบายสนับสนุนการลงทุนตางจาก 
กลุมฯ สวนปารากวัยไดชี้วาประเทศตน 
ยังไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานการคา 
เสรีในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติใน 
บราซิล และอารเจนตินา

 ทิศทางการดำเนินงานถูกชี้นำโดย 
ประเทศมหาอำนาจ 
 บราซิลและอารเจนติน าถ ือเปน 
ประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจ สงผลใหผลประโยชนจากการ 
รวมกลุมฯ ไปสูสองประเทศนี้มากกวา 
ประเทศเล็กๆ อยางปารากวัยและอุรุกวัย 
ถึงแมวาจะมีประเทศเวเนซูเอลาเขามามี 
บทบาทและถวงดุลอำนาจกับประเทศ 
มหาอำนาจอยางบราซิลเพื่อสรางระดับ 
ความเทาเทียมกันภายในกลุมฯ แตดู 
เหมือนวายังไมเพียงพอ

 หากผ ู อ านสนใจข อม ูลเพ ิ ่มเต ิม 
เกี ่ยวกับประเทศในกลุ มลาตินอเมริกา 
และล ู ทางการค าการลงท ุนก ับกล ุ ม 
ประเทศ MERCOSUR ไมวาจะเปน 
โอกาสของธุรกิจไทยในการเขาสู ตลาด 
MERCOSUR  หรือ ช องทางการคา 
กฎระเบียบการคา และอื่นๆ  สามารถ 
ศึกษาขอมูลไดท่ี www.utcc.ac.th/sealac 
หรือติดตอกับนักวิจัยของศูนยศึกษาการคา 
อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) ไดท่ีเบอร 02-697-6641-2, 
Email: sealac@utcc.ac.th
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มองตลาดใหม 
มองตลาดรวมอเมร�กาใตตอนลาง
‘MERCOSUR’

ปนี้ครบ 20 ป การกอตั้งตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง
(Southern Common Market) หรือ เรียกกันวา ‘MERCOSUR’
ตลาดใหม ขนาดใหญ และมีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โอกาส และ อุปสรรคจากการรวมกลุม และความเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และอารเจนตินาคืออะไร
และประเทศใดบางไดรับผลประโยชนจากการรวมกลุมฯ อุปสรรคของการกอตั้ง
มีอะไรบาง

โดย: ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา
(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

คคความเปนมาคความเปนมา

ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง คตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ ค(Southern Common Market) หรือ 

“ตลาดรวม MERCOSUR มีพ��นที่กวา
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกัน
มากกวาคร�่งของประชากรทั�งภูมิภาคลาติน
อเมร�กา ประมาณ 263 ลานคน
GDP รวมกันประมาณ
2.78 ลานลานเหร�ยญสหรัฐ”  





ประโยชนจากการรวมกลุมฯ

 ตลาดรวม MERCOSUR ถือเปน 
ประตูการคาสูภูมิภาคอเมริกาใต จุดเดน 
ของตลาด MERCOSUR คือ ตลาดใหม 
ขนาดใหญ ท่ีมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
และมีศักยภาพในการเติบโตสูงที ่สุดใน 
ทวีปอเมริกาใต นอกจากความตองการ 
สินคาบริโภค อุปโภค รวมถึงการลงทุนที่ 
ขยายตัวมากข้ึนเร่ือย  ๆการรวมกลุมฯ ถือเปน 
การหันหนาเขาหากัน ภายในภูมิภาคเพื่อ 
เพ่ิมอำนาจตอรอง การเจรจากับกลุมเศรษฐกิจ 
ภายนอก การรวมมือทางดานพลังงาน 
การเปดพรมแดนการคา และรวมที่จะ 
จัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศ 
กลุมสมาชิก (Mercosur Development 
Bank) เพ่ือลดการพ่ึงพิงแหลงทุนภายนอก 
เนื่องดวยเงินทุนภายนอกมักจะมีเงื่อนไข 
และมีวาระซอนเรนอยู และธนาคารนี้จะ 
ถือเปนแหลงเง ินทุนสำหรับโครงการ 
ตางๆ ภายในกลุมฯ และใหผลตอบแทน 
ที่ดีกวาแหลงเงินทุนนอก

อุปสรรคและปญหาของ MERCOSUR 

ที่ผานมา

 ความแตกตางทางเศรษฐกิจใน 
กลุมประเทศสมาชิก
 บราซ ิลและอาร  เจนต ิน าถ ือว า 
เปนประเทศกลุ มเศรษฐกิจขนาดใหญ 
มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
ปารากวัยและอุรุกวัยมาก ในขณะที่ 
ประเทศชิลี ถือวาเปนกลุมเศรษฐกิจเสรี 
รายไดสูง เปนผูนำเปดเสรีแบบทวิภาคี 
ประเทศชิลีประสงคที่จะเปนแคสมาชิก 
สมทบ เนื่องดวยอัตราภาษีของชิลีต่ำกวา 
Common External Tariff (CET) สวน 
ประเทศเศรษฐกิจกึ่งสังคมนิยม ไดแก 
เวเนซุเอลา เอกวาดอร โบลิเวีย มีการ 

ความเปนมา

 ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ 
MERCOSUR เร่ิมกอรางข้ึนโดยสนธิสัญญา 
Asuncion ประเทศปารากวัยเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เริ่มดวยสมาชิก 4 
ประเทศ คือ บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย 
และอารเจนตินา (เวเนซูเอลาไดเขามาเปน 
สมาช ิกสาม ัญในป พ.ศ. 2552) และ 
สมาชิกสมทบของ MERCOSUR ประกอบ 
ดวย ชิลี (พ.ศ. 2539) โบลิเวีย (พ.ศ. 2539) 
เปรู (พ.ศ. 2546) โคลอมเบีย (พ.ศ. 2547) 
และเอกวาดอร (พ.ศ. 2547) 
 วัตถุประสงคหลักในการจัดตั ้งคือ 
การเปดเสรีทางการคาในภูมิภาค (Trade 
Liberalization) โดยขั้นตอนการรวม 
กลุ มเริ ่มจากการเปนสหภาพศุลกากร 
(Custom Union) ซึ่งเริ่มใชระบบในป 
พ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดเริ่ม 
ใชระบบเขตการคาเสรี (Free Trade Area) 
และในป พ.ศ. 2558 ไดมีเปาหมายที่จะ 
ใชระบบตลาดรวม (Common Market) 
ซึ่งหมายความวาสินคาที่ซื ้อขายภายใน 
ตลาดรวมรวมถึงปจจัยการผลิตตางๆ 
จะเคลื่อนยายอยางเสรี และจะมีอัตรา 
ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บจากสินคาภายนอก

ตลาดรวมกัน (Common External 
Tariff) นอกจากนั้นกลุมประเทศสมาชิก 
จะม ีการประสานนโยบายเศรษฐก ิจ 
มหภาคตอกัน เชน ดานการเกษตร การเงิน 
การคลัง เปนตน
 ตลาดรวม MERCOSUR มีพื้นที่กวา 
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากร 
รวมกันมากกวาครึ ่งของประชากรทั ้ง 

ภูมิภาคลาตินอเมริกา ประมาณ 263 ลาน 
คน GDP รวมกันประมาณ 2.78 ลาน 
ลานเหรียญสหรัฐ

มาตรการเก็บภาษ�

 มาตรการเก็บภาษีภายนอกตลาด 
รวมกัน (Common External Tariff, 
CET) มีอัตราอยูระหวางรอยละ 0 - 20 

ครอบคลุมสินคาของประเทศสมาชิก 
ประมาณรอยละ 85 ของรายการสินคา 
ทั้งหมด อยางไรก็ตาม CET มิไดมีผล 
บังคับใชกับสินคาของประเทศสมาชิก 
ทุกรายการ แตละประเทศสามารถกำหนด 
รายการสินคาของตนเองไดแตกตางกัน 
ออกไป
 สินคาที ่ไดรับการยกเวนภาษีตาม 
หลักเกณฑว าดวยแหลงกำเนิดสินคา 
(Rules of Origin) มีขอกำหนดวาสินคา 
นั้นจะตองมีสวนประกอบที่ผลิตในกลุมฯ 
(local contents) ไมนอยกวารอยละ 60 
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรายละเอียด 
ปลีกยอยสำหรับสินคาแตละประเภทดวย 
การสงส ินคาระหวางประเทศภายใน 
กลุมฯ นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑวา 
ดวยแหลงกำเนิดสินคา MERCOSUR 
แลวยังจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ 
ภายในของประเทศปลายทางที่สินคาถูก
นำสงดวย

บริหารแตกตางกับประเทศอื่นๆ ประเทศ 
เวเนซุเอลา กอนเขามาเปนสมาชิกสามัญ 
ตองดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบดาน 
การคาใหเขากับกลุม MERCOSUR ซึ่ง 
ความแตกตางของระดับการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจที่กลาวขางตนนี้ไดสงผลกระทบ
ตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเมื่อ 
รวมกันเปนเขตการคาเสรีและตลาดรวม 
ในอนาคต
 ความไม สมบ ูรณ ของสหภาพ 
ศุลกากร (Custom Union) และ 
การคาเสรี (Free Trade) 
 ระบบการกำหนดภาษีศุลกากรตอ 
ประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน (CET) 
ได เป ดชองใหแตละประเทศสามารถ 
กำหนดรายการส ินค าของตนเองได  
แตกตางกันออกไปเพื ่อคุ มครองผู ผลิต 
ภายในประเทศของตน แตอาจจะเปน 
อุปสรรคตอการพัฒนาการรวมกลุมไปสู 
ระดับการคาเสรีได ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม 
น้ำตาล และเครื่องยนต ไดรับยกเวนจาก 
การคาเสรี ในขณะที่ปารากวัยและอุรุกวัย 
ย ังจำกัดการเขาถ ึงตลาดของตนดวย 
นโยบายสนับสนุนการลงทุนตางจาก 
กลุมฯ สวนปารากวัยไดชี้วาประเทศตน 
ยังไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานการคา 
เสรีในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติใน 
บราซิล และอารเจนตินา

 ทิศทางการดำเนินงานถูกชี้นำโดย 
ประเทศมหาอำนาจ 
 บราซิลและอารเจนติน าถ ือเปน 
ประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจ สงผลใหผลประโยชนจากการ 
รวมกลุมฯ ไปสูสองประเทศนี้มากกวา 
ประเทศเล็กๆ อยางปารากวัยและอุรุกวัย 
ถึงแมวาจะมีประเทศเวเนซูเอลาเขามามี 
บทบาทและถวงดุลอำนาจกับประเทศ 
มหาอำนาจอยางบราซิลเพื่อสรางระดับ 
ความเทาเทียมกันภายในกลุมฯ แตดู 
เหมือนวายังไมเพียงพอ

 หากผ ู อ านสนใจข อม ูลเพ ิ ่มเต ิม 
เกี ่ยวกับประเทศในกลุ มลาตินอเมริกา 
และล ู ทางการค าการลงท ุนก ับกล ุ ม 
ประเทศ MERCOSUR ไมวาจะเปน 
โอกาสของธุรกิจไทยในการเขาสู ตลาด 
MERCOSUR  หรือ ช องทางการคา 
กฎระเบียบการคา และอื่นๆ  สามารถ 
ศึกษาขอมูลไดท่ี www.utcc.ac.th/sealac 
หรือติดตอกับนักวิจัยของศูนยศึกษาการคา 
อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) ไดท่ีเบอร 02-697-6641-2, 
Email: sealac@utcc.ac.th
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มองตลาดใหม 
มองตลาดรวมอเมร�กาใตตอนลาง
‘MERCOSUR’

ปนี้ครบ 20 ป การกอตั้งตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง
(Southern Common Market) หรือ เรียกกันวา ‘MERCOSUR’
ตลาดใหม ขนาดใหญ และมีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โอกาส และ อุปสรรคจากการรวมกลุม และความเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และอารเจนตินาคืออะไร
และประเทศใดบางไดรับผลประโยชนจากการรวมกลุมฯ อุปสรรคของการกอตั้ง
มีอะไรบาง

โดย: ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา
(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

คคความเปนมาคความเปนมา

ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง คตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ ค(Southern Common Market) หรือ 

“ตลาดรวม MERCOSUR มีพ��นที่กวา
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกัน
มากกวาคร�่งของประชากรทั�งภูมิภาคลาติน
อเมร�กา ประมาณ 263 ลานคน
GDP รวมกันประมาณ
2.78 ลานลานเหร�ยญสหรัฐ”  



ประโยชนจากการรวมกลุมฯ

 ตลาดรวม MERCOSUR ถือเปน 
ประตูการคาสูภูมิภาคอเมริกาใต จุดเดน 
ของตลาด MERCOSUR คือ ตลาดใหม 
ขนาดใหญ ท่ีมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
และมีศักยภาพในการเติบโตสูงที ่สุดใน 
ทวีปอเมริกาใต นอกจากความตองการ 
สินคาบริโภค อุปโภค รวมถึงการลงทุนที่ 
ขยายตัวมากข้ึนเร่ือย  ๆการรวมกลุมฯ ถือเปน 
การหันหนาเขาหากัน ภายในภูมิภาคเพื่อ 
เพ่ิมอำนาจตอรอง การเจรจากับกลุมเศรษฐกิจ 
ภายนอก การรวมมือทางดานพลังงาน 
การเปดพรมแดนการคา และรวมที่จะ 
จัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศ 
กลุมสมาชิก (Mercosur Development 
Bank) เพ่ือลดการพ่ึงพิงแหลงทุนภายนอก 
เนื่องดวยเงินทุนภายนอกมักจะมีเงื่อนไข 
และมีวาระซอนเรนอยู และธนาคารนี้จะ 
ถือเปนแหลงเง ินทุนสำหรับโครงการ 
ตางๆ ภายในกลุมฯ และใหผลตอบแทน 
ที่ดีกวาแหลงเงินทุนนอก

อุปสรรคและปญหาของ MERCOSUR 

ที่ผานมา

 ความแตกตางทางเศรษฐกิจใน 
กลุมประเทศสมาชิก
 บราซ ิลและอาร  เจนต ิน าถ ือว า 
เปนประเทศกลุ มเศรษฐกิจขนาดใหญ 
มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
ปารากวัยและอุรุกวัยมาก ในขณะที่ 
ประเทศชิลี ถือวาเปนกลุมเศรษฐกิจเสรี 
รายไดสูง เปนผูนำเปดเสรีแบบทวิภาคี 
ประเทศชิลีประสงคที่จะเปนแคสมาชิก 
สมทบ เนื่องดวยอัตราภาษีของชิลีต่ำกวา 
Common External Tariff (CET) สวน 
ประเทศเศรษฐกิจกึ่งสังคมนิยม ไดแก 
เวเนซุเอลา เอกวาดอร โบลิเวีย มีการ 

ความเปนมา

 ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ 
MERCOSUR เร่ิมกอรางข้ึนโดยสนธิสัญญา 
Asuncion ประเทศปารากวัยเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เริ่มดวยสมาชิก 4 
ประเทศ คือ บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย 
และอารเจนตินา (เวเนซูเอลาไดเขามาเปน 
สมาช ิกสาม ัญในป พ.ศ. 2552) และ 
สมาชิกสมทบของ MERCOSUR ประกอบ 
ดวย ชิลี (พ.ศ. 2539) โบลิเวีย (พ.ศ. 2539) 
เปรู (พ.ศ. 2546) โคลอมเบีย (พ.ศ. 2547) 
และเอกวาดอร (พ.ศ. 2547) 
 วัตถุประสงคหลักในการจัดตั ้งคือ 
การเปดเสรีทางการคาในภูมิภาค (Trade 
Liberalization) โดยขั้นตอนการรวม 
กลุ มเริ ่มจากการเปนสหภาพศุลกากร 
(Custom Union) ซึ่งเริ่มใชระบบในป 
พ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดเริ่ม 
ใชระบบเขตการคาเสรี (Free Trade Area) 
และในป พ.ศ. 2558 ไดมีเปาหมายที่จะ 
ใชระบบตลาดรวม (Common Market) 
ซึ่งหมายความวาสินคาที่ซื ้อขายภายใน 
ตลาดรวมรวมถึงปจจัยการผลิตตางๆ 
จะเคลื่อนยายอยางเสรี และจะมีอัตรา 
ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บจากสินคาภายนอก

ตลาดรวมกัน (Common External 
Tariff) นอกจากนั้นกลุมประเทศสมาชิก 
จะม ีการประสานนโยบายเศรษฐก ิจ 
มหภาคตอกัน เชน ดานการเกษตร การเงิน 
การคลัง เปนตน
 ตลาดรวม MERCOSUR มีพื้นที่กวา 
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากร 
รวมกันมากกวาครึ ่งของประชากรทั ้ง 

ภูมิภาคลาตินอเมริกา ประมาณ 263 ลาน 
คน GDP รวมกันประมาณ 2.78 ลาน 
ลานเหรียญสหรัฐ

มาตรการเก็บภาษ�

 มาตรการเก็บภาษีภายนอกตลาด 
รวมกัน (Common External Tariff, 
CET) มีอัตราอยูระหวางรอยละ 0 - 20 

ครอบคลุมสินคาของประเทศสมาชิก 
ประมาณรอยละ 85 ของรายการสินคา 
ทั้งหมด อยางไรก็ตาม CET มิไดมีผล 
บังคับใชกับสินคาของประเทศสมาชิก 
ทุกรายการ แตละประเทศสามารถกำหนด 
รายการสินคาของตนเองไดแตกตางกัน 
ออกไป
 สินคาที ่ไดรับการยกเวนภาษีตาม 
หลักเกณฑว าดวยแหลงกำเนิดสินคา 
(Rules of Origin) มีขอกำหนดวาสินคา 
นั้นจะตองมีสวนประกอบที่ผลิตในกลุมฯ 
(local contents) ไมนอยกวารอยละ 60 
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรายละเอียด 
ปลีกยอยสำหรับสินคาแตละประเภทดวย 
การสงส ินคาระหวางประเทศภายใน 
กลุมฯ นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑวา 
ดวยแหลงกำเนิดสินคา MERCOSUR 
แลวยังจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ 
ภายในของประเทศปลายทางที่สินคาถูก
นำสงดวย

บริหารแตกตางกับประเทศอื่นๆ ประเทศ 
เวเนซุเอลา กอนเขามาเปนสมาชิกสามัญ 
ตองดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบดาน 
การคาใหเขากับกลุม MERCOSUR ซึ่ง 
ความแตกตางของระดับการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจที่กลาวขางตนนี้ไดสงผลกระทบ
ตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเมื่อ 
รวมกันเปนเขตการคาเสรีและตลาดรวม 
ในอนาคต
 ความไม สมบ ูรณ ของสหภาพ 
ศุลกากร (Custom Union) และ 
การคาเสรี (Free Trade) 
 ระบบการกำหนดภาษีศุลกากรตอ 
ประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน (CET) 
ได เป ดชองใหแตละประเทศสามารถ 
กำหนดรายการส ินค าของตนเองได  
แตกตางกันออกไปเพื ่อคุ มครองผู ผลิต 
ภายในประเทศของตน แตอาจจะเปน 
อุปสรรคตอการพัฒนาการรวมกลุมไปสู 
ระดับการคาเสรีได ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม 
น้ำตาล และเครื่องยนต ไดรับยกเวนจาก 
การคาเสรี ในขณะที่ปารากวัยและอุรุกวัย 
ย ังจำกัดการเขาถ ึงตลาดของตนดวย 
นโยบายสนับสนุนการลงทุนตางจาก 
กลุมฯ สวนปารากวัยไดชี้วาประเทศตน 
ยังไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานการคา 
เสรีในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติใน 
บราซิล และอารเจนตินา

 ทิศทางการดำเนินงานถูกชี้นำโดย 
ประเทศมหาอำนาจ 
 บราซิลและอารเจนติน าถ ือเปน 
ประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจ สงผลใหผลประโยชนจากการ 
รวมกลุมฯ ไปสูสองประเทศนี้มากกวา 
ประเทศเล็กๆ อยางปารากวัยและอุรุกวัย 
ถึงแมวาจะมีประเทศเวเนซูเอลาเขามามี 
บทบาทและถวงดุลอำนาจกับประเทศ 
มหาอำนาจอยางบราซิลเพื่อสรางระดับ 
ความเทาเทียมกันภายในกลุมฯ แตดู 
เหมือนวายังไมเพียงพอ

 หากผ ู อ านสนใจข อม ูลเพ ิ ่มเต ิม 
เกี ่ยวกับประเทศในกลุ มลาตินอเมริกา 
และล ู ทางการค าการลงท ุนก ับกล ุ ม 
ประเทศ MERCOSUR ไมวาจะเปน 
โอกาสของธุรกิจไทยในการเขาสู ตลาด 
MERCOSUR  หรือ ช องทางการคา 
กฎระเบียบการคา และอื่นๆ  สามารถ 
ศึกษาขอมูลไดท่ี www.utcc.ac.th/sealac 
หรือติดตอกับนักวิจัยของศูนยศึกษาการคา 
อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) ไดท่ีเบอร 02-697-6641-2, 
Email: sealac@utcc.ac.th
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มองตลาดใหม 
มองตลาดรวมอเมร�กาใตตอนลาง
‘MERCOSUR’

ปนี้ครบ 20 ป การกอตั้งตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง
(Southern Common Market) หรือ เรียกกันวา ‘MERCOSUR’
ตลาดใหม ขนาดใหญ และมีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โอกาส และ อุปสรรคจากการรวมกลุม และความเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และอารเจนตินาคืออะไร
และประเทศใดบางไดรับผลประโยชนจากการรวมกลุมฯ อุปสรรคของการกอตั้ง
มีอะไรบาง

โดย: ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา
(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

คคความเปนมาคความเปนมา

ตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง คตลาดร วมอเมร ิกาใต ตอนล าง 
(Southern Common Market) หรือ ค(Southern Common Market) หรือ 

“ตลาดรวม MERCOSUR มีพ��นที่กวา
12 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกัน
มากกวาคร�่งของประชากรทั�งภูมิภาคลาติน
อเมร�กา ประมาณ 263 ลานคน
GDP รวมกันประมาณ
2.78 ลานลานเหร�ยญสหรัฐ”  



ท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม 
มีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน 
แกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน 
สามารถเลือกลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 
ที่เหมาะกับธุรกิจของตนได โดยนักลงทุน 
จะไดรับการสนับสนุนและการอำนวย 
ความสะดวกในหลายดานโดยเฉพาะการ 
จัดตั้งโรงงานและการขอใบอนุญาตลงทุน 
ซึ่งทำใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ 
รวดเร็ว ทั้งนี้ หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 
ของเวียดนามท่ีกำลังเปนท่ีจับตามองของ
นักลงทุนจากท่ัวโลก คือ นิคมอุตสาหกรรม 
Hoa Lac Hi-Tech Park เนื ่องจาก 
เป นน ิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญที ่ม ี 
ความทันสมัยที่สุดในเวียดนาม ปจจุบันมี 
โ ค ร งการขนาดใหญหลายโครงการ 
เขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแหงนี้ 
โครงการท ี ่ ได ร ับการกลาวถึงอยาง 
กวางขวาง คือ โครงการศูนยอวกาศแหง 
ชาติ (National Space Centre) 

ของเวียดนาม เนื่องจากเปนโครงการที่ 
หลายฝายใหความเห็นวาเมื่อแลวเสร็จ
จะเปนศูนยวิจัยดานเทคโนโลยีอวกาศที่ 
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรม Hoa 

Lac Hi-Tech Park 
 นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park เริ่มกอสรางในป 2541 เปนการ 
ร วมทุนระหวางร ัฐบาลเว ียดนามกับ 
รัฐบาลญี่ปุน มีพื้นที่ราว 1,600 เฮกตาร 
นับเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแหงแรก
และมีขนาดใหญที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู 
หางจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม 
ไปทางตะวันตกราว 30 กิโลเมตร หาง 
จากสนามบินนานาชาติ Noi Bai Inter- 
national Airport 60 กิโลเมตร และหาง 
จากทาเรือ Hai Phong ราว 150 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ Hoa Lac Hi-Tech Park 
ยังตั้งอยูในเมืองใหมซึ่งรายลอมไปดวย 

โครงการลงท ุนท ี ่สำค ัญของร ัฐบาล 
เวียดนาม รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำของ 
ประเทศ อาทิ Hanoi National 
University และ Hanoi University of 
Technology เปนตน ทั้งนี้ นิคมอุตสาห- 
กรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
สรางขึ้นเพื่อเปนตนแบบของศูนยกลาง
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
ไฮเทคของเวียดนาม  ตลอดจนเปนศูนย 
รวมของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ไอทีและซอฟตแวร รวมทั้งเปนที่ตั้งของ 
มหาวิทยาลัยและศูนยฝกอบรมดานไอที
โดยเฉพาะ
 ภาย ใต  แผนแม บทการพ ัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park ฉบับแกไขซึ ่งร างโดยองคการ 
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุ น 
(Japanese International Coopera- 
tion Agency : JICA) และลงนามอนุมัติ 
โดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ไดมีการ 
จัดสรรพื้นที่ใชงานหลักของนิคมอุตสาห-
กรรม Hoa Lac Hi-Tech Park (ตาราง1)

โครงการลงทุนภาครัฐในระบบโครงสราง 

พ��นฐาน

 ในชวงที ่ผ านมารัฐบาลเวียดนาม 
ตัดสินใจลงทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม Hoa 
Lac Hi-Tech Park หลายโครงการ 
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพดานการขนสงและ 

บริการอื่นๆ ใหกับนิคมอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง 
หน่ึงในโครงการสำคัญของรัฐบาลเวียดนาม 
และเพ่ิงแลวเสร็จเม่ือชวงปลายป 2553 คือ 
โครงการขยายทางหลวงสาย Lang-Hoa 
Lac จาก 6 ชองทางจราจร เปน 10 ชองทาง 
จราจร ระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่ง 
สามารถเชื่อมตอใจกลางกรุงฮานอยกับ 
นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park โดยใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาที 
อีกทั ้งยังสามารถเชื ่อมตอไปยังจังหวัด 
อ่ืน  ๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม 
ไดอีกดวย ทางหลวงสายน้ีนับเปนทางหลวง 

การอนุมัติลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามต้ังแต 
ป 2549 และเริ่มกอสรางในป 2553 มี 
มูลคาลงทุนราว 400 ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยเปนการรวมทุนระหวางรัฐบาลเวียดนาม 
และรัฐบาลญี่ปุ น มีกำหนดแลวเสร็จ 
ภายในป 2561 ซึ่งจะชวยผลักดันการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม
อยางยั่งยืน 
 Hoa Lac Hi-Tech Park นับเปน 
อีกกาวสำคัญของเวียดนามในการเพิ ่ม 
ศักยภาพดานการลงทุนและการผลิต 
สินคาท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง รวมถึงการเพ่ิม 
บทบาทการเปนผูนำดานเทคโนโลยีอวกาศ 
ในอาเซียน อยางไรก็ตามเวียดนามยัง 
ขาดแคลนบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ด  าน 
เทคโนโลยีและบริการโทรคมนาคมเปน 
จำนวนมาก จึงนับเปนโอกาสอันดีของ 
นักลงทุนตางชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยที่ 
จะเขาไปขยายการลงทุน รวมทั้งบริการ 
ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การจำหนายชิ้นสวน 
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณสื่อสารตางๆ และ 
การใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เปนตน

ที่มีความทันสมัยมากที่สุดสายหนึ่งของ 
เวียดนาม

โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

Hoa Lac Hi-Tech Park

 ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 นิคม- 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 47 โครงการ 
อาทิ โครงการศูนยอวกาศแหงชาติ 
โครงการแผงวงจรไฟฟาและอุปกรณ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โครงการซอฟตแวร 
และโครงการโทรคมนาคม ดวยมูลคา 
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดกวา 1.2 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ขณะท่ียังมีอีก 12 โครงการ 
ที่จะไดรับใบอนุญาตลงทุนภายในเดือน 
ก ุมภาพ ันธ   2554 นอกจากน ี ้  ย ังม ี 
โครงการลงทุนที ่กำลังอยู ระหวางการ 
พิจารณาออกใบอนุญาตลงทุนอีกจำนวน 
38 โครงการ 
 ป จจ ุบ ันโครงการลงท ุนในน ิคม 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
ที่กำลังถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก 
คือ โครงการศูนยอวกาศแหงชาติ (National 
Space Centre) ของเวียดนาม ซึ่งไดรับ 

การจัดสรรพ��นที่ใชงานหลักของนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park

ตาราง 1

  พื้นที่ใชงาน ขนาด(เฮกตาร) สัดสวน(%)
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 549.5 34.7
 ศูนยการวิจัยและพัฒนา 229.0 14.4
 สิ่งอำนวยความสะดวก 110.0 6.9
 พื้นที่การศึกษาและการฝกอบรม 108.0 6.8
 พื้นที่ใชประโยชนแบบผสมผสาน 87.5 5.5
 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 76.0 4.8
 พื้นที่สวนกลาง  50.0 3.2
 อาคารหองชุดและอาคารสำนักงาน 42.0 2.7
 ที่จอดรถและศูนยกีฬา 33.5 2.1
 พื้นที่ที่อยูอาศัย  26.0 1.6

·Õ่ÁÒ: www.hhtp.gov.vn

นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park
สรางข�้นเพ��อเปนตนแบบของศูนยกลาง
การว�จัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
ไฮเทคของเว�ยดนาม”  
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Hoa Lac Hi-Tech Park…
แหลงรองรับอุตสาหกรรมไฮเทค
ที่ทันสมัยที่สุดในเว�ยดนาม

ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามมีจำนวนมากกวา 100 แหง
ทั่วประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงตามเศรษฐกิจเวียดนามที่ยังอยูในชวงขาขึ้น 

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

ทท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม ทท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม 
มีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน ทมีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน 
แกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน ทแกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน 

1
2
3
4

5

6

สิทธิประโยชนดานการลงทุนในนิคม 

อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park

 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Hoa 
Lac Hi-Tech Park นักลงทุนจะได 
สภาพแวดลอมดานการลงทุนที่ดี พรอม 
ทั้งไดรับการสนับสนุน และสิทธิประโยชน 
ดานการลงทุน ดังนี้

การใหบริการแบบ One-stop Service 
ในการขอใบอนุญาตลงทุน

การให บร ิการผ านพ ิธ ีการศ ุลกากร 
อิเล็กทรอนิกส

การออกวีซาเดินทางเขาออกเวียดนามได
หลายครั้งใหกับนักลงทุนตางชาติ

การลดอัตราคาเช าท ี ่ด ินภายในนิคม 
อุตสากรรม โดยคาเชาที ่ด ินในนิคม 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
จะมีอ ัตราต่ำกวาคาเช าที ่ด ินในนิคม 
อุตสาหกรรมอื่นๆ

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนำเขา
อุปกรณและเครื ่องจักรที่เปนสวนหนึ่ง 
ของการลงทุนในสินทรัพยถาวร รวมทั้ง 
การนำเขาวัสดุกอสรางที่ไมสามารถผลิต 
ไดเองในประเทศเพ่ือกอสรางเปนสินทรัพย 
ถาวรในโครงการลงทุน

การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดย 
เรียกเก็บในอัตรา 0% ใน 4 ปแรก 
นับจากปที่มีกำไร หลังจากนั้นจะเรียก 
เก็บในอัตรา 5% เปนระยะเวลา 9 ป 
และเรียกเก็บในอัตรา 10% ใน 2 ปถัดไป

ที่ทันสมัยที่สุดในเว�ยดนาม



ท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม 
มีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน 
แกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน 
สามารถเลือกลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 
ที่เหมาะกับธุรกิจของตนได โดยนักลงทุน 
จะไดรับการสนับสนุนและการอำนวย 
ความสะดวกในหลายดานโดยเฉพาะการ 
จัดตั้งโรงงานและการขอใบอนุญาตลงทุน 
ซึ่งทำใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ 
รวดเร็ว ทั้งนี้ หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 
ของเวียดนามท่ีกำลังเปนท่ีจับตามองของ
นักลงทุนจากท่ัวโลก คือ นิคมอุตสาหกรรม 
Hoa Lac Hi-Tech Park เนื ่องจาก 
เป นน ิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญที ่ม ี 
ความทันสมัยที่สุดในเวียดนาม ปจจุบันมี 
โ ค ร งการขนาดใหญหลายโครงการ 
เขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแหงนี้ 
โครงการท ี ่ ได ร ับการกลาวถึงอยาง 
กวางขวาง คือ โครงการศูนยอวกาศแหง 
ชาติ (National Space Centre) 

ของเวียดนาม เนื่องจากเปนโครงการที่ 
หลายฝายใหความเห็นวาเมื่อแลวเสร็จ
จะเปนศูนยวิจัยดานเทคโนโลยีอวกาศที่ 
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรม Hoa 

Lac Hi-Tech Park 
 นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park เริ่มกอสรางในป 2541 เปนการ 
ร วมทุนระหวางร ัฐบาลเว ียดนามกับ 
รัฐบาลญี่ปุน มีพื้นที่ราว 1,600 เฮกตาร 
นับเปนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแหงแรก
และมีขนาดใหญที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู 
หางจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม 
ไปทางตะวันตกราว 30 กิโลเมตร หาง 
จากสนามบินนานาชาติ Noi Bai Inter- 
national Airport 60 กิโลเมตร และหาง 
จากทาเรือ Hai Phong ราว 150 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ Hoa Lac Hi-Tech Park 
ยังตั้งอยูในเมืองใหมซึ่งรายลอมไปดวย 

โครงการลงท ุนท ี ่สำค ัญของร ัฐบาล 
เวียดนาม รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำของ 
ประเทศ อาทิ Hanoi National 
University และ Hanoi University of 
Technology เปนตน ทั้งนี้ นิคมอุตสาห- 
กรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
สรางขึ้นเพื่อเปนตนแบบของศูนยกลาง
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
ไฮเทคของเวียดนาม  ตลอดจนเปนศูนย 
รวมของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ไอทีและซอฟตแวร รวมทั้งเปนที่ตั้งของ 
มหาวิทยาลัยและศูนยฝกอบรมดานไอที
โดยเฉพาะ
 ภาย ใต  แผนแม บทการพ ัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park ฉบับแกไขซึ ่งร างโดยองคการ 
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุ น 
(Japanese International Coopera- 
tion Agency : JICA) และลงนามอนุมัติ 
โดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ไดมีการ 
จัดสรรพื้นที่ใชงานหลักของนิคมอุตสาห-
กรรม Hoa Lac Hi-Tech Park (ตาราง1)

โครงการลงทุนภาครัฐในระบบโครงสราง 

พ��นฐาน

 ในชวงที ่ผ านมารัฐบาลเวียดนาม 
ตัดสินใจลงทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม Hoa 
Lac Hi-Tech Park หลายโครงการ 
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพดานการขนสงและ 

บริการอื่นๆ ใหแกนิคมอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง 
หน่ึงในโครงการสำคัญของรัฐบาลเวียดนาม 
และเพ่ิงแลวเสร็จเม่ือชวงปลายป 2553 คือ 
โครงการขยายทางหลวงสาย Lang-Hoa 
Lac จาก 6 ชองทางจราจร เปน 10 ชองทาง 
จราจร ระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่ง 
สามารถเชื่อมตอใจกลางกรุงฮานอยกับ 
นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park โดยใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาที 
อีกทั ้งยังสามารถเชื ่อมตอไปยังจังหวัด 
อ่ืน  ๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม 
ไดอีกดวย ทางหลวงสายน้ีนับเปนทางหลวง 

การอนุมัติลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามต้ังแต 
ป 2549 และเริ่มกอสรางในป 2553 มี 
มูลคาลงทุนราว 400 ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยเปนการรวมทุนระหวางรัฐบาลเวียดนาม 
และรัฐบาลญี่ปุ น มีกำหนดแลวเสร็จ 
ภายในป 2561 ซึ่งจะชวยผลักดันการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม
อยางยั่งยืน 
 Hoa Lac Hi-Tech Park นับเปน 
อีกกาวสำคัญของเวียดนามในการเพิ ่ม 
ศักยภาพดานการลงทุนและการผลิต 
สินคาท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง รวมถึงการเพ่ิม 
บทบาทการเปนผูนำดานเทคโนโลยีอวกาศ 
ในอาเซียน อยางไรก็ตามเวียดนามยัง 
ขาดแคลนบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ด  าน 
เทคโนโลยีและบริการโทรคมนาคมเปน 
จำนวนมาก จึงนับเปนโอกาสอันดีของ 
นักลงทุนตางชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยที่ 
จะเขาไปขยายการลงทุน รวมทั้งบริการ 
ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การจำหนายชิ้นสวน 
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณสื่อสารตางๆ และ 
การใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เปนตน

ที่มีความทันสมัยมากที่สุดสายหนึ่งของ 
เวียดนาม

โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

Hoa Lac Hi-Tech Park

 ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 นิคม 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 47 โครงการ 
อาทิ โครงการศูนยอวกาศแหงชาติ 
โครงการแผงวงจรไฟฟาและอุปกรณ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โครงการซอฟตแวร 
และโครงการโทรคมนาคม ดวยมูลคา 
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดกวา 1.2 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ขณะท่ียังมีอีก 12 โครงการ 
ที่จะไดรับใบอนุญาตลงทุนภายในเดือน 
ก ุมภาพ ันธ   2554 นอกจากน ี ้  ย ังม ี 
โครงการลงทุนที ่กำลังอยู ระหวางการ 
พิจารณาออกใบอนุญาตลงทุนอีกจำนวน 
38 โครงการ 
 ป จจ ุบ ันโครงการลงท ุนในน ิคม 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
ที่กำลังถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก 
คือ โครงการศูนยอวกาศแหงชาติ (National 
Space Centre) ของเวียดนาม ซึ่งไดรับ 

การจัดสรรพ��นที่ใชงานหลักของนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park

ตาราง 1

  พื้นที่ใชงาน ขนาด(เฮกตาร) สัดสวน(%)
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 549.5 34.7
 ศูนยการวิจัยและพัฒนา 229.0 14.4
 สิ่งอำนวยความสะดวก 110.0 6.9
 พื้นที่การศึกษาและการฝกอบรม 108.0 6.8
 พื้นที่ใชประโยชนแบบผสมผสาน 87.5 5.5
 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 76.0 4.8
 พื้นที่สวนกลาง  50.0 3.2
 อาคารหองชุดและอาคารสำนักงาน 42.0 2.7
 ที่จอดรถและศูนยกีฬา 33.5 2.1
 พื้นที่ที่อยูอาศัย  26.0 1.6

·Õ่ÁÒ: www.hhtp.gov.vn

“นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac 
Hi-Tech Park สรางข�้นเพ��อเปนตนแบบ
ของศูนยกลางการว�จัยและพัฒนา
ในภาคอุตสาหกรรมไฮเทคของเว�ยดนาม”  
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Hoa Lac Hi-Tech Park…
แหลงรองรับอุตสาหกรรมไฮเทค
ที่ทันสมัยที่สุดในเว�ยดนาม

ปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามมีจำนวนมากกวา 100 แหง
ทั่วประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงตามเศรษฐกิจเวียดนามที่ยังอยูในชวงขาขึ้น 

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

ทท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม ทท้ังน้ี นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงในเวียดนาม 
มีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน ทมีจุดเดนและใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน 
แกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน ทแกนักลงทุนแตกตางกันออกไป ทำใหนักลงทุน 
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สิทธิประโยชนดานการลงทุนในนิคม 

อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park

 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Hoa 
Lac Hi-Tech Park นักลงทุนจะได 
สภาพแวดลอมดานการลงทุนที่ดี พรอม 
ทั้งไดรับการสนับสนุน และสิทธิประโยชน 
ดานการลงทุน ดังนี้

การใหบริการแบบ One-stop Service 
ในการขอใบอนุญาตลงทุน

การให บร ิการผ านพ ิธ ีการศ ุลกากร 
อิเล็กทรอนิกส

การออกวีซาเดินทางเขาออกเวียดนามได
หลายครั้งใหกับนักลงทุนตางชาติ

การลดอัตราคาเช าท ี ่ด ินภายในนิคม 
อุตสากรรม โดยคาเชาที ่ด ินในนิคม 
อุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
จะมีอ ัตราต่ำกวาคาเช าที ่ด ินในนิคม 
อุตสาหกรรมอื่นๆ

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนำเขา
อุปกรณและเครื ่องจักรที่เปนสวนหนึ่ง 
ของการลงทุนในสินทรัพยถาวร รวมทั้ง 
การนำเขาวัสดุกอสรางที่ไมสามารถผลิต 
ไดเองในประเทศเพ่ือกอสรางเปนสินทรัพย 
ถาวรในโครงการลงทุน

การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดย 
เรียกเก็บในอัตรา 0% ใน 4 ปแรก 
นับจากปที่มีกำไร หลังจากนั้นจะเรียก 
เก็บในอัตรา 5% เปนระยะเวลา 9 ป 
และเรียกเก็บในอัตรา 10% ใน 2 ปถัดไป

ที่ทันสมัยที่สุดในเว�ยดนาม



พฤติกรรมผูบริโภคทั่วไป และโดยทั่วไป 
แลว การไดรูจักและมีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับผูบริโภค ไมวาจะเปนความตองการ 
แรงจูงใจ บุคลิกลักษณะ การรับรู และ 
ทัศนคติของผูบริโภค ยอมเปนสิ่งที่นัก 
การตลาดทั่วไปใหความสนใจ และเขาใจ 
วามีความจำเปนและสำคัญอยางยิ่งอยู 
แลว เนื่องจากความรูและความเขาใจใน 
ประเด็นเหลาน้ีทำใหนักการตลาดทราบวา 
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อสินคา 
และบริการของตนเพราะสาเหตุใด และตอง 
มีการเพิ ่มเติมเสริมใสคุณคาของสินคา 
และบริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดอะไร 
เพื่อทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการ หรือสินคาในตรายี่หอของตน 
 แนวคิดเรื่อง CGP นั้นเปนเรื่องใหม 

สังสรรคกับเพ่ือนๆ ตามรานอาหารจานดวน 
แถวๆ ศูนยการคาสยาม 
 ขอมูลเกี่ยวกับพ�นิจและนงนารถ 

ขางตนบอกอะไร? 
 หากทานเปนนักการตลาด หรือ 
ผูบริหารองคกรที ่ตองวางแผนทางการ 
ตลาด ไมวาจะเปนสินคาประเภทของใช 
สวนตัว หรือสินคาประเภทใดๆ ก็ตาม 
สามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวได
หรือไม? 
 แนวคิดหนึ่ง ที่นาสนใจและทาทาย 
นักการตลาดยุคใหมอยางมากคือการ 
รู จักและเขาใจลักษณะทางภูมิศาสตร 
ของผูบริโภค (Consumer Geograp- 
hical Profiles: CGP) ซึ่งเปนแขนง 
ความรู แยกยอยมาจากความรู  เร ื ่อง 

 พินิจ อายุ 22 ป เพิ่งเรียนจบ 
ปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร จาก 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 
และอาศัยอยูกับพอแม ลักษณะเปนบาน 
เดี่ยวอยูในซอยแถวบางเขน พอและแม 
ของพินิจยังทำงานอยู  โดยทั ้งสองคน 
ทำงานในบริษัทเอกชน อยูในตำแหนง 
ผูจัดการระดับกลาง พินิจมีนองสาว 1 คน 
กำลังเรียนชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 

รัฐบาลแหงหนึ ่งในเขตจังหวัดทางภาค 
เหนือ พินิจเพ่ิงเขาทำงานในบริษัทประเภท 
สะดวกซื้อ ซึ่งอยูแถวๆ ศูนยการคาสยาม 
ตรงขามหางพารากอน โดยรับเงินเดือน 
ในอัตราประมาณ 15,000 บาท แตมี 
รายไดพ ิเศษจากการทำงานลวงเวลา 
ประมาณวันละ 150 บาท และโดยเฉลี่ย 
ทำงานลวงเวลา 20 วันตอเดือน 
 ปรกติ พินิจจะใชเวลาชวงวันจันทร 

ถึงศุกรอยู ในสำนักงาน ระหวางเวลา 
8.30 น. - 17.00 น. หลังเลิกงานพินิจจะ 
ยังไมกลับบาน และใชเวลาชวงเย็นเรียน 
พิเศษภาษาอังกฤษ เพื่อไวสอบทำคะแนน 
ไปเรียนตอตางประเทศ ระหวางรอเขา 
เรียนพิเศษในแตละวัน เขาจะไปนั่งดื่ม 
กาแฟท่ีรานกาแฟเล็กๆ บริเวณศูนยการคา 
สยาม ซึ ่งราคาเฉลี ่ยของกาแฟในราน 
ดังกลาวอยูประมาณ 30-40 บาทตอแกว 
หล ังจากเล ิกเร ียนประมาณสามท ุ ม 
พินิจจะนั่งรถไฟฟาบีทีเอสกลับบานจาก 
สยามไปบางเขนทุกวัน และกอนกลับบาน 
พินิจจะแวะกินบะหมี่หมูแดงหรืออาหาร
ประเภทเดียวกัน และซื้อไปฝากพอกับแม  
เกือบทุกวัน ยกเวนทุกวันศุกร พินิจจะใช 
เวลาหลังเลิกเรียนสังสรรคกับเพื ่อนๆ 
ที่เรียนจบปริญญาตรีมาดวยกัน หรือไมก็ 
เพื่อนใหมที่เรียนในโรงเรียนกวดวิชา
 นงนารถ อายุ 24 ป จบปริญญาตรี 
สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
ในกรุงเทพฯ มีบานพักอยูแถวตลาดบางรัก 
ถนนเจริญกรุง ลักษณะบานเปนตึกแถว 
อยูกับพอและแม รวมทั้งนองสาว 1 คน 
ซ่ึงกำลังเรียนอยูช้ันปท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย 

รัฐบาลในกรุงเทพฯ พอกับแมของนงนารถ 
เปดชั้นลางของบานเปนรานขายอาหาร 
และเครื่องดื่ม นงนารถไดทำงานในบริษัท 
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่มา 
ประมาณ 1 ปแลว มีรายไดตอเดือน 
ประมาณ 19,000 บาท บริษัทที่นงนารถ 
ทำงานตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ไมไกล 
จากอน ุสาวร ี ย  ช ั ยสมรภ ู ม ิ ม ากน ั ก 
แตทุกเย็นหลังเลิกงาน ประมาณ 1 ทุม 
ถึง 3 ทุม นงนารถจะนั่งรถไฟฟาบีทีเอส 
เข ามาเร ียนพ ิ เศษภาษาอ ังกฤษแถว 
ศูนยการคาสยามเชนกัน และโดยสวนใหญ 
หลังเลิกเรียนจะนั่งรถไฟฟาดังกลาวจาก 
โรงเรียนไปลงแถวๆ ถนนสาทร เพื่อนั่งรถ 
สองแถวกลับบาน ยกเวนวันศุกร นงนารถ 
มักจะพักผอนหลังเลิกเรียนพิเศษ โดยการ 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับนักการตลาด 
และนักวิชาการดานการตลาดของไทย 
ท ั ้งๆ ท ี ่หากนักการตลาดได กำหนด 
กระบวนการและระเบียบวิธีการในการ 
เก็บขอมูลอยางถูกตอง ละเอียด รัดกุม 
เพื่อทำใหรูจักและเขาใจผูบริโภครายนั้นๆ 
หรือกลุมเปาหมายนั้นๆ เชนกรณีของ 
พินิจและนงนารถขางตน แมในกรณีดังกลาว 
เหมือนกับวากำลังใหความสำคัญกับ 
ผูบริโภคเปนรายๆ ไป แตในอีกมิติหนึ่ง 
สามารถมองไดวาพินิจและนงนารถเปน 
สมาชิกของตลาดกลุมเปาหมายหนึ่งๆ ซึ่ง 
มีลักษณะและฐานะทางเศรษฐกิจและ 
สังคมใกลเคียงกัน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ 
คลายๆ กัน อาทิ เปนผูมีรายไดในระดับ 
ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท เรียน 

 ผลของความรู และความเขาใจ 
เกี ่ยวกับ CGP ขางตนนี ้ นำไปใช 
ประโยชนอะไรและมีนัยสำคัญอยางไร 
… หากใหยกตัวอยางองคกรที่ประสบ 
ความสำเร็จจากความรูและความเขาใจ
เกี ่ยวกับ CGP และสามารถนำมา 
คาดการณ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน 
หรือพัฒนาแนวทางเชิงยุทธศาสตรที ่ 
สำคัญของธุรกิจได คงหนีไมพนกลุม 
เจริญโภคภัณฑ ตัวอยางเชน การกำหนด 
ตำแหนงที ่ตั ้งของรานสะดวกซื ้อเซเวน 
อีเลฟเวนเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยความรู 
ความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับกลุม 
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยว 
ก ับล ักษณะทางภ ูม ิศาสตร ของกล ุ ม 

จบระดับปริญญาตรีในสาขาใกลเคียงกัน 
มีขนาดของครอบครัวและลักษณะของ 
สมาชิกในครอบครัวคลายๆ กัน 
 ดังนั ้น หากมีขอมูลรายละเอียด 
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เชื่อมโยงถึงลักษณะ
ทางภูมิศาสตร (CGP) ของกลุมเปาหมาย 
ดังกลาว เชน กลุมเปาหมายเดินทางจาก 
ไหนไปไหนในวิถีชีวิตแตละวัน ใชเวลา 
แตละชวงวันทำกิจกรรมอะไรที่ไหน และ 
เดินทางตอไปที่ใด และมีการแวะพักที่ใด 
ทำอะไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มีการซื้อ 
หรือบริโภคสินคาและบริการใดบางใน 
เสนทางที่กลุมเปาหมายนั้นๆ ใชเดินทาง 
ผานไปมาในแตละวัน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะ 
ทำใหทราบไดวากลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการ 
บริโภคอะไรบาง อยางไร มากนอยเทาไร 
มีมูลคาเทาไร และใชปจจัยใดในการ 
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 

เปาหมายนั้นๆ ซึ่งอาจมีรายละเอียดของ 
แตละกลุมยอยๆ ที่แตกตางกัน ทำให 
องคกรสามารถตัดสินใจกำหนดตำแหนง
ของสาขาไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
นั้นๆ ไดดีขึ้น  
 นอกจากนี้ หากตองตัดสินใจเรื่อง 
สินคาและบริการที ่เหมาะสมกับกลุ ม 
เปาหมายของแตละสาขาน้ันๆ ซ่ึงไมจำเปน 
ตองเหมือนกันทุกสาขา ยอมทำการ 
ตัดสินใจไดตรงกับกลุ มเปาหมายนั ้นๆ 
มากขึ้น รวมไปถึงการกำหนดขอบเขต 
ทางธุรกิจ ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลง 
ที่สำคัญ กลาวคือ การกำหนดวิสัยทัศน 
และพันธกิจ… วาดวยการเปนบริษัทที่ 
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อดาน 
อาหาร1  หรือในแนวคิด “รานอิ่มสะดวก” 
แทนที ่จะเปนรานสะดวกซื ้อธรรมดา 
ทั่วไป นับวาเปนความกลาและทาทาย 

อยางยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อองคกรมีขอมูลเกี่ยวกับ 
CGP และพบวากลุ มเป าหมายมีการ 
เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยใน 
เสนทางการเดินทางในวิถีชีวิตแตละวันดัง
กลาว ผูบริโภคมีพฤติกรรมสวนใหญใน 
การเล ือกซื ้อหร ือบร ิโภคอาหารหร ือ 
เครื่องดื่ม และมีมูลคาการบริโภคเปน 
สัดสวนสวนใหญของการบริโภคโดยรวม 
แตละวัน ดังนั้น การตัดสินใจเปลี่ยน 
แปลงขอบเขตหร ือน ิยามของธ ุรก ิจ 
ดังกลาว ยอมสงผลใหบริษัทสามารถ 
สรางรายไดและผลกำไรมากขึ้นจากความ
สามารถในการจัดหาสินคาและบริการได
ตรงกับความตองการกลุมเปาหมายมาก 
กวาคูแขงขัน รวมทั้งสามารถลดความ 
เส่ียงจากจัดสินคาท่ีไมตรงกับความตองการ 

และพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
 กลาวโดยสรุป ความรูและการเขาใจ 
เก่ียวกับลักษณะทางภูมิศาสตรของผูบริโภค 
(Consumer Geographical Profiles: 
CGP) กำลังเปนสิ่งที่ทาทายนักการตลาด 
ยุคใหม ซ่ึงสามารถสรางคุณคาใหกับสินคา 
และบริการ รวมท้ังกิจกรรมการตลาดตางๆ 
เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค 
ไดสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ขอมูลความรูและ 
ความเขาใจดังกลาวจะเปนแรงผลักดัน 
และแรงขับ สงใหบริษัทสามารถสรางรายได 
ลดตนทุนและความเส่ียง รวมท้ังสรางผลกำไร 
ที่ยั่งยืนใหกับองคกรอยางมีนัยสำคัญ
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รูจักผูบร�โภค! … 
ลักษณะทางภูมิศาสตรของผูบร�โภค (Consumer Geographical Profiles: CGP) 

โดย: ดร.โรจนศักดิ์ โฉมว�ไลลักษณ อาจารยประจำคณะบร�หารธุรกิจ คณะบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

พพ พินิจ อายุ 22 ป เพิ่งเรียนจบ พ พินิจ อายุ 22 ป เพิ่งเรียนจบ 
ปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร จาก พปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร จาก ปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร จาก พปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร จาก 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ พมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

“ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตรของกลุมเปาหมายนั�นๆ 
ซ�่งอาจมีรายละเอียดของแตละกลุมยอยๆ ที่แตกตางกัน 
ทำใหองคกรสามารถตัดสินใจกำหนดตำแหนงของสาขา
ไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั�นๆ ไดดีข�้น”  









ตองทำเรื่องแลวรอการพิจารณาเปนเวลา
นานบางละ ในทำนองเดียวกันคำถามใน 
กรณีเชนนี้ก็คือกรณีจะเปลี่ยนไปหรือไม 
หากประชาชนที่มาใชบริการสามารถถาม
หาเหตุผลถึงความจำเปนท่ีจะตองมีข้ันตอน 
ยุงยากเชนน้ันได (ตองเปนเหตุเปนผลจริงๆ 
นะครับ ไมใชอางตามคำสั่งนั้นคำสั่งนี้) 
ขั้นตอนที่ไมจำเปนบางขั้นตอนสามารถ 
มาดำเนินการตางหากภายหลังได หร ือ 
ไม ถาประชาชนผู ใชบริการสามารถ 
ถามหาเหตุผลเชนนั้นได เจาหนาที่ก็จะ 
ตองเตรียมขอมูลใหพรอมบริการและ 
อำนวยความสะดวกผูใชบริการไดอยางที่ 
ควรจะเปน
 ตัวอยางคดีที ่น าจะชวยฉายภาพ 

สามารถถามหาปายหามกลับรถมาแสดง 
ถาไมมีก็จะมาเรียกใหหยุดไมได ถาผูใช 
ถนนสามารถทำเชนนั้นได อยางนอย 
ตำรวจจราจรก็ตองคอยดูแลปายและ 
สัญญาณจราจรใหมีพรอมสมบูรณใชหรือ
ไม
 ตัวอยางเล็กๆใกลตัวอีกตัวอยาง 
หนึ่งเชน การติดตอราชการกับสำนักงาน 
เขตหร ือสำน ักงานของทางราชการ 
ทั้งหลาย หลายทานคงคุนเคยกับปญหา 
ความยุงยากซับซอนหลายประการ นอกจาก 
จะสอบถามรายละเอ ียดขั ้นตอนการ 
ดำเนินการไดยากลำบากแลว เจาหนาที่ 
แจงวาเอกสารไมครบบางละ ตองไป 
ต ิดต อท ี ่ส วนงานอ ื ่นมาก อนบ างล ะ 

 ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ 
ในการสำรวจตรวจสอบกระสวนกฎหมาย
ของประเทศไทยในบร ิบททางธ ุรก ิจ 
โดยจะแสดง “กระสวนของกฎหมาย” 
(pattern of law)1  ใหผูอานไดเห็น หรือ 
แปลไทยเปนไทยอีกทีคือจะแสดงรูปแบบ 
วิธีการใชกฎหมายของประเทศไทยใน 
บริบททางธุรกิจว ามีล ักษณะอยางไร 
เพราะถาหากเราสามารถจับทางกระสวน
ของกฎหมายไดเราก็จะสามารถรูทันใน 
การใชกฎหมายใหเปนประโยชน และอาจ 
ถึงขนาดกำหนดทิศทางของกฎหมายได 
อีกดวย แตการจะเขาใจกระสวนของกฎหมาย 
นั้นไมสามารถอธิบายไดจบในตอนเดียว 
แตตองอาศัยตัวอยางคดีและกรณีศึกษา 
จำนวนมากท่ีผูเขียนจะไดยกข้ึนมาอธิบาย 
เปนตอนๆไป
 ผูเขียนขอเริ่มตนดวยตัวอยางกรณี 
ใกลตัวอยางกฎหมายจราจร (ตัวอยางนี้ 
เปนตัวอยางสมมติเพ่ืออธิบายความเทาน้ัน 
ซึ ่งอาจมีขอเท็จจริงที ่คลาดเคลื่อนจาก 
ความเปนจริงและกฎจราจรที่มีอยูจริง) 
ว ันหนึ ่งค ุณสมชายขับรถมาทางถนน 
เพชรบุรีผานหนาหางพันธุ ทิพยเพื ่อจะ 
ขามสะพานขามแยกประตูน้ำ พอขาม 
สะพานมาแลวก็คิดวาอยากจะแวะเขา 
ถนนชิดลม แตตรงเชิงสะพานมีปายหาม 
เล ี ้ยวขวาเข าถนนชิดลมอยางช ัดเจน 

สมชายจึงไมมีทางเลือกตองเลยผานไป 
จากนั้นคิดไดวาคงตองหาที่กลับรถแทน 
ตรวจสอบซายขวาก็ไมเห็นปายหามกลับ 
รถ ประกอบกับเห็นรถสองคันกำลัง 
กลับรถใหเห็นเปนตัวอยาง สมชายจึง 
กลับรถตามรถสองคันนั้น พอกำลังจะ 
เลี ้ยวซายเขาถนนชิดลมตามรถสองคัน 
ขางหนาไป ก็มีตำรวจมาเรียกใหจอดรถ 
และแจงวาตรงนี้หามกลับรถ สมชายจึง 
บอกไปวาผมขับตามรถสองคันขางหนา 

มา ไมทราบวาหามกลับรถ ตำรวจทาน 
นั้นก็ทำหนาเหมือนคุนเคยกับคำแกตัวนี้ดี
และแจงซ้ำวาหามกลับรถ ความนาสนใจ 
ของเหตุการณน้ีมีสองอยางครับ อยางแรก 
หลายคนคงคิดเหมือนกันก็คือทำไมรถ 
สองคันหนาไมถูกเรียกบาง แตกรณีแบบน้ี 
อยากจะสร ุปไปเลยในตอนนี ้คร ับว า 
ผูเขียนก็เคยทำผิดกฎหมายจราจรหลาย 
อยางที่ไมถูกจับเหมือนกัน ประเด็นนี้เปน 
ประเด็นการกำกับดูแลที่โดยธรรมชาติไม

สามารถบริหารจัดการได 100% หรอก 
ครับ ประเด็นนี้จะไดขยายความในโอกาส 
ตอไป
 แตประเด็นที่จะยกขึ้นมาฉายภาพ 
ปญหาของกระสวนกฎหมายก็คือ ทำไม 
ตำรวจถึงสามารถบอกวาตรงนี้หามกลับ 
รถทั ้งๆที ่สมชายตรวจสอบแลววาไมมี 
ปายหามกลับรถ และผูอานก็คงเห็นดวย 
วาผูใชถนนในสถานการณอยางนี้ไมมีทาง
จะไปเถียงตำรวจไดหรอกครับ หรือจะ 
เปนวากฎจราจรคือสิ ่งที ่ตำรวจจราจร 
บอกใหเปน? ยอมตองไมใชเชนนั้นแน แต 
ประเด็นก็คือทำไมตำรวจจึงสามารถทำ 
เชนนั้นได มีอำนาจเชนนั้นมาจากไหน 
กรณีจะเปลี ่ยนไปหรือไมหากผู ใชถนน 

1 ¢Í¢Íº¤Ø³ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÍÀÔÃÑµ¹� à¾็ªÃÈÔÃÔ ·Õ่ãËŒ¤Óá¹Ð¹ÓãËŒãªŒ¤ÓàÃÕÂ¡Ç‹Ò “¡ÃÐÊÇ¹” «Ö่§à»š¹¤Óá»Åáµ‹à´ÔÁ¢Í§¤ÓÇ‹Ò “patterns” ã¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ «Ö่§¼ÙŒà¢ÕÂ¹àË็¹´ŒÇÂÍÂ‹Ò§ÂÔ่§Ç‹Ò¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´
à»š¹¤ÓãËÁ‹·Õ่¼ÙŒÍ‹Ò¹¹‹Ò¨Ðà¢ŒÒã¨ä´Œ§‹ÒÂ äÁ‹ÊÑºÊ¹¡Ñº¤ÓàÃÕÂ¡Í×่¹æ·Õ่ÁÕãªŒ¡Ñ¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ
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รวมของปญหากระสวนกฎหมายไดดีก็คือ 
คดีมาบตาพุดท่ีแมผูประกอบการท้ังหลาย 
ในนิคมอุตสาหกรรมไดรวมกันทำหนังสือ
หารือไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาแลววาจำเปนตองทำการศึกษา 
ผลกระทบตอสุขอนามัย หรือ HIA หรือไม 
เพราะวาผูประกอบการไดทำการศึกษา 
EIA ตามกฎหมายเรียบรอยแลว รัฐบาล 
และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็กรุณาตอบ
ขอหารือมาวายังไมมีกฎหมายกำหนดให
ตองทำ จึงไมจำเปนตองทำ แตสุดทาย 
ชุมชนทองถ่ินฟองศาลปกครอง ศาลปกครอง 
สูงสุดวินิจฉัยวาเปนสิทธิของชุมชนที ่ 
รับรองไวตามรัฐธรรมนูญ2   ปรากฏวา 
ผูประกอบการจะตองดำเนินการทำ HIA 
ใหมและถูกระงับการดำเนินการในนิคมฯ 
เอาไวจนกวาจะเรียบรอยกลายเปนขาว 
ใหญโต และกฎหมายก็เปนจำเลยและ 
กลายเปนตัวถวงความจำเริญทางเศรษฐกิจ 
ในสายตาผูประกอบการเพราะทำใหตอง
ปดโรงงานไปกวา 70 โรง โดยที่ไมใช 
ความผิดของผูประกอบการ และเปนตัว 
ปญหาของความอุดมสมบูรณของส่ิงแวดลอม 
ในสายตาชุมชนเพราะปลอยใหโรงงาน 
ดังกลาวเหลานั้นดำเนินการมาไดอยางไร 
ทั้งๆที่ยังไมไดดำเนินการใหครบถวนตาม
กฎหมาย ถาชุมชนไมรวมตัวกันฟองศาล 
เปนคดีก็ไมตองเสียหายกันไปมากกวา 
นี้อีกมหาศาลหรืออยางไร
 ถึงตรงนี ้ผ ู อ านคงพอจะมองเห็น 
ประเด็นของกระสวนกฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสองระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนท ี ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดว าใครคือผู ท ี ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น 

สรุป

 ในกรณีกฎจราจรนั ้นหากมีป าย 
สัญญาณตัวกฎหมายก็ชัดเจน ปญหาจะ 
เกิดขึ้นเมื่อไมมีปายสัญญาณ แตก็ไมใช 
เหตุผลที่ตำรวจจะเขามามีบทบาทสำคัญ 

ในทันที แตตำรวจเขามามีบทบาทกำหนด 
กฎหมายเชนนี้ไดนั ้นตองพัฒนามาจาก 
บ ร ิ บ ท ข อ ง ส ั ง ค ม ห ล า ย ป ร ะ ก า ร 
กรณีสำนักงานเขตและหนวยงานราชการ
ทั ้งหลายไมมีปายและสัญญาณจราจร 
การจะทราบวาอะไรคือกฎหมายนั้นยาก
ขึ้นไปอีก เจาหนาที่ก็มีบทบาทสำคัญอีก 
ดวย สถานการณก็ซับซอนเพิ่มขึ้น กรณี 
คดีมาบตาพุดนั้นมีความซับซอนมากที่สุด
ในที่นี้คือไมมีใครบอกไดอยางชัดเจนวา 
อะไรคือกฎหมาย และตองทำ HIA 
หรือไม ประเด็นจึงเนนหนักไปที่กระสวน 
ระดับที ่สองคือบทบาทของผู เกี ่ยวของ 
ท ั ้ งหลายในการจะกำหนดกฎหมาย 
แตเดิมเรามีแนวทางปฏิบัติกันมาอยาง 
ตอเนื่องที่รัฐบาลจะขอหารือขอกฎหมาย
กับคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเชื่อถือกัน 
วามีความถูกตองนายอมรับนับถือที่สุด 
หากไมนับศาลยุติธรรม แตกรณีนี้แสดง 
ใหเห็นบทบาทที่เปลี่ยนไป ผูที ่เคยมี 
บทบาทกำหนดกฎหมายนอกศาลไม  
สามารถทำไดอยางที่เคยเปน และชุมชน 
สามารถมีบทบาทยกระดับกรณีนี้ใหศาล
พิจารณาตีความโตแยงกับรัฐบาลไดอยาง
ที่ไมเคยเปน
 ตอนตอๆไปของชุดบทความนี้จะได 
อธ ิบายกระสวนการใช กฎหมายของ 
ประเทศไทยในบริบททางธุรกิจดวยการ 
ยกตัวอยางคดีและกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
มาอธิบายโดยหวังวาจะสามารถอธิบาย 
กระสวนกฎหมายทั้งสองระดับในแตละ 
กรณีใหผู อานไดเขาใจและสามารถนำ 
ความรูนี ้ไปปรับใชในการดำเนินกิจการ 
ได และหลายทานอาจมีสวนในการ 
กำหนดกฎหมายดวยก็ได ผู ที ่สนใจ 
ศึกษาเชิงทฤษฎีของกระสวนกฎหมาย 
อาจเร ิ ่ มศ ึ กษา ได  จากบทความช ื ่ อ 
“ปริทัศนวาดวยกระสวนกฎหมาย” ของ 
ผูเขียนที่ตีพิมพในวารสารหอกฎหมาย 
ฉบับปพ.ศ. 2554 ซึ่งผูเขียนจะไดนำมา 
สรุปไวในตอนตอไป
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กระสวนกฎหมาย
ในโลกธุรกิจ
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ชที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 

แมจะเปนที่ยอมรับกันวากฎหมายมีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ ใครจะทำธุรกรรมอะไรยอมตองศึกษากฎหมาย 
ใหดีเสียกอน แตทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไมไดเลยเชนกันวากฎหมายในสายตาของคนทั่วไปโดยเฉพาะนักธุรกิจ 
กลับมองวาแมกฎหมายจะมีความสำคัญก็เปนเพียงเงื่อนไขที่จะตองทำเพื่อไมใหตองรับโทษตามกฎหมายเทานั้น 
แตเนื้อหาของกฎหมายแทๆกลับมองไมเห็นวาความจำเปนหรือแมกระทั่งเปนอุปสรรคตอความเจริญทางเศรษฐกิจ
และไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยดวยซ้ำ

ประเด็นของกระสวน
กฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสอง
ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที่จะบอกเรา
ไดวาอะไรคือ
กฎหมาย และระดับ
ที่สองคือ กระสวน
ที่จะบอกเราไดวา 
ใครคือผูที่มีบทบาท
กำหนดกฎหมายนั�น” 





ตองทำเรื่องแลวรอการพิจารณาเปนเวลา
นานบางละ ในทำนองเดียวกันคำถามใน 
กรณีเชนนี้ก็คือกรณีจะเปลี่ยนไปหรือไม 
หากประชาชนที่มาใชบริการสามารถถาม
หาเหตุผลถึงความจำเปนท่ีจะตองมีข้ันตอน 
ยุงยากเชนน้ันได (ตองเปนเหตุเปนผลจริงๆ 
นะครับ ไมใชอางตามคำสั่งนั้นคำสั่งนี้) 
ขั้นตอนที่ไมจำเปนบางขั้นตอนสามารถ 
มาดำเนินการตางหากภายหลังได หร ือ 
ไม ถาประชาชนผู ใชบริการสามารถ 
ถามหาเหตุผลเชนนั้นได เจาหนาที่ก็จะ 
ตองเตรียมขอมูลใหพรอมบริการและ 
อำนวยความสะดวกผูใชบริการไดอยางที่ 
ควรจะเปน
 ตัวอยางคดีที ่น าจะชวยฉายภาพ 

สามารถถามหาปายหามกลับรถมาแสดง 
ถาไมมีก็จะมาเรียกใหหยุดไมได ถาผูใช 
ถนนสามารถทำเชนนั้นได อยางนอย 
ตำรวจจราจรก็ตองคอยดูแลปายและ 
สัญญาณจราจรใหมีพรอมสมบูรณใชหรือ
ไม
 ตัวอยางเล็กๆใกลตัวอีกตัวอยาง 
หนึ่งเชน การติดตอราชการกับสำนักงาน 
เขตหร ือสำน ักงานของทางราชการ 
ทั้งหลาย หลายทานคงคุนเคยกับปญหา 
ความยุงยากซับซอนหลายประการ นอกจาก 
จะสอบถามรายละเอ ียดขั ้นตอนการ 
ดำเนินการไดยากลำบากแลว เจาหนาที่ 
แจงวาเอกสารไมครบบางละ ตองไป 
ต ิดต อท ี ่ส วนงานอ ื ่นมาก อนบ างล ะ 

 ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ 
ในการสำรวจตรวจสอบกระสวนกฎหมาย
ของประเทศไทยในบร ิบททางธ ุรก ิจ 
โดยจะแสดง “กระสวนของกฎหมาย” 
(pattern of law)1  ใหผูอานไดเห็น หรือ 
แปลไทยเปนไทยอีกทีคือจะแสดงรูปแบบ 
วิธีการใชกฎหมายของประเทศไทยใน 
บริบททางธุรกิจว ามีล ักษณะอยางไร 
เพราะถาหากเราสามารถจับทางกระสวน
ของกฎหมายไดเราก็จะสามารถรูทันใน 
การใชกฎหมายใหเปนประโยชน และอาจ 
ถึงขนาดกำหนดทิศทางของกฎหมายได 
อีกดวย แตการจะเขาใจกระสวนของกฎหมาย 
นั้นไมสามารถอธิบายไดจบในตอนเดียว 
แตตองอาศัยตัวอยางคดีและกรณีศึกษา 
จำนวนมากท่ีผูเขียนจะไดยกข้ึนมาอธิบาย 
เปนตอนๆไป
 ผูเขียนขอเริ่มตนดวยตัวอยางกรณี 
ใกลตัวอยางกฎหมายจราจร (ตัวอยางนี้ 
เปนตัวอยางสมมติเพ่ืออธิบายความเทาน้ัน 
ซึ ่งอาจมีขอเท็จจริงที ่คลาดเคลื่อนจาก 
ความเปนจริงและกฎจราจรที่มีอยูจริง) 
ว ันหนึ ่งค ุณสมชายขับรถมาทางถนน 
เพชรบุรีผานหนาหางพันธุ ทิพยเพื ่อจะ 
ขามสะพานขามแยกประตูน้ำ พอขาม 
สะพานมาแลวก็คิดวาอยากจะแวะเขา 
ถนนชิดลม แตตรงเชิงสะพานมีปายหาม 
เล ี ้ยวขวาเข าถนนชิดลมอยางช ัดเจน 

สมชายจึงไมมีทางเลือกตองเลยผานไป 
จากนั้นคิดไดวาคงตองหาที่กลับรถแทน 
ตรวจสอบซายขวาก็ไมเห็นปายหามกลับ 
รถ ประกอบกับเห็นรถสองคันกำลัง 
กลับรถใหเห็นเปนตัวอยาง สมชายจึง 
กลับรถตามรถสองคันนั้น พอกำลังจะ 
เลี ้ยวซายเขาถนนชิดลมตามรถสองคัน 
ขางหนาไป ก็มีตำรวจมาเรียกใหจอดรถ 
และแจงวาตรงนี้หามกลับรถ สมชายจึง 
บอกไปวาผมขับตามรถสองคันขางหนา 

มา ไมทราบวาหามกลับรถ ตำรวจทาน 
นั้นก็ทำหนาเหมือนคุนเคยกับคำแกตัวนี้ดี
และแจงซ้ำวาหามกลับรถ ความนาสนใจ 
ของเหตุการณน้ีมีสองอยางครับ อยางแรก 
หลายคนคงคิดเหมือนกันก็คือทำไมรถ 
สองคันหนาไมถูกเรียกบาง แตกรณีแบบน้ี 
อยากจะสร ุปไปเลยในตอนนี ้คร ับว า 
ผูเขียนก็เคยทำผิดกฎหมายจราจรหลาย 
อยางที่ไมถูกจับเหมือนกัน ประเด็นนี้เปน 
ประเด็นการกำกับดูแลที่โดยธรรมชาติไม

สามารถบริหารจัดการได 100% หรอก 
ครับ ประเด็นนี้จะไดขยายความในโอกาส 
ตอไป
 แตประเด็นที่จะยกขึ้นมาฉายภาพ 
ปญหาของกระสวนกฎหมายก็คือ ทำไม 
ตำรวจถึงสามารถบอกวาตรงนี้หามกลับ 
รถทั ้งๆที ่สมชายตรวจสอบแลววาไมมี 
ปายหามกลับรถ และผูอานก็คงเห็นดวย 
วาผูใชถนนในสถานการณอยางนี้ไมมีทาง
จะไปเถียงตำรวจไดหรอกครับ หรือจะ 
เปนวากฎจราจรคือสิ ่งที ่ตำรวจจราจร 
บอกใหเปน? ยอมตองไมใชเชนนั้นแน แต 
ประเด็นก็คือทำไมตำรวจจึงสามารถทำ 
เชนนั้นได มีอำนาจเชนนั้นมาจากไหน 
กรณีจะเปลี ่ยนไปหรือไมหากผู ใชถนน 
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รวมของปญหากระสวนกฎหมายไดดีก็คือ 
คดีมาบตาพุดท่ีแมผูประกอบการท้ังหลาย 
ในนิคมอุตสาหกรรมไดรวมกันทำหนังสือ
หารือไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาแลววาจำเปนตองทำการศึกษา 
ผลกระทบตอสุขอนามัย หรือ HIA หรือไม 
เพราะวาผูประกอบการไดทำการศึกษา 
EIA ตามกฎหมายเรียบรอยแลว รัฐบาล 
และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็กรุณาตอบ
ขอหารือมาวายังไมมีกฎหมายกำหนดให
ตองทำ จึงไมจำเปนตองทำ แตสุดทาย 
ชุมชนทองถ่ินฟองศาลปกครอง ศาลปกครอง 
สูงสุดวินิจฉัยวาเปนสิทธิของชุมชนที ่ 
รับรองไวตามรัฐธรรมนูญ2   ปรากฏวา 
ผูประกอบการจะตองดำเนินการทำ HIA 
ใหมและถูกระงับการดำเนินการในนิคมฯ 
เอาไวจนกวาจะเรียบรอยกลายเปนขาว 
ใหญโต และกฎหมายก็เปนจำเลยและ 
กลายเปนตัวถวงความจำเริญทางเศรษฐกิจ 
ในสายตาผูประกอบการเพราะทำใหตอง
ปดโรงงานไปกวา 70 โรง โดยที่ไมใช 
ความผิดของผูประกอบการ และเปนตัว 
ปญหาของความอุดมสมบูรณของส่ิงแวดลอม 
ในสายตาชุมชนเพราะปลอยใหโรงงาน 
ดังกลาวเหลานั้นดำเนินการมาไดอยางไร 
ทั้งๆที่ยังไมไดดำเนินการใหครบถวนตาม
กฎหมาย ถาชุมชนไมรวมตัวกันฟองศาล 
เปนคดีก็ไมตองเสียหายกันไปมากกวา 
นี้อีกมหาศาลหรืออยางไร
 ถึงตรงนี ้ผ ู อ านคงพอจะมองเห็น 
ประเด็นของกระสวนกฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสองระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนท ี ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดว าใครคือผู ท ี ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น 

สรุป

 ในกรณีกฎจราจรนั ้นหากมีป าย 
สัญญาณตัวกฎหมายก็ชัดเจน ปญหาจะ 
เกิดขึ้นเมื่อไมมีปายสัญญาณ แตก็ไมใช 
เหตุผลที่ตำรวจจะเขามามีบทบาทสำคัญ 

ในทันที แตตำรวจเขามามีบทบาทกำหนด 
กฎหมายเชนนี้ไดนั ้นตองพัฒนามาจาก 
บ ร ิ บ ท ข อ ง ส ั ง ค ม ห ล า ย ป ร ะ ก า ร 
กรณีสำนักงานเขตและหนวยงานราชการ
ทั ้งหลายไมมีปายและสัญญาณจราจร 
การจะทราบวาอะไรคือกฎหมายนั้นยาก
ขึ้นไปอีก เจาหนาที่ก็มีบทบาทสำคัญอีก 
ดวย สถานการณก็ซับซอนเพิ่มขึ้น กรณี 
คดีมาบตาพุดนั้นมีความซับซอนมากที่สุด
ในที่นี้คือไมมีใครบอกไดอยางชัดเจนวา 
อะไรคือกฎหมาย และตองทำ HIA 
หรือไม ประเด็นจึงเนนหนักไปที่กระสวน 
ระดับที ่สองคือบทบาทของผู เกี ่ยวของ 
ท ั ้ งหลายในการจะกำหนดกฎหมาย 
แตเดิมเรามีแนวทางปฏิบัติกันมาอยาง 
ตอเนื่องที่รัฐบาลจะขอหารือขอกฎหมาย
กับคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเชื่อถือกัน 
วามีความถูกตองนายอมรับนับถือที่สุด 
หากไมนับศาลยุติธรรม แตกรณีนี้แสดง 
ใหเห็นบทบาทที่เปลี่ยนไป ผูที ่เคยมี 
บทบาทกำหนดกฎหมายนอกศาลไม  
สามารถทำไดอยางที่เคยเปน และชุมชน 
สามารถมีบทบาทยกระดับกรณีนี้ใหศาล
พิจารณาตีความโตแยงกับรัฐบาลไดอยาง
ที่ไมเคยเปน
 ตอนตอๆไปของชุดบทความนี้จะได 
อธ ิบายกระสวนการใช กฎหมายของ 
ประเทศไทยในบริบททางธุรกิจดวยการ 
ยกตัวอยางคดีและกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
มาอธิบายโดยหวังวาจะสามารถอธิบาย 
กระสวนกฎหมายทั้งสองระดับในแตละ 
กรณีใหผู อานไดเขาใจและสามารถนำ 
ความรูนี ้ไปปรับใชในการดำเนินกิจการ 
ได และหลายทานอาจมีสวนในการ 
กำหนดกฎหมายดวยก็ได ผู ที ่สนใจ 
ศึกษาเชิงทฤษฎีของกระสวนกฎหมาย 
อาจเร ิ ่ มศ ึ กษา ได  จากบทความช ื ่ อ 
“ปริทัศนวาดวยกระสวนกฎหมาย” ของ 
ผูเขียนที่ตีพิมพในวารสารหอกฎหมาย 
ฉบับปพ.ศ. 2554 ซึ่งผูเขียนจะไดนำมา 
สรุปไวในตอนตอไป
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กระสวนกฎหมาย
ในโลกธุรกิจ
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ชที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 

แมจะเปนที่ยอมรับกันวากฎหมายมีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ ใครจะทำธุรกรรมอะไรยอมตองศึกษากฎหมาย 
ใหดีเสียกอน แตทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไมไดเลยเชนกันวากฎหมายในสายตาของคนทั่วไปโดยเฉพาะนักธุรกิจ 
กลับมองวาแมกฎหมายจะมีความสำคัญก็เปนเพียงเงื่อนไขที่จะตองทำเพื่อไมใหตองรับโทษตามกฎหมายเทานั้น 
แตเนื้อหาของกฎหมายแทๆกลับมองไมเห็นวาความจำเปนหรือแมกระทั่งเปนอุปสรรคตอความเจริญทางเศรษฐกิจ
และไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยดวยซ้ำ

ประเด็นของกระสวน
กฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสอง
ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที่จะบอกเรา
ไดวาอะไรคือ
กฎหมาย และระดับ
ที่สองคือ กระสวน
ที่จะบอกเราไดวา 
ใครคือผูที่มีบทบาท
กำหนดกฎหมายนั�น” 



ตองทำเรื่องแลวรอการพิจารณาเปนเวลา
นานบางละ ในทำนองเดียวกันคำถามใน 
กรณีเชนนี้ก็คือกรณีจะเปลี่ยนไปหรือไม 
หากประชาชนที่มาใชบริการสามารถถาม
หาเหตุผลถึงความจำเปนท่ีจะตองมีข้ันตอน 
ยุงยากเชนน้ันได (ตองเปนเหตุเปนผลจริงๆ 
นะครับ ไมใชอางตามคำสั่งนั้นคำสั่งนี้) 
ขั้นตอนที่ไมจำเปนบางขั้นตอนสามารถ 
มาดำเนินการตางหากภายหลังได หร ือ 
ไม ถาประชาชนผู ใชบริการสามารถ 
ถามหาเหตุผลเชนนั้นได เจาหนาที่ก็จะ 
ตองเตรียมขอมูลใหพรอมบริการและ 
อำนวยความสะดวกผูใชบริการไดอยางที่ 
ควรจะเปน
 ตัวอยางคดีที ่น าจะชวยฉายภาพ 

สามารถถามหาปายหามกลับรถมาแสดง 
ถาไมมีก็จะมาเรียกใหหยุดไมได ถาผูใช 
ถนนสามารถทำเชนนั้นได อยางนอย 
ตำรวจจราจรก็ตองคอยดูแลปายและ 
สัญญาณจราจรใหมีพรอมสมบูรณใชหรือ
ไม
 ตัวอยางเล็กๆใกลตัวอีกตัวอยาง 
หนึ่งเชน การติดตอราชการกับสำนักงาน 
เขตหร ือสำน ักงานของทางราชการ 
ทั้งหลาย หลายทานคงคุนเคยกับปญหา 
ความยุงยากซับซอนหลายประการ นอกจาก 
จะสอบถามรายละเอ ียดขั ้นตอนการ 
ดำเนินการไดยากลำบากแลว เจาหนาที่ 
แจงวาเอกสารไมครบบางละ ตองไป 
ต ิดต อท ี ่ส วนงานอ ื ่นมาก อนบ างล ะ 

 ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ 
ในการสำรวจตรวจสอบกระสวนกฎหมาย
ของประเทศไทยในบร ิบททางธ ุรก ิจ 
โดยจะแสดง “กระสวนของกฎหมาย” 
(pattern of law)1  ใหผูอานไดเห็น หรือ 
แปลไทยเปนไทยอีกทีคือจะแสดงรูปแบบ 
วิธีการใชกฎหมายของประเทศไทยใน 
บริบททางธุรกิจว ามีล ักษณะอยางไร 
เพราะถาหากเราสามารถจับทางกระสวน
ของกฎหมายไดเราก็จะสามารถรูทันใน 
การใชกฎหมายใหเปนประโยชน และอาจ 
ถึงขนาดกำหนดทิศทางของกฎหมายได 
อีกดวย แตการจะเขาใจกระสวนของกฎหมาย 
นั้นไมสามารถอธิบายไดจบในตอนเดียว 
แตตองอาศัยตัวอยางคดีและกรณีศึกษา 
จำนวนมากท่ีผูเขียนจะไดยกข้ึนมาอธิบาย 
เปนตอนๆไป
 ผูเขียนขอเริ่มตนดวยตัวอยางกรณี 
ใกลตัวอยางกฎหมายจราจร (ตัวอยางนี้ 
เปนตัวอยางสมมติเพ่ืออธิบายความเทาน้ัน 
ซึ ่งอาจมีขอเท็จจริงที ่คลาดเคลื่อนจาก 
ความเปนจริงและกฎจราจรที่มีอยูจริง) 
ว ันหนึ ่งค ุณสมชายขับรถมาทางถนน 
เพชรบุรีผานหนาหางพันธุ ทิพยเพื ่อจะ 
ขามสะพานขามแยกประตูน้ำ พอขาม 
สะพานมาแลวก็คิดวาอยากจะแวะเขา 
ถนนชิดลม แตตรงเชิงสะพานมีปายหาม 
เล ี ้ยวขวาเข าถนนชิดลมอยางช ัดเจน 

สมชายจึงไมมีทางเลือกตองเลยผานไป 
จากนั้นคิดไดวาคงตองหาที่กลับรถแทน 
ตรวจสอบซายขวาก็ไมเห็นปายหามกลับ 
รถ ประกอบกับเห็นรถสองคันกำลัง 
กลับรถใหเห็นเปนตัวอยาง สมชายจึง 
กลับรถตามรถสองคันนั้น พอกำลังจะ 
เลี ้ยวซายเขาถนนชิดลมตามรถสองคัน 
ขางหนาไป ก็มีตำรวจมาเรียกใหจอดรถ 
และแจงวาตรงนี้หามกลับรถ สมชายจึง 
บอกไปวาผมขับตามรถสองคันขางหนา 

มา ไมทราบวาหามกลับรถ ตำรวจทาน 
นั้นก็ทำหนาเหมือนคุนเคยกับคำแกตัวนี้ดี
และแจงซ้ำวาหามกลับรถ ความนาสนใจ 
ของเหตุการณน้ีมีสองอยางครับ อยางแรก 
หลายคนคงคิดเหมือนกันก็คือทำไมรถ 
สองคันหนาไมถูกเรียกบาง แตกรณีแบบน้ี 
อยากจะสร ุปไปเลยในตอนนี ้คร ับว า 
ผูเขียนก็เคยทำผิดกฎหมายจราจรหลาย 
อยางที่ไมถูกจับเหมือนกัน ประเด็นนี้เปน 
ประเด็นการกำกับดูแลที่โดยธรรมชาติไม

สามารถบริหารจัดการได 100% หรอก 
ครับ ประเด็นนี้จะไดขยายความในโอกาส 
ตอไป
 แตประเด็นที่จะยกขึ้นมาฉายภาพ 
ปญหาของกระสวนกฎหมายก็คือ ทำไม 
ตำรวจถึงสามารถบอกวาตรงนี้หามกลับ 
รถทั ้งๆที ่สมชายตรวจสอบแลววาไมมี 
ปายหามกลับรถ และผูอานก็คงเห็นดวย 
วาผูใชถนนในสถานการณอยางนี้ไมมีทาง
จะไปเถียงตำรวจไดหรอกครับ หรือจะ 
เปนวากฎจราจรคือสิ ่งที ่ตำรวจจราจร 
บอกใหเปน? ยอมตองไมใชเชนนั้นแน แต 
ประเด็นก็คือทำไมตำรวจจึงสามารถทำ 
เชนนั้นได มีอำนาจเชนนั้นมาจากไหน 
กรณีจะเปลี ่ยนไปหรือไมหากผู ใชถนน 
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รวมของปญหากระสวนกฎหมายไดดีก็คือ 
คดีมาบตาพุดท่ีแมผูประกอบการท้ังหลาย 
ในนิคมอุตสาหกรรมไดรวมกันทำหนังสือ
หารือไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาแลววาจำเปนตองทำการศึกษา 
ผลกระทบตอสุขอนามัย หรือ HIA หรือไม 
เพราะวาผูประกอบการไดทำการศึกษา 
EIA ตามกฎหมายเรียบรอยแลว รัฐบาล 
และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็กรุณาตอบ
ขอหารือมาวายังไมมีกฎหมายกำหนดให
ตองทำ จึงไมจำเปนตองทำ แตสุดทาย 
ชุมชนทองถ่ินฟองศาลปกครอง ศาลปกครอง 
สูงสุดวินิจฉัยวาเปนสิทธิของชุมชนที ่ 
รับรองไวตามรัฐธรรมนูญ2   ปรากฏวา 
ผูประกอบการจะตองดำเนินการทำ HIA 
ใหมและถูกระงับการดำเนินการในนิคมฯ 
เอาไวจนกวาจะเรียบรอยกลายเปนขาว 
ใหญโต และกฎหมายก็เปนจำเลยและ 
กลายเปนตัวถวงความจำเริญทางเศรษฐกิจ 
ในสายตาผูประกอบการเพราะทำใหตอง
ปดโรงงานไปกวา 70 โรง โดยที่ไมใช 
ความผิดของผูประกอบการ และเปนตัว 
ปญหาของความอุดมสมบูรณของส่ิงแวดลอม 
ในสายตาชุมชนเพราะปลอยใหโรงงาน 
ดังกลาวเหลานั้นดำเนินการมาไดอยางไร 
ทั้งๆที่ยังไมไดดำเนินการใหครบถวนตาม
กฎหมาย ถาชุมชนไมรวมตัวกันฟองศาล 
เปนคดีก็ไมตองเสียหายกันไปมากกวา 
นี้อีกมหาศาลหรืออยางไร
 ถึงตรงนี ้ผ ู อ านคงพอจะมองเห็น 
ประเด็นของกระสวนกฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสองระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนท ี ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดว าใครคือผู ท ี ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น 

สรุป

 ในกรณีกฎจราจรนั ้นหากมีป าย 
สัญญาณตัวกฎหมายก็ชัดเจน ปญหาจะ 
เกิดขึ้นเมื่อไมมีปายสัญญาณ แตก็ไมใช 
เหตุผลที่ตำรวจจะเขามามีบทบาทสำคัญ 

ในทันที แตตำรวจเขามามีบทบาทกำหนด 
กฎหมายเชนนี้ไดนั ้นตองพัฒนามาจาก 
บ ร ิ บ ท ข อ ง ส ั ง ค ม ห ล า ย ป ร ะ ก า ร 
กรณีสำนักงานเขตและหนวยงานราชการ
ทั ้งหลายไมมีปายและสัญญาณจราจร 
การจะทราบวาอะไรคือกฎหมายนั้นยาก
ขึ้นไปอีก เจาหนาที่ก็มีบทบาทสำคัญอีก 
ดวย สถานการณก็ซับซอนเพิ่มขึ้น กรณี 
คดีมาบตาพุดนั้นมีความซับซอนมากที่สุด
ในที่นี้คือไมมีใครบอกไดอยางชัดเจนวา 
อะไรคือกฎหมาย และตองทำ HIA 
หรือไม ประเด็นจึงเนนหนักไปที่กระสวน 
ระดับที ่สองคือบทบาทของผู เกี ่ยวของ 
ท ั ้ งหลายในการจะกำหนดกฎหมาย 
แตเดิมเรามีแนวทางปฏิบัติกันมาอยาง 
ตอเนื่องที่รัฐบาลจะขอหารือขอกฎหมาย
กับคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเชื่อถือกัน 
วามีความถูกตองนายอมรับนับถือที่สุด 
หากไมนับศาลยุติธรรม แตกรณีนี้แสดง 
ใหเห็นบทบาทที่เปลี่ยนไป ผูที ่เคยมี 
บทบาทกำหนดกฎหมายนอกศาลไม  
สามารถทำไดอยางที่เคยเปน และชุมชน 
สามารถมีบทบาทยกระดับกรณีนี้ใหศาล
พิจารณาตีความโตแยงกับรัฐบาลไดอยาง
ที่ไมเคยเปน
 ตอนตอๆไปของชุดบทความนี้จะได 
อธ ิบายกระสวนการใช กฎหมายของ 
ประเทศไทยในบริบททางธุรกิจดวยการ 
ยกตัวอยางคดีและกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
มาอธิบายโดยหวังวาจะสามารถอธิบาย 
กระสวนกฎหมายทั้งสองระดับในแตละ 
กรณีใหผู อานไดเขาใจและสามารถนำ 
ความรูนี ้ไปปรับใชในการดำเนินกิจการ 
ได และหลายทานอาจมีสวนในการ 
กำหนดกฎหมายดวยก็ได ผู ที ่สนใจ 
ศึกษาเชิงทฤษฎีของกระสวนกฎหมาย 
อาจเร ิ ่ มศ ึ กษา ได  จากบทความช ื ่ อ 
“ปริทัศนวาดวยกระสวนกฎหมาย” ของ 
ผูเขียนที่ตีพิมพในวารสารหอกฎหมาย 
ฉบับปพ.ศ. 2554 ซึ่งผูเขียนจะไดนำมา 
สรุปไวในตอนตอไป
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กระสวนกฎหมาย
ในโลกธุรกิจ
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน ช ชุดบทความ “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่ชที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ ชโลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยตั้งใจใหเปนพื้นที่
โลกธุรกิจ” พยายามจะอธิบายปรากฏการณ 

แมจะเปนที่ยอมรับกันวากฎหมายมีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ ใครจะทำธุรกรรมอะไรยอมตองศึกษากฎหมาย 
ใหดีเสียกอน แตทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไมไดเลยเชนกันวากฎหมายในสายตาของคนทั่วไปโดยเฉพาะนักธุรกิจ 
กลับมองวาแมกฎหมายจะมีความสำคัญก็เปนเพียงเงื่อนไขที่จะตองทำเพื่อไมใหตองรับโทษตามกฎหมายเทานั้น 
แตเนื้อหาของกฎหมายแทๆกลับมองไมเห็นวาความจำเปนหรือแมกระทั่งเปนอุปสรรคตอความเจริญทางเศรษฐกิจ
และไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยดวยซ้ำ

“ประเด็นของกระสวน
กฎหมายไดบางแลว
วาอยางนอยมีสอง
ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที่จะบอกเรา
ไดวาอะไรคือ
กฎหมาย และระดับ
ที่สองคือ กระสวน
ที่จะบอกเราไดวา 
ใครคือผูที่มีบทบาท
กำหนดกฎหมายนั�น” 



ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ขาด 
การอนุรักษฟนฟูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ 
ที่ดินและทรัพยากรน้ำ กอใหเกิดความ 
เส่ือมโทรมของฐานการผลิตและเปนปญหา 
ตอเนื่องดานเศรษฐกิจและสังคม สงผล 
กระทบตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
อ ีกทั ้งสถาบันเกษตรกรยังขาดความ 
เขมแข็งในการมีสวนรวมในการพัฒนา 
ศักยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตร 
โดยรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมี 
ตนทุนในกระบวนการผลิตสูง เนื่องจาก 
แรงงานขาดทักษะและไมสามารถปรับใช 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ 
ต่ำ สรางปญหาส่ิงแวดลอมขาดการออกแบบ 
ที่ดี รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานและ 
ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกไม ม ีค ุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีจุดออนในดานการสราง 
มูลคาเพิ ่มของภาคการผลิต ขาดการ 
พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมสน ับสน ุนและ 
อุตสาหกรรมตอเนื ่อง อุตสาหกรรม 

ของการเพิ ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ จำเปนตองพัฒนา 
พื้นฐานดานการผลิต การคา การบริการ 
และ ระบบโลจิสติกสใหเขมแข็งดวย 
ภาคการผล ิตในช วงท ี ่ผ  านมาม ีการ 
ปรับตัวที่คอนขางชา เมื่อเปรียบเทียบ 
กับภาวะที่โลกปรับเปลี่ยน เขาสูระบบ 
เศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรูเปนปจจัย 
สำคัญในการพัฒนา
 เนื ่องจากประสิทธิภาพการผลิต 
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยู 
ในระดับต่ำกวาประเทศคูแขง โดยพืช 
เกษตรหลักไมสามารถแขงขันได มีการใช 

 เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤติสำคัญ 
ที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 
เชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง 
ความกังวลตอนักลงทุน รวมถึงความ 
แตกแยกของคนในประเทศ และปญหา 
การฟ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมทั ้งใน 
และต  า งประ เทศท ี ่ เ ก ิ ดจากว ิ กฤต ิ 
แฮมเบอรเกอรของสหรัฐ กรณีวิกฤติดูไบ 
เวิลดรวมทั้งปญหาลดคาเงินดอง สงผลให 
เศรษฐกิจของประเทศตองหยุดชะงัก 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคตองสามารถ 
สรางใหเกิดเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันที่ 
เอื ้อตอการปรับตัวเมื ่อไดรับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งจะ 
ตองเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบ 
สนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับ 
วันจะทวีการแขงขันมากขึ ้น ประเทศ 
มหาอำนาจในโลกไมวาจะเปน จีน อเมริกา 
สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆในโลก ให 
ความสำคัญตอการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
อยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทันประเทศ
อื่นๆ ดังนั้นแตละประเทศ มีการปรับ 
โครงสรางการผลิต โดยใชเทคโนโลยีและ 

วิทยาการที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตแทน 
การเพิ่มการใชปจจัยการผลิต กอใหเกิด 
การเช ื ่อมโยงก ิจกรรมในภาคเกษตร 
อ ุตสาหกรรมและบร ิการเข าด วยก ัน  
รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอยางสมดุล 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค 
ทั ้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนสรางความแปลกใหมเพื ่อนำ 
ตลาด นำไปสูการการยกระดับรายไดที่ 
แทจริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 
 ในปจจุบันปจจัยที่มีความสำคัญ 
ตอการปรับโครงสรางเพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพ
ต่ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพของคน 
ความสามารถดานว ิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหาร 
จัดการ และบริการโครงสรางพื้นฐานโดย 
เฉพาะระบบโลจิสติกสที่ยังมีคุณภาพไมดี 

พอและเพียงพอตอการเสริมสรางให 
ปจจัยเหลานี้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ 
เพียงพอเนื่องจากเปนปจจัยที่จะทำให 
ภาคการผลิตมีความเขมแข็งและสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การฟนฟู 
เศรษฐกิจโดยการสรางเสถียรภาพและ 
ความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
โดยลำพังไมอาจบรรลุว ัตถุประสงค  

ขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยัง 
ออนแอ และขาดกลไกที ่จะประสาน 
เชื่อมโยงธุรกิจขามชาติในการถายทอด 
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
รวมทั้งผูประกอบการของไทยสวนใหญ 
ยังไมสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขันใน 
ตลาดที่มีพลวัตและผันผวนสูงขึ ้นไดใน 
ดานบริการ แมวาการทองเที่ยวจะเปน 
แหลงทำรายไดและการจางงานที่สำคัญ 
แตก็ไดสงผลกระทบในเชิงลบทางสังคม 
และสิ ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ 
ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทาง 
ธรรมชาติรวมทั้งวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของช ุมชนทองถ ิ ่นท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป 
อยางไรก็ตามธุรกิจบริการที่ตอเนื่องกับ 
การทองเที ่ยวยังไมไดรับการพัฒนาให 
เต็มศักยภาพ รูปภาพที่ 1 ไดแสดงถึง 
กุญแจสำคัญที ่มองทุกมิติโดยมีระบบ 
โลจ ิสต ิกส เป นพื ้นฐานในการพัฒนา 
ประเทศไทยแบบยั่งยืน
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พัฒนาระบบโลจ�สติกสไทย
สูความเปนเศรษฐกิจที่ยั�งยืน
โดย: ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ� รองอธิการบดีผายวางแผนและพัฒนา และผูอำนวยการศูนยว�จัยโลจ�สติกส มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ศ เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤติสำคัญ ศ เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤติสำคัญ 
ที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน ศที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 
เชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง ศเชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง 

 ประเทศไทยตองเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย
บริบททั้งที่เปนโอกาสและขอจำกัด
ตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี 
การเตรียมความพรอมของคนและ
ระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น

“ประเทศมหาอำนาจในโลก 
จ�น อเมร�กา สหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ 
มีการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยเทคโนโลยี
แทนการเพ��มปจจัยการผลิต”

Berli Dynaplast Co., Ltd.



Berli Dynaplast Co., Ltd.





ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ขาด 
การอนุรักษฟนฟูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ 
ที่ดินและทรัพยากรน้ำ กอใหเกิดความ 
เส่ือมโทรมของฐานการผลิตและเปนปญหา 
ตอเนื่องดานเศรษฐกิจและสังคม สงผล 
กระทบตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
อ ีกทั ้งสถาบันเกษตรกรยังขาดความ 
เขมแข็งในการมีสวนรวมในการพัฒนา 
ศักยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตร 
โดยรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมี 
ตนทุนในกระบวนการผลิตสูง เนื่องจาก 
แรงงานขาดทักษะและไมสามารถปรับใช 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ 
ต่ำ สรางปญหาส่ิงแวดลอมขาดการออกแบบ 
ที่ดี รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานและ 
ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกไม ม ีค ุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีจุดออนในดานการสราง 
มูลคาเพิ ่มของภาคการผลิต ขาดการ 
พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมสน ับสน ุนและ 
อุตสาหกรรมตอเนื ่อง อุตสาหกรรม 

ของการเพิ ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ จำเปนตองพัฒนา 
พื้นฐานดานการผลิต การคา การบริการ 
และ ระบบโลจิสติกสใหเขมแข็งดวย 
ภาคการผล ิตในช วงท ี ่ผ  านมาม ีการ 
ปรับตัวที่คอนขางชา เมื่อเปรียบเทียบ 
กับภาวะที่โลกปรับเปลี่ยน เขาสูระบบ 
เศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรูเปนปจจัย 
สำคัญในการพัฒนา
 เนื ่องจากประสิทธิภาพการผลิต 
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยู 
ในระดับต่ำกวาประเทศคูแขง โดยพืช 
เกษตรหลักไมสามารถแขงขันได มีการใช 

 เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤตสำคัญ 
ที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 
เชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง 
ความกังวลตอนักลงทุน รวมถึงความ 
แตกแยกของคนในประเทศ และปญหา 
การฟ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมทั ้งใน 
และต  า งประ เทศท ี ่ เ ก ิ ดจากว ิ กฤต 
แฮมเบอรเกอรของสหรัฐ กรณีวิกฤตดูไบ 
เวิลดรวมทั้งปญหาลดคาเงินดอง สงผลให 
เศรษฐกิจของประเทศตองหยุดชะงัก 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคตองสามารถ 
สรางใหเกิดเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันที่ 
เอื ้อตอการปรับตัวเมื ่อไดรับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งจะ 
ตองเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบ 
สนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับ 
วันจะทวีการแขงขันมากขึ ้น ประเทศ 
มหาอำนาจในโลกไมวาจะเปน จีน อเมริกา 
สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆในโลก ให 
ความสำคัญตอการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
อยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทันประเทศ
อื่นๆ ดังนั้นแตละประเทศ มีการปรับ 
โครงสรางการผลิต โดยใชเทคโนโลยีและ 

วิทยาการที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตแทน 
การเพิ่มการใชปจจัยการผลิต กอใหเกิด 
การเช ื ่อมโยงก ิจกรรมในภาคเกษตร 
อ ุตสาหกรรมและบร ิการเข าด วยก ัน  
รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอยางสมดุล 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค 
ทั ้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนสรางความแปลกใหมเพื ่อนำ 
ตลาด นำไปสูการการยกระดับรายไดที่ 
แทจริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 
 ในปจจุบันปจจัยที่มีความสำคัญ 
ตอการปรับโครงสรางเพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพ
ต่ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพของคน 
ความสามารถดานว ิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหาร 
จัดการ และบริการโครงสรางพื้นฐานโดย 
เฉพาะระบบโลจิสติกสที่ยังมีคุณภาพไม 

ดีพอและเพียงพอตอการเสริมสรางให 
ปจจัยเหลานี้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ 
เพียงพอเนื่องจากเปนปจจัยที่จะทำให 
ภาคการผลิตมีความเขมแข็งและสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การฟนฟู 
เศรษฐกิจโดยการสรางเสถียรภาพและ 
ความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
โดยลำพังไมอาจบรรลุว ัตถุประสงค  

ขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยัง 
ออนแอ และขาดกลไกที ่จะประสาน 
เชื่อมโยงธุรกิจขามชาติในการถายทอด 
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
รวมทั้งผูประกอบการของไทยสวนใหญ 
ยังไมสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขันใน 
ตลาดที่มีพลวัตและผันผวนสูงขึ ้นไดใน 
ดานบริการ แมวาการทองเที่ยวจะเปน 
แหลงทำรายไดและการจางงานที่สำคัญ 
แตก็ไดสงผลกระทบในเชิงลบทางสังคม 
และสิ ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ 
ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวทาง 
ธรรมชาติรวมทั้งวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของช ุมชนทองถ ิ ่นท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป 
อยางไรก็ตามธุรกิจบริการที่ตอเนื่องกับ 
การทองเที ่ยวยังไมไดรับการพัฒนาให 
เต็มศักยภาพ รูปภาพที่ 1 ไดแสดงถึง 
กุญแจสำคัญที ่มองทุกมิติโดยมีระบบ 
โลจ ิสต ิกส เป นพื ้นฐานในการพัฒนา 
ประเทศไทยแบบยั่งยืน
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พัฒนาระบบโลจ�สติกสไทย
สูความเปนเศรษฐกิจที่ยั�งยืน
โดย: ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ� รองอธิการบดีผายวางแผนและพัฒนา และผูอำนวยการศูนยว�จัยโลจ�สติกส มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ศ เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤตสำคัญ ศ เศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤตสำคัญ 
ที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน ศที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 
เชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง ศเชน ปญหาการเมืองในประเทศที่ยังสราง 

 ประเทศไทยตองเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย
บริบททั้งที่เปนโอกาสและขอจำกัด
ตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี 
การเตรียมความพรอมของคนและ
ระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น

ประเทศมหาอำนาจในโลก 
จ�น อเมร�กา สหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ 
มีการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยเทคโนโลยี
แทนการเพ��มปจจัยการผลิต”



ท่ีตองการประชาสัมพันธ ชักจูงโนมนาวใจ 
ใหลูกคาสนใจและมาบริโภคสินคาและ 
บริการที่นำเสนอ 
 ในสวนนี้ จากการใหขอมูลที่ตางกัน 
จะมี “ความ” ที่ถูกแฝงมา โดยลูกคา 
เปาหมายชาวไทยจะถูกยกยอง ถูกสรางภาพ 
วาเปนคนที่มีความสำคัญของบริษัท
 ความรูสึกมีอภิสิทธิ์เกิดขึ้นเสมอกับ 
สมาชิก… ไวแลกของกำนัลล้ำคา เฉพาะ 

ติดตอกับบริษัท อาจจะมีสวนที่เปนสิทธิ 
พิเศษหรือเงื่อนไข
 เมื่อวิเคราะห “ความ”ที่นำเสนอ จะ 
ประกอบไปดวยสวนที ่เปนขอเท็จจริง 
ซึ ่งเปนสวนที ่กลาวถึงสิทธิพิเศษหรือ 
เงื่อนไข และขอมูลการติดตอกลับ จะเปน 
เพียงสวนที ่ความหมายที ่ถูกสื ่อสารจะ 
เทากัน 100% ทั้งสองภาษา 
 ในขณะท่ีอีกสวนหน่ึงจะเปนขอความ 

 ในปจจุบัน หรือถานึกถึงปญหาการระเบิด 
โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศญ่ีปุนอันเน่ือง 
มาจากสึนามิที่เมืองเซนได คำตอบนาจะ 
เปนอะไรก็ไดที ่ไรการปนเปอนของสาร 
กัมมันตภาพรังสี
 ขอโทษดวยนะคะท่ี “คำ” อาจพาทาน 
ผูอานไปไกลจากความหมายจริงท่ีตองการ 
พูดถึง
 “สาร” ในบทความนี้ คือขอมูล 
ขาวสารที่ปรากฎในการสื่อสารธุรกิจคะ
 อาจมีคำถามตามมาอีกวา
 อาว... แลวใครจะเปนผูกำหนดวาขอมูล 
ใดที่คนไทยควรเสพ กบว หรือเปลานะ
 ลองติดตามผลการศึกษาที ่จะนำ 
เสนอตอไปนี้กอนนะคะ
 ตามแนวคิดหนึ่งทางภาษาศาสตร 
เกี่ยวกับภาษากับการรับรูโลก ภาษานั้น 
เปนเคร่ืองมือใหมนุษยรับรูโลกและภาษาก็ 

เปนสิ่งที่กำหนดวิธีการมองโลกของมนุษย
อาจกลาวไดวาภาษาสามารถสะทอนให 

เห็นถึงระบบวิธีคิดหรือมุมมองของผูพูด 
หรือผูสื่อสารที่มีตอประเด็นที่พูดถึง 
 มีปรากฏการณภาษาที่นาสนใจซึ่ง 
สะทอนภาพการกำหนด “สาร”ที่คนไทย 
ควรเสพและไมควรเสพ 
 ปรากฏการณนี ้พบในการสื ่อสาร 
ธุรกิจ ที่เปาหมายการสื่อสารคือกลุมผูรับ 
สารที ่ เป นทั ้งคนไทยและคนตางชาติ 
พรอมๆ กัน ซึ่งแนนอนคะวาภาษาที่ใช 
จะเปนภาษา 2 ภาษาควบคูกันไป
 ใชแลวคะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 เคยสังเกตใหมคะวา ทั้งๆ ที่เรื่องที่ 
พูดเปนเรื่องเดียวกัน แต “สาร” หรือ 
“ความ” ที่กลาวในภาษาทั้งสองไมเทากัน
พิสูจนไดงายๆ อยางเชนในชีวิตประจำวัน 
ทานที่โดยสารรถไฟฟามหานคร หรือ 
รถไฟใตดินคงคุ นเคยกับเสียงสาวใสที ่ 
คอยใหขอมูลเกี่ยวกับสถานีที่รถไฟกำลัง 
จะไปถึง รวมถึงเสียงเตือนเมื่อรถไฟจอด 
เรียบรอย ทันทีที่ประตูไฟฟาเปดออก เรา 
จะไดยิน
 “โปรดใชความระมัดระวังในขณะ 
กาวออกจากรถ” และ
 “Please mind the gap between 
the platforms.”
 เห็นไหมคะวาผูโดยสารชาวไทยจะ 
ถูกเตือนอยางกวางๆ ไมเจาะจง ใหใช 

ดุลพินิจในการระวังตัว ในขณะท่ีผูโดยสาร 
ตางชาติ ขอมูลที่ไดรับจะชัดเจน เจาะจง 
ใหระวังชองวางระหวางรถกับชานชาลา
 เอ... น่ีนาจะเปนเร่ืองบังเอิญหรือเปลา 
นะ
 จากการศึกษา “สาร” ที่นำเสนอใน 
เอกสารประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ
ที่ใชสื ่อกับคนไทยและคนตางชาติโดยมี 
การเสนอความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
เทียบเคียงกันไป

 ผูรับสารไดรับสารไมเทากันจริงๆ คะ

 กอนอื ่น มารู จ ักโครงสรางของ 
เอกสารประชาสัมพันธเหลานี ้ก ันคะ 
เอกสารประชาสัมพันธนี้ ไดแก แผนปลิว 
แผนพับ booklet จดหมายตรง ที ่มี 
เปาหมายจะใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ 
บริการตอลูกคาเปาหมายท่ีเปนท้ังชาวไทย 
และเทศ
 เอกสารประชาสัมพันธสินคาและ 
บริการนี้จะเริ่มดวยประเด็นหรือหัวเรื่องที่
จะพูดถึง ตอมาเปนเนื้อเรื่อง ลงทายดวย 
การใหรายละเอียดเกี ่ยวกับขอมูลการ 

สมาชิก…
 ในขณะที่ “ความ”เดียวกันนี้ เมื่อ 
สื่อกับลูกคาชาวตางชาติจะมีเฉพาะขอมูล
ที่เปนขอเท็จจริงลวนๆ--ผลที่เกิดจากการ
ใชจายของลูกคา
 Double points with double 
spending… Enjoy double points, 
when you spend at least twice as 
much as you did from…

 ลองดูอ ีกตัวอยางที ่แสดงการให 
ความสำคัญกับลูกคาคนไทย

 เราหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ 
สิทธิประโยชนอันสูงสุด จากการใชบัตรเครดิต 
ของธนาคารและเพลิดเพลินกับรายการ 
สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลอยาง
อิสระ
 เมื ่อเปรียบความในภาษาอังกฤษ 
ที่สื่อสารตอมา
 It is our aim to provide a 
constant flow benefits to our 
credit card holders
 จะพบวาลูกคาคนไทยจะทั้ง “ไดรับ 
สิทธิประโยชนอันสูงสุด” ท้ัง “เพลิดเพลิน” 
และ “อยางอิสระ” แตลูกคาตางชาติจะ 

ไดรับผลประโยชนที่ตอเนื่อง “constant 
flow benefits” 
 ถาวิเคราะหมุมมองของผู ส งสาร 
ซึ่งก็คือบริษัท จะเห็นไดวาลูกคาคนไทย 
ควรไดรับ ‘ยกยอ’ สาร สารที่บอกวาคุณ 
เปนคนพิเศษ คุณเหนือกวาคนอื่น
 
 ทีนี้ ลองมาดูขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ 
คนไทยไดรับบางนะคะ

 Loi kra thong Festival
 ม ีคำอวยพร 6 ภาษาหร ือไม ม ี  
กระดาษผิวมัน 1 ลาย 10 ชิ้น พรอม 
ซองสีขาว
 Loi kra thong Festival
 Season’s greeting as shown, 
or without greeting Recycle paper, 
Gloss finish, Ten cards, 11*15.5 cm, 
one design, white envelope
 “สาร”ขางบนสะทอนมุมมองของ 
ผูสงสารที่จะขายสินคาใหลูกคาไทยนั้นวา
ไมจำเปนตองใหรายละเอียดทุกอยางเก่ียวกับ 
สินคา คนไทยรูแครูปลักษณที่เห็นดวยตา 
ก็นาจะพอ

 แลวขอมูลความชัดเจนดานอื่นละ

 บัตรของขวัญสามารถใชไดทุกแผนก
 Voucher can be used in all 
departments within the depart- 
ment store excluding rental shop 
in department store and shopping 
complex 
 ในขณะที่ลูกคาชาวตางชาติจะได 
รายละเอียดในการใชบัตรของขวัญครบถวน 
มากกวาคนไทย ลูกคาไทยอาจใชบัตรผิดท่ี 
แลวไดรับการปฏิเสธ ก็อาจเปนได

 นี่เปนเพียงสองสามตัวอยางที่แสดง 
การเลือก “สาร” ใหคนไทยเสพเฉพาะ 
และสะทอนมุมมองท่ีวาการขายใหคนไทย 
ไดนั้นตองพยายามสรางความเปนตัวตน 
คนพิเศษใหคนไทย สวนเร่ืองขอมูลรายละเอียด 
ไมจำเปน
 “คุณหญายยแตมายยฉลาด”
 มุมมองน้ีเปน “เรา” คนไทยจริงๆหรือ
 คุณคิดอยางไรคะ
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โดย: ดร. ยาใจ ชูว�ชา อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 ชื่อเรื่องอาจทำใหทานผูอานเกิดคำถามในใจวา 
 เอ… สารอะไรนะที่คนไทยควรเสพ และอาจมีคำตอบวา
 ตองเปนสารที่มีประโยชน ไรสารพิษ หรือตองเปนสารอินทรีย 
ออแกนิคที่เปนที่ใสใจของผูรักษสุขภาพ

“สาร” ที่คนไทย
ควรเสพ

“นี่เปนเพ�ยงสองสามตัวอยาง
ที่แสดงการเลือก “สาร” 
ใหคนไทยเสพเฉพาะ และ
สะทอนมุมมองที่วา การขายใหคนไทย
ไดนั�นตองพยายามสรางความเปนตัวตน
คนพ�เศษใหคนไทย สวนเร�่องขอมูล
รายละเอียดไมจำเปน” 
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วาเปนคนที่มีความสำคัญของบริษัท
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ติดตอกับบริษัท อาจจะมีสวนที่เปนสิทธิ 
พิเศษหรือเงื่อนไข
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ผูอานไปไกลจากความหมายจริงท่ีตองการ 
พูดถึง
 “สาร” ในบทความนี้ คือขอมูล 
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ไดรับผลประโยชนที่ตอเนื่อง “constant 
flow benefits” 
 ถาวิเคราะหมุมมองของผู ส งสาร 
ซึ่งก็คือบริษัท จะเห็นไดวาลูกคาคนไทย 
ควรไดรับ ‘ยกยอ’ สาร สารที่บอกวาคุณ 
เปนคนพิเศษ คุณเหนือกวาคนอื่น
 
 ทีนี้ ลองมาดูขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ 
คนไทยไดรับบางนะคะ

 Loi kra thong Festival
 ม ีคำอวยพร 6 ภาษาหร ือไม ม ี  
กระดาษผิวมัน 1 ลาย 10 ชิ้น พรอม 
ซองสีขาว
 Loi kra thong Festival
 Season’s greeting as shown, 
or without greeting Recycle paper, 
Gloss finish, Ten cards, 11*15.5 cm, 
one design, white envelope
 “สาร”ขางบนสะทอนมุมมองของ 
ผูสงสารที่จะขายสินคาใหลูกคาไทยนั้นวา
ไมจำเปนตองใหรายละเอียดทุกอยางเก่ียวกับ 
สินคา คนไทยรูแครูปลักษณที่เห็นดวยตา 
ก็นาจะพอ

 แลวขอมูลความชัดเจนดานอื่นละ

 บัตรของขวัญสามารถใชไดทุกแผนก
 Voucher can be used in all 
departments within the depart- 
ment store excluding rental shop 
in department store and shopping 
complex 
 ในขณะที่ลูกคาชาวตางชาติจะได 
รายละเอียดในการใชบัตรของขวัญครบถวน 
มากกวาคนไทย ลูกคาไทยอาจใชบัตรผิดท่ี 
แลวไดรับการปฏิเสธ ก็อาจเปนได

 นี่เปนเพียงสองสามตัวอยางที่แสดง 
การเลือก “สาร” ใหคนไทยเสพเฉพาะ 
และสะทอนมุมมองท่ีวาการขายใหคนไทย 
ไดนั้นตองพยายามสรางความเปนตัวตน 
คนพิเศษใหคนไทย สวนเร่ืองขอมูลรายละเอียด 
ไมจำเปน
 “คุณหญายยแตมายยฉลาด”
 มุมมองน้ีเปน “เรา” คนไทยจริงๆหรือ
 คุณคิดอยางไรคะ
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โดย: ดร. ยาใจ ชูว�ชา อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 ชื่อเรื่องอาจทำใหทานผูอานเกิดคำถามในใจวา 
 เอ… สารอะไรนะที่คนไทยควรเสพ และอาจมีคำตอบวา
 ตองเปนสารที่มีประโยชน ไรสารพิษ หรือตองเปนสารอินทรีย 
ออแกนิคที่เปนที่ใสใจของผูรักษสุขภาพ

“สาร” ที่คนไทย
ควรเสพ

“นี่เปนเพ�ยงสองสามตัวอยาง
ที่แสดงการเลือก “สาร” 
ใหคนไทยเสพเฉพาะ และ
สะทอนมุมมองที่วา การขายใหคนไทย
ไดนั�นตองพยายามสรางความเปนตัวตน
คนพ�เศษใหคนไทย สวนเร�่องขอมูล
รายละเอียดไมจำเปน” 



ท่ีตองการประชาสัมพันธ ชักจูงโนมนาวใจ 
ใหลูกคาสนใจและมาบริโภคสินคาและ 
บริการที่นำเสนอ 
 ในสวนนี้ จากการใหขอมูลที่ตางกัน 
จะมี “ความ” ที่ถูกแฝงมา โดยลูกคา 
เปาหมายชาวไทยจะถูกยกยอง ถูกสรางภาพ 
วาเปนคนที่มีความสำคัญของบริษัท
 ความรูสึกมีอภิสิทธิ์เกิดขึ้นเสมอกับ 
สมาชิก… ไวแลกของกำนัลล้ำคา เฉพาะ 

ติดตอกับบริษัท อาจจะมีสวนที่เปนสิทธิ 
พิเศษหรือเงื่อนไข
 เมื่อวิเคราะห “ความ”ที่นำเสนอ จะ 
ประกอบไปดวยสวนที ่เปนขอเท็จจริง 
ซึ ่งเปนสวนที ่กลาวถึงสิทธิพิเศษหรือ 
เงื่อนไข และขอมูลการติดตอกลับ จะเปน 
เพียงสวนที ่ความหมายที ่ถูกสื ่อสารจะ 
เทากัน 100% ทั้งสองภาษา 
 ในขณะท่ีอีกสวนหน่ึงจะเปนขอความ 

 ในปจจุบัน หรือถานึกถึงปญหาการระเบิด 
โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศญ่ีปุนอันเน่ือง 
มาจากสึนามิที่เมืองเซนได คำตอบนาจะ 
เปนอะไรก็ไดที ่ไรการปนเปอนของสาร 
กัมมันตภาพรังสี
 ขอโทษดวยนะคะท่ี “คำ” อาจพาทาน 
ผูอานไปไกลจากความหมายจริงท่ีตองการ 
พูดถึง
 “สาร” ในบทความนี้ คือขอมูล 
ขาวสารที่ปรากฎในการสื่อสารธุรกิจคะ
 อาจมีคำถามตามมาอีกวา
 อาว... แลวใครจะเปนผูกำหนดวาขอมูล 
ใดที่คนไทยควรเสพ กบว หรือเปลานะ
 ลองติดตามผลการศึกษาที ่จะนำ 
เสนอตอไปนี้กอนนะคะ
 ตามแนวคิดหนึ่งทางภาษาศาสตร 
เกี่ยวกับภาษากับการรับรูโลก ภาษานั้น 
เปนเคร่ืองมือใหมนุษยรับรูโลกและภาษาก็ 

เปนสิ่งที่กำหนดวิธีการมองโลกของมนุษย
อาจกลาวไดวาภาษาสามารถสะทอนให 

เห็นถึงระบบวิธีคิดหรือมุมมองของผูพูด 
หรือผูสื่อสารที่มีตอประเด็นที่พูดถึง 
 มีปรากฏการณภาษาที่นาสนใจซึ่ง 
สะทอนภาพการกำหนด “สาร”ที่คนไทย 
ควรเสพและไมควรเสพ 
 ปรากฏการณนี ้พบในการสื ่อสาร 
ธุรกิจ ที่เปาหมายการสื่อสารคือกลุมผูรับ 
สารที ่ เป นทั ้งคนไทยและคนตางชาติ 
พรอมๆ กัน ซึ่งแนนอนคะวาภาษาที่ใช 
จะเปนภาษา 2 ภาษาควบคูกันไป
 ใชแลวคะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 เคยสังเกตใหมคะวา ทั้งๆ ที่เรื่องที่ 
พูดเปนเรื่องเดียวกัน แต “สาร” หรือ 
“ความ” ที่กลาวในภาษาทั้งสองไมเทากัน
พิสูจนไดงายๆ อยางเชนในชีวิตประจำวัน 
ทานที่โดยสารรถไฟฟามหานคร หรือ 
รถไฟใตดินคงคุ นเคยกับเสียงสาวใสที ่ 
คอยใหขอมูลเกี่ยวกับสถานีที่รถไฟกำลัง 
จะไปถึง รวมถึงเสียงเตือนเมื่อรถไฟจอด 
เรียบรอย ทันทีที่ประตูไฟฟาเปดออก เรา 
จะไดยิน
 “โปรดใชความระมัดระวังในขณะ 
กาวออกจากรถ” และ
 “Please mind the gap between 
the platforms.”
 เห็นไหมคะวาผูโดยสารชาวไทยจะ 
ถูกเตือนอยางกวางๆ ไมเจาะจง ใหใช 

ดุลพินิจในการระวังตัว ในขณะท่ีผูโดยสาร 
ตางชาติ ขอมูลที่ไดรับจะชัดเจน เจาะจง 
ใหระวังชองวางระหวางรถกับชานชาลา
 เอ... น่ีนาจะเปนเร่ืองบังเอิญหรือเปลา 
นะ
 จากการศึกษา “สาร” ที่นำเสนอใน 
เอกสารประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ
ที่ใชสื ่อกับคนไทยและคนตางชาติโดยมี 
การเสนอความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
เทียบเคียงกันไป

 ผูรับสารไดรับสารไมเทากันจริงๆ คะ

 กอนอื ่น มารู จ ักโครงสรางของ 
เอกสารประชาสัมพันธเหลานี ้ก ันคะ 
เอกสารประชาสัมพันธนี้ ไดแก แผนปลิว 
แผนพับ booklet จดหมายตรง ที ่มี 
เปาหมายจะใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ 
บริการตอลูกคาเปาหมายท่ีเปนท้ังชาวไทย 
และเทศ
 เอกสารประชาสัมพันธสินคาและ 
บริการนี้จะเริ่มดวยประเด็นหรือหัวเรื่องที่
จะพูดถึง ตอมาเปนเนื้อเรื่อง ลงทายดวย 
การใหรายละเอียดเกี ่ยวกับขอมูลการ 

สมาชิก…
 ในขณะที่ “ความ”เดียวกันนี้ เมื่อ 
สื่อกับลูกคาชาวตางชาติจะมีเฉพาะขอมูล
ที่เปนขอเท็จจริงลวนๆ--ผลที่เกิดจากการ
ใชจายของลูกคา
 Double points with double 
spending… Enjoy double points, 
when you spend at least twice as 
much as you did from…

 ลองดูอ ีกตัวอยางที ่แสดงการให 
ความสำคัญกับลูกคาคนไทย

 เราหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ 
สิทธิประโยชนอันสูงสุด จากการใชบัตรเครดิต 
ของธนาคารและเพลิดเพลินกับรายการ 
สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลอยาง
อิสระ
 เมื ่อเปรียบความในภาษาอังกฤษ 
ที่สื่อสารตอมา
 It is our aim to provide a 
constant flow benefits to our 
credit card holders
 จะพบวาลูกคาคนไทยจะทั้ง “ไดรับ 
สิทธิประโยชนอันสูงสุด” ท้ัง “เพลิดเพลิน” 
และ “อยางอิสระ” แตลูกคาตางชาติจะ 

ไดรับผลประโยชนที่ตอเนื่อง “constant 
flow benefits” 
 ถาวิเคราะหมุมมองของผู ส งสาร 
ซึ่งก็คือบริษัท จะเห็นไดวาลูกคาคนไทย 
ควรไดรับ ‘ยกยอ’ สาร สารที่บอกวาคุณ 
เปนคนพิเศษ คุณเหนือกวาคนอื่น
 
 ทีนี้ ลองมาดูขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ 
คนไทยไดรับบางนะคะ

 Loi kra thong Festival
 ม ีคำอวยพร 6 ภาษาหร ือไม ม ี  
กระดาษผิวมัน 1 ลาย 10 ชิ้น พรอม 
ซองสีขาว
 Loi kra thong Festival
 Season’s greeting as shown, 
or without greeting Recycle paper, 
Gloss finish, Ten cards, 11*15.5 cm, 
one design, white envelope
 “สาร”ขางบนสะทอนมุมมองของ 
ผูสงสารที่จะขายสินคาใหลูกคาไทยนั้นวา
ไมจำเปนตองใหรายละเอียดทุกอยางเก่ียวกับ 
สินคา คนไทยรูแครูปลักษณที่เห็นดวยตา 
ก็นาจะพอ

 แลวขอมูลความชัดเจนดานอื่นละ

 บัตรของขวัญสามารถใชไดทุกแผนก
 Voucher can be used in all 
departments within the depart- 
ment store excluding rental shop 
in department store and shopping 
complex 
 ในขณะที่ลูกคาชาวตางชาติจะได 
รายละเอียดในการใชบัตรของขวัญครบถวน 
มากกวาคนไทย ลูกคาไทยอาจใชบัตรผิดท่ี 
แลวไดรับการปฏิเสธ ก็อาจเปนได

 นี่เปนเพียงสองสามตัวอยางที่แสดง 
การเลือก “สาร” ใหคนไทยเสพเฉพาะ 
และสะทอนมุมมองท่ีวาการขายใหคนไทย 
ไดนั้นตองพยายามสรางความเปนตัวตน 
คนพิเศษใหคนไทย สวนเร่ืองขอมูลรายละเอียด 
ไมจำเปน
 “คุณหญายยแตมายยฉลาด”
 มุมมองน้ีเปน “เรา” คนไทยจริงๆหรือ
 คุณคิดอยางไรคะ
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โดย: ดร. ยาใจ ชูว�ชา อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 ชื่อเรื่องอาจทำใหทานผูอานเกิดคำถามในใจวา 
 เอ… สารอะไรนะที่คนไทยควรเสพ และอาจมีคำตอบวา
 ตองเปนสารที่มีประโยชน ไรสารพิษ หรือตองเปนสารอินทรีย 
ออแกนิคที่เปนที่ใสใจของผูรักษสุขภาพ

“สาร” ที่คนไทย
ควรเสพ

“นี่เปนเพ�ยงสองสามตัวอยาง
ที่แสดงการเลือก “สาร” 
ใหคนไทยเสพเฉพาะ และ
สะทอนมุมมองที่วา การขายใหคนไทย
ไดนั�นตองพยายามสรางความเปนตัวตน
คนพ�เศษใหคนไทย สวนเร�่องขอมูล
รายละเอียดไมจำเปน” 



ผูชนะนั้นไมจริงเสมอไป ระหวางระยะ 
ทางที่วิ่งวนในลูสนามกวา 300 กิโลเมตร 
มีปจจัยมากมายทั้งจากความสามารถของ
นักขับ ประสิทธิภาพของรถ กลยุทธของ 
ทีมงาน รวมถึงการตองรับมือกับเหตุแหง 
ธรรมชาติ ผู ชนะการแขงขันคือผู ที ่มี 
องคประกอบเหลานั้นครบถวนที่สุด

เพื่อจัดอันดับหาผูชนะประจำป โดยใน 
แตละปจะมีการแขงขันเวียนไปตามสนาม
ของประเทศตางๆ จำนวน 18-20 สนาม 
สำหรับฤดูกาล 2011 สนามเซปงแหงนี้ 

ก็เปนหนึ่งในสังเวียนประลองความเร็ว 
ซึ่งนักขับทั้ง 24 คน จาก 12 ทีม 
จะตองตอสูกันเพื่อแยงชิงอันดับที่ดีที่สุด 
นอกจากนั้นยังตองเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ
อยางสภาพอากาศที่รอนชื ้นหรือบางป 
อาจตองเจอกับพายุฝน อันมีผลตอ 
สมรรถนะของเครื ่องยนตและยางเปน 
อยางยิ่ง โดยที่นี่ขึ้นชื่อวาเปนสนามที่มี 
อุณหภูมิสูงที่สุดในปฏิทินการแขงขันเลย

ทีเดียว

 สุดสัปดาหของการแขงขันแบงออกเปน 
3 วัน โดยวันศุกรจะเปนการซอม 2 รอบ 
เชาและบาย ถึงการซื้อบัตรเขาชม 1 ใบ 
ซ่ึงมีราคาพอๆ กับต๋ัวเคร่ืองบินบางเสนทาง 
จะเขาสนามไดทุกวัน แตเปนที่รูกันดีวาที่ 
เซปงมักเปดใหเขาชมฟรีในวันศุกร ทั้งนี้ 
เพื ่อเปนการเปดโอกาสใหคนทองถิ ่น 

สามารถเขาชมไดดวย เราจึงสามารถ 
เลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย ไมจำเปนตอง 
ตรงตามหมายเลขท่ีน่ังบนบัตร ใครท่ีอยาก 
ไดทัศนวิสัยกวางๆ มองเห็นรถไดหลายโคง 
ขอแนะนำใหลองขึ ้นไปชมจากชั ้นบน 
แตถาใครอยากสัมผัสการทำงานของทีม 
ตางๆ แบบใกลชิด ชั้นลางจะเหมาะกวา 
สวนในเรื่องเสียงกระหึ่มจากเครื ่องยนต 
ขนาด 720 แรงมาของรถฟอรมูลาวัน 
ไมวาจะนั่งตรงไหนก็เราใจเชนกัน

 ความสำคัญของการแขงขันจะเริ ่ม 
ข้ึนในวันเสาร สังเกตไดจากผูคนหนาแนนข้ึน 
พรอมกับอุปกรณการเชียรครบครัน สีสัน 
เปนไปตามแตวาใครชอบใคร คราวนี้ 
เจาหนาที่สนามจะเขมงวดในการผานเขา
ประตูและที่นั ่ง เมื่อผานการซอมรอบ 
สุดทายไปในชวงเชาแลว ชวงบายจะเปน 
การแขงขันรอบจัดอันดับ (Qualifying) 
เพื ่อใหไดตำแหนงออกตัวสำหรับการ 
แขงขันจริงในวันอาทิตย การแขงขันรอบน้ี 
ใชเวลารวม 1 ชั่วโมง โดยคัดออกจาก   
24 คัน เหลือ 17 คัน และ 10 คัน 
ตามลำดับ สำหรับ 10 คันสุดทายจะมา 
แขงกันอีกครั้งเพื่อหาผูที ่ทำเวลาดีที่สุด 
ซึ่งจะไดสิทธิในการออกตัวจากอันดับแรก
หรือที่เรียกกันวาตำแหนงโพล โพซิชั่น 
(Pole Position) ถือวาเปนจุดออกตัว 
ที่ไดเปรียบคูแขงมากที่สุด แตความเขาใจ 
ที่วาคันที่ไดออกตัวจากตำแหนงที่ดีที่สุด 
ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันแขงขันจริงจะเปน

 สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

 ในมุมของการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
รถฟอรมูลาวันถือวามีสวนไดมากกวาสวน
เสีย แมจะตองลงทุนสูงมากในการสราง 
สนามและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
แตหากบำรุงรักษาใหไดตามมาตรฐาน 
ของสหพันธยานยนตนานาชาติหรือ FIA 
สนามนั้นก็จะยังไดรับการคัดเลือกใหจัด 
การแขงขันรายการใหญเชนนี้อีกนับสิบๆ 
ป โดยเมื่อโอกาสเวียนมาถึงเมื่อใดก็ถือ 
เปนนาทีทองของเจาบาน ทั้งจากภายใน 
สนามแขงซึ่งจะมีรายไดจากการจำหนาย
ของที่ระลึก พื้นที่ใหเชาโฆษณา และ 
อาหารการกิน ที่นี ่หามนำอาหารและ 
เครื่องดื่มจากภายนอกเขามา ผูชมจะตอง 
หาซื้ออาหารรับประทานจากรานคาตางๆ 
ในสนามเทานั้น คนไทยอยางเราจึงตอง 
ทำใจรับกับราคาที่สูงกวาปกติ โดยเฉลี่ย 
เมนูหนึ่งจะอยูที่ 200-250 บาท น้ำเปลา 
1 ขวดเล็กหรือน้ำอัดลม 1 กระปอง ราคา 
50 บาท สวนภายนอกสนาม รายไดจะ 
สะพัดอยู ก ับหมวดทองเที ่ยวเปนหลัก 
โดยเฉพาะโรงแรมท ี ่พ ักและแหล  ง 
ทองเที่ยวสำคัญของประเทศ

 ถึงตรงน้ีนึกอยากใหประเทศไทยมีสนาม 
แขงรถระดับนานาชาติบางเสียแลว... 

สนามเซปงหางจาก
กรุงกัวลาลัมเปอร
ประมาณ 60 กม. 
สามารถเดินทาง
มาดวยรถบัสซ�่งมี

บร�การทุกวัน
ตลอดการแขงขัน 

คารถเที่ยวละ 
150 บาท

INFO.

INFO.

 คงไมมีใครปฏิเสธไดวาการมีสุขภาพ 
ดีเปนสิ่งที่ดียิ่งกับชีวิตในปจจุบัน เพราะ 
ดวยในตอนนี ้กาลเวลาที ่เปลี ่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ผนวกกับความเรงรีบในการ 
ทำงานหร ือการเด ินทางแต ละว ันก ็ 
อาจจะทำใหหลายๆ คนเกิดความเครียด 
หรือไมสบายเนื้อไมสบายตัวจนเปนไขกัน
ไดอยางที ่ไมทันตั ้งตัว ดังนั ้นหากเรา 
สามารถจะทำใหรางกายของเรามีความ 
แข็งแรง และไมเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง 
ตางๆ ไดก็คงจะเปนสิ่งประเสริฐที่สุดที่จะ 
หาได
 การดูแลสุขภาพก็มีหลายหลากวิธี 
ตามแตความชอบหรือความตองการของ
แตละคน ซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพโดยการ 
ใสใจเรื่องอาหารการกินในแบบตางๆ ก็ 
เขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเลือกพืช 
ผักสวนครัวตางๆ มาประกอบอาหารเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยพนจากสารเคมีตางๆ 
“ขาวกลองงอก” นับเปนผลผลิตของ 
ขาว พืชลมลุกชนิดหน่ึงท่ีสามารถรับประทาน 
ไดจากเมล็ดที่ลวนมีคุณคาทางโภชนาการ
อยางมากมาย การรับประทาน “ขาว 
กลองงอก” จึงเปนการดูแลสุขภาพไดดี 
อีกทางหนึ่งสำหรับทุกคน
 วิธ ีการรับประทานขาวกลองงอก 
นั ้นก็ไมไดยากอยางที ่ค ิด เพราะใน 
ปจจุบันขาวกลองงอกไดมีการผลิตมา 
จำหนายทั้งในแบบขาวกลองสำหรับหุง 
รับประทาน ซึ่งก็มีขึ้นตอนในการทำไม 
ยาก และสามารถหุงไดโดยไมตองผสม 
กับขาวขาวเหมือนกับขาวกลองธรรมดาก็
สามารถรับประทานอยางอรอยได อีกทั้ง 
ยังใหความนุ มมากกวาขาวขาวและยัง 
เป ยมไปดวยสารอาหารมากมาย นอก 
จากนั้นขาวกลองงอกยังไดรับความนิยม 
นำมาทำเปน “น้ำขาวกลองงอก” ที่มี 

ประโยชนตอรางกายและมีคุณคาทาง 
โภชนาการอยางมาก
 คุณประโยชนอยางหนึ่งที่ทราบกันดี 
นอกเหนือจากการท่ีจะไดรับคารโบไฮเดรต 
และโปรตีนแลว ขาวกลองงอกยังมี 
คุณสมบัติในการปองกันโรคอัลไซเมอร 
เนื่องจากในขาวกลองงอกมี “สารกาบา” 
หรือเรียกกันเต็มๆ ในทางวิทยาศาสตรวา 
Gamma - Aminobutylic Acid (GABA) 
ซึ่งเปนกรดที่มีคุณสมบัติเดนชัดในการทำ
หนาที่เกี่ยวของกับระบบประสาท โดยทำ 
หนาที่ในการรักษาความสมดุลในสมอง 
จึงชวยทำใหสมองผอนคลายและหลับ 
สบาย
 นอกเหนือจากคุณประโยชนขางตน 
ที่กลาวมาแลวนั้น ในขาวกลองงอกก็ยังมี 
วิตามินหลายชนิดที่สามารถใหประโยชน
ตอรางกาย ไดแก วิตามินอี ท่ีดูแลเก่ียวกับ 
ผิวหนัง หรือวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ที่ 
ชวยในการทำงานของระบบประสาทและ
การเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงแรธาตุ 
ตางๆ เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส 
แม็กนีเซียม แคลเซียม ที่เปนสวนในการ 
เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง และเสนใย 
อาหารที่จากขาวกลองงอกก็สามารถชวย
ในเรื ่องของการควบคุมระดับน้ำตาลใน 
เลือด และควบคุมการขับถายไดเปนอยาง 
ดีอีกดวย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
ขาวกลองงอกยังมีสารอริซานอลท่ีควบคุม 
ความผิดปกติของวัยทองได
 จากคุณสมบัติและคุณประโยชน 
ตางๆ ที ่มีมากมายทำใหเห็นไดวาขาว 
กลองงอกนับเปนพืชที่สามารถชวยใหเรา
ดูแลรักษาสุขภาพไดอยางงายดาย และ 
ข าวกล องงอกก ็ย ังสามารถนำมาทำ 
อาหารไดทั้งคาวและหวาน ซึ่งเราลองมา 
ดูเมนูขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่จะนำมา
ทำและรับประทานเปนอาหารมื้อโปรดได

โดยไมอวนและยังมีประโยชนอีกดวย 

ขาวกลองงอกอบสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม ไดแก ขาวกลองงอกหุงสุก 1 ถวย 
มันฝรั่ง 1 หัว แครอท 1 ชอนโตะ เผือก 1 
ชอนโตะ ใสซีอิ้วและน้ำมันงา อยางละ 1 
ชอนชา กับน้ำตาลเล็กนอย จากนั้นคลุก 
เคล าให  เข าก ันและนำไปอบไฟอ อน 
ประมาณ 2 นาที เมื่อนำออกจากเตาก็โรย 
ดวยใบกระเพรากรอบ ก็จะไดขาวกลอง 
งอกสมุนไพรที่หอมดวยกลิ่นมันฝรั่งและ 
ใบกระเพรามารับประทาน

น้ำขาวกลองงอกสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม น้ำขาวกลองงอกสำเร็จรูปชงแลว 1 
ซอง จากนั้นนำลูกเดือย งาดำ และถั่วแดง 
สุกรวมกัน 1 แกวเปกผสมลงในน้ำขาว 
กลองงอก หากใครชอบรสหวานก็เพิ่ม 
น้ำตาลอีกเล็กนอยก็จะไดน้ำสมุนไพรใน 
อีกรสชาติหนึ่งที่เปยมดวยสารอาหาร

 ม ี เมน ูง  ายๆ แบบน ี ้แล วก ็ลอง 
เปลี่ยนจากอาหารประเภทอื่นๆ มาเปน 
ขาวกลองงอกกันบาง หรืออาจจะลอง 
เปลี่ยนจากการจิบชา กาแฟ มาเปนจิบน้ำ 
ขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่ดีกันใหมาก 
ขึ้น เพราะบางทีการไดลองลิ้มชิมรสของ 
ขาวกลองงอกก็อาจจะเปนอีกทางเลือก 
หนึ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณก็ได 

อางอิง
http://www.hilunch.com 
http://innofoodthai.com
http://thaiherbals.herbshealthbenefits.com 
http://variety.mwake.com/file.php?f=76
www.vcharkarn.com
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จับหัวใจใสสปด
รอน แรง และเร�ว…สัมผัสไดที่ “เซปง”

เร�่องและภาพ โดย: อมตา

ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการสสำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก สแข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม สซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

เซปง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต (Sepang International Circuit – SIC) เปนสนามแขงรถมาตรฐาน 
ระดับโลกของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในรัฐสลังงอร ใกลกับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร สนามนี้สราง
แลวเสร็จในป ค.ศ. 1999 โดยใชจัดการแขงขันกีฬายานยนตรายการสำคัญของโลกมากมาย อาทิ การแขงขันรถ 
ฟอรมูลาวันชิงแชมปโลก การแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก การแขงขันเอเชียทัวริ่งคาร เปนตน

ขาวกลองงอก
กับสุขภาพที่ครบครัน

โดย: โศภชา เอี่ยมโอภาส

สนามเซปงมีความยาวทั�งสิ�น 5.543 กม.
ประกอบดวย 15 โคง โดยเปนโคงซาย 5 โคง 
และโคงขวา 10 โคง สถิติฟอรมูลาวัน
ในสนามนี้ตอ 1 รอบเปนของ 
ฮวน พาโบล มอนโตยา จากทีมว�ลเลียมส 
เมื่อป 2004 ดวยเวลา 1 นาที 34.223 ว�นาที



ผูชนะนั้นไมจริงเสมอไป ระหวางระยะ 
ทางที่วิ่งวนในลูสนามกวา 300 กิโลเมตร 
มีปจจัยมากมายทั้งจากความสามารถของ
นักขับ ประสิทธิภาพของรถ กลยุทธของ 
ทีมงาน รวมถึงการตองรับมือกับเหตุแหง 
ธรรมชาติ ผู ชนะการแขงขันคือผู ที ่มี 
องคประกอบเหลานั้นครบถวนที่สุด

เพื่อจัดอันดับหาผูชนะประจำป โดยใน 
แตละปจะมีการแขงขันเวียนไปตามสนาม
ของประเทศตางๆ จำนวน 18-20 สนาม 
สำหรับฤดูกาล 2011 สนามเซปงแหงนี้ 

ก็เปนหนึ่งในสังเวียนประลองความเร็ว 
ซึ่งนักขับทั้ง 24 คน จาก 12 ทีม 
จะตองตอสูกันเพื่อแยงชิงอันดับที่ดีที่สุด 
นอกจากนั้นยังตองเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ
อยางสภาพอากาศที่รอนชื ้นหรือบางป 
อาจตองเจอกับพายุฝน อันมีผลตอ 
สมรรถนะของเครื ่องยนตและยางเปน 
อยางยิ่ง โดยที่นี่ขึ้นชื่อวาเปนสนามที่มี 
อุณหภูมิสูงที่สุดในปฏิทินการแขงขันเลย

ทีเดียว

 สุดสัปดาหของการแขงขันแบงออกเปน 
3 วัน โดยวันศุกรจะเปนการซอม 2 รอบ 
เชาและบาย ถึงการซื้อบัตรเขาชม 1 ใบ 
ซ่ึงมีราคาพอๆ กับต๋ัวเคร่ืองบินบางเสนทาง 
จะเขาสนามไดทุกวัน แตเปนที่รูกันดีวาที่ 
เซปงมักเปดใหเขาชมฟรีในวันศุกร ทั้งนี้ 
เพื ่อเปนการเปดโอกาสใหคนทองถิ ่น 

สามารถเขาชมไดดวย เราจึงสามารถ 
เลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย ไมจำเปนตอง 
ตรงตามหมายเลขท่ีน่ังบนบัตร ใครท่ีอยาก 
ไดทัศนวิสัยกวางๆ มองเห็นรถไดหลายโคง 
ขอแนะนำใหลองขึ ้นไปชมจากชั ้นบน 
แตถาใครอยากสัมผัสการทำงานของทีม 
ตางๆ แบบใกลชิด ชั้นลางจะเหมาะกวา 
สวนในเรื่องเสียงกระหึ่มจากเครื ่องยนต 
ขนาด 720 แรงมาของรถฟอรมูลาวัน 
ไมวาจะนั่งตรงไหนก็เราใจเชนกัน

 ความสำคัญของการแขงขันจะเริ ่ม 
ข้ึนในวันเสาร สังเกตไดจากผูคนหนาแนนข้ึน 
พรอมกับอุปกรณการเชียรครบครัน สีสัน 
เปนไปตามแตวาใครชอบใคร คราวนี้ 
เจาหนาที่สนามจะเขมงวดในการผานเขา
ประตูและที่นั ่ง เมื่อผานการซอมรอบ 
สุดทายไปในชวงเชาแลว ชวงบายจะเปน 
การแขงขันรอบจัดอันดับ (Qualifying) 
เพื ่อใหไดตำแหนงออกตัวสำหรับการ 
แขงขันจริงในวันอาทิตย การแขงขันรอบน้ี 
ใชเวลารวม 1 ชั่วโมง โดยคัดออกจาก   
24 คัน เหลือ 17 คัน และ 10 คัน 
ตามลำดับ สำหรับ 10 คันสุดทายจะมา 
แขงกันอีกครั้งเพื่อหาผูที ่ทำเวลาดีที่สุด 
ซึ่งจะไดสิทธิในการออกตัวจากอันดับแรก
หรือที่เรียกกันวาตำแหนงโพล โพซิชั่น 
(Pole Position) ถือวาเปนจุดออกตัว 
ที่ไดเปรียบคูแขงมากที่สุด แตความเขาใจ 
ที่วาคันที่ไดออกตัวจากตำแหนงที่ดีที่สุด 
ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันแขงขันจริงจะเปน

 สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

 ในมุมของการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
รถฟอรมูลาวันถือวามีสวนไดมากกวาสวน
เสีย แมจะตองลงทุนสูงมากในการสราง 
สนามและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
แตหากบำรุงรักษาใหไดตามมาตรฐาน 
ของสหพันธยานยนตนานาชาติหรือ FIA 
สนามนั้นก็จะยังไดรับการคัดเลือกใหจัด 
การแขงขันรายการใหญเชนนี้อีกนับสิบๆ 
ป โดยเมื่อโอกาสเวียนมาถึงเมื่อใดก็ถือ 
เปนนาทีทองของเจาบาน ทั้งจากภายใน 
สนามแขงซึ่งจะมีรายไดจากการจำหนาย
ของที่ระลึก พื้นที่ใหเชาโฆษณา และ 
อาหารการกิน ที่นี ่หามนำอาหารและ 
เครื่องดื่มจากภายนอกเขามา ผูชมจะตอง 
หาซื้ออาหารรับประทานจากรานคาตางๆ 
ในสนามเทานั้น คนไทยอยางเราจึงตอง 
ทำใจรับกับราคาที่สูงกวาปกติ โดยเฉลี่ย 
เมนูหนึ่งจะอยูที่ 200-250 บาท น้ำเปลา 
1 ขวดเล็กหรือน้ำอัดลม 1 กระปอง ราคา 
50 บาท สวนภายนอกสนาม รายไดจะ 
สะพัดอยู ก ับหมวดทองเที ่ยวเปนหลัก 
โดยเฉพาะโรงแรมท ี ่พ ักและแหล  ง 
ทองเที่ยวสำคัญของประเทศ

 ถึงตรงน้ีนึกอยากใหประเทศไทยมีสนาม 
แขงรถระดับนานาชาติบางเสียแลว... 

สนามเซปงหางจาก
กรุงกัวลาลัมเปอร
ประมาณ 60 กม. 
สามารถเดินทาง
มาดวยรถบัสซ�่งมี

บร�การทุกวัน
ตลอดการแขงขัน 

คารถเที่ยวละ 
150 บาท

INFO.

INFO.

 คงไมมีใครปฏิเสธไดวาการมีสุขภาพ 
ดีเปนสิ่งที่ดียิ่งกับชีวิตในปจจุบัน เพราะ 
ดวยในตอนนี ้กาลเวลาที ่เปลี ่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ผนวกกับความเรงรีบในการ 
ทำงานหร ือการเด ินทางแต ละว ันก ็ 
อาจจะทำใหหลายๆ คนเกิดความเครียด 
หรือไมสบายเนื้อไมสบายตัวจนเปนไขกัน
ไดอยางที ่ไมทันตั ้งตัว ดังนั ้นหากเรา 
สามารถจะทำใหรางกายของเรามีความ 
แข็งแรง และไมเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง 
ตางๆ ไดก็คงจะเปนสิ่งประเสริฐที่สุดที่จะ 
หาได
 การดูแลสุขภาพก็มีหลายหลากวิธี 
ตามแตความชอบหรือความตองการของ
แตละคน ซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพโดยการ 
ใสใจเรื่องอาหารการกินในแบบตางๆ ก็ 
เขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเลือกพืช 
ผักสวนครัวตางๆ มาประกอบอาหารเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยพนจากสารเคมีตางๆ 
“ขาวกลองงอก” นับเปนผลผลิตของ 
ขาว พืชลมลุกชนิดหน่ึงท่ีสามารถรับประทาน 
ไดจากเมล็ดที่ลวนมีคุณคาทางโภชนาการ
อยางมากมาย การรับประทาน “ขาว 
กลองงอก” จึงเปนการดูแลสุขภาพไดดี 
อีกทางหนึ่งสำหรับทุกคน
 วิธ ีการรับประทานขาวกลองงอก 
นั ้นก็ไมไดยากอยางที ่ค ิด เพราะใน 
ปจจุบันขาวกลองงอกไดมีการผลิตมา 
จำหนายทั้งในแบบขาวกลองสำหรับหุง 
รับประทาน ซึ่งก็มีขึ้นตอนในการทำไม 
ยาก และสามารถหุงไดโดยไมตองผสม 
กับขาวขาวเหมือนกับขาวกลองธรรมดาก็
สามารถรับประทานอยางอรอยได อีกทั้ง 
ยังใหความนุ มมากกวาขาวขาวและยัง 
เป ยมไปดวยสารอาหารมากมาย นอก 
จากนั้นขาวกลองงอกยังไดรับความนิยม 
นำมาทำเปน “น้ำขาวกลองงอก” ที่มี 

ประโยชนตอรางกายและมีคุณคาทาง 
โภชนาการอยางมาก
 คุณประโยชนอยางหนึ่งที่ทราบกันดี 
นอกเหนือจากการท่ีจะไดรับคารโบไฮเดรต 
และโปรตีนแลว ขาวกลองงอกยังมี 
คุณสมบัติในการปองกันโรคอัลไซเมอร 
เนื่องจากในขาวกลองงอกมี “สารกาบา” 
หรือเรียกกันเต็มๆ ในทางวิทยาศาสตรวา 
Gamma - Aminobutylic Acid (GABA) 
ซึ่งเปนกรดที่มีคุณสมบัติเดนชัดในการทำ
หนาที่เกี่ยวของกับระบบประสาท โดยทำ 
หนาที่ในการรักษาความสมดุลในสมอง 
จึงชวยทำใหสมองผอนคลายและหลับ 
สบาย
 นอกเหนือจากคุณประโยชนขางตน 
ที่กลาวมาแลวนั้น ในขาวกลองงอกก็ยังมี 
วิตามินหลายชนิดที่สามารถใหประโยชน
ตอรางกาย ไดแก วิตามินอี ท่ีดูแลเก่ียวกับ 
ผิวหนัง หรือวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ที่ 
ชวยในการทำงานของระบบประสาทและ
การเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงแรธาตุ 
ตางๆ เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส 
แม็กนีเซียม แคลเซียม ที่เปนสวนในการ 
เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง และเสนใย 
อาหารที่จากขาวกลองงอกก็สามารถชวย
ในเรื ่องของการควบคุมระดับน้ำตาลใน 
เลือด และควบคุมการขับถายไดเปนอยาง 
ดีอีกดวย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
ขาวกลองงอกยังมีสารอริซานอลท่ีควบคุม 
ความผิดปกติของวัยทองได
 จากคุณสมบัติและคุณประโยชน 
ตางๆ ที ่มีมากมายทำใหเห็นไดวาขาว 
กลองงอกนับเปนพืชที่สามารถชวยใหเรา
ดูแลรักษาสุขภาพไดอยางงายดาย และ 
ข าวกล องงอกก ็ย ังสามารถนำมาทำ 
อาหารไดทั้งคาวและหวาน ซึ่งเราลองมา 
ดูเมนูขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่จะนำมา
ทำและรับประทานเปนอาหารมื้อโปรดได

โดยไมอวนและยังมีประโยชนอีกดวย 

ขาวกลองงอกอบสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม ไดแก ขาวกลองงอกหุงสุก 1 ถวย 
มันฝรั่ง 1 หัว แครอท 1 ชอนโตะ เผือก 1 
ชอนโตะ ใสซีอิ้วและน้ำมันงา อยางละ 1 
ชอนชา กับน้ำตาลเล็กนอย จากนั้นคลุก 
เคล าให  เข าก ันและนำไปอบไฟอ อน 
ประมาณ 2 นาที เมื่อนำออกจากเตาก็โรย 
ดวยใบกระเพรากรอบ ก็จะไดขาวกลอง 
งอกสมุนไพรที่หอมดวยกลิ่นมันฝรั่งและ 
ใบกระเพรามารับประทาน

น้ำขาวกลองงอกสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม น้ำขาวกลองงอกสำเร็จรูปชงแลว 1 
ซอง จากนั้นนำลูกเดือย งาดำ และถั่วแดง 
สุกรวมกัน 1 แกวเปกผสมลงในน้ำขาว 
กลองงอก หากใครชอบรสหวานก็เพิ่ม 
น้ำตาลอีกเล็กนอยก็จะไดน้ำสมุนไพรใน 
อีกรสชาติหนึ่งที่เปยมดวยสารอาหาร

 ม ี เมน ูง  ายๆ แบบน ี ้แล วก ็ลอง 
เปลี่ยนจากอาหารประเภทอื่นๆ มาเปน 
ขาวกลองงอกกันบาง หรืออาจจะลอง 
เปลี่ยนจากการจิบชา กาแฟ มาเปนจิบน้ำ 
ขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่ดีกันใหมาก 
ขึ้น เพราะบางทีการไดลองลิ้มชิมรสของ 
ขาวกลองงอกก็อาจจะเปนอีกทางเลือก 
หนึ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณก็ได 

อางอิง
http://www.hilunch.com 
http://innofoodthai.com
http://thaiherbals.herbshealthbenefits.com 
http://variety.mwake.com/file.php?f=76
www.vcharkarn.com
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จับหัวใจใสสปด
รอน แรง และเร�ว…สัมผัสไดที่ “เซปง”

เร�่องและภาพ โดย: อมตา

เซปง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต (Sepang International Circuit – SIC) เปนสนามแขงรถมาตรฐาน 
ระดับโลกของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในรัฐสลังงอร ใกลกับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร สนามนี้สราง
แลวเสร็จในป ค.ศ. 1999 โดยใชจัดการแขงขันกีฬายานยนตรายการสำคัญของโลกมากมาย อาทิ การแขงขันรถ 
ฟอรมูลาวันชิงแชมปโลก การแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก การแขงขันเอเชียทัวริ่งคาร เปนตน

ขาวกลองงอก
กับสุขภาพที่ครบครัน

โดย: โศภชา เอี่ยมโอภาส

สนามเซปงมีความยาวทั�งสิ�น 5.543 กม.
ประกอบดวย 15 โคง โดยเปนโคงซาย 5 โคง 
และโคงขวา 10 โคง สถิติฟอรมูลาวัน
ในสนามนี้ตอ 1 รอบเปนของ 
ฮวน พาโบล มอนโตยา จากทีมว�ลเลียมส 
เมื่อป 2004 ดวยเวลา 1 นาที 34.223 ว�นาที



ผูชนะนั้นไมจริงเสมอไป ระหวางระยะ 
ทางที่วิ่งวนในลูสนามกวา 300 กิโลเมตร 
มีปจจัยมากมายทั้งจากความสามารถของ
นักขับ ประสิทธิภาพของรถ กลยุทธของ 
ทีมงาน รวมถึงการตองรับมือกับเหตุแหง 
ธรรมชาติ ผู ชนะการแขงขันคือผู ที ่มี 
องคประกอบเหลานั้นครบถวนที่สุด

เพื่อจัดอันดับหาผูชนะประจำป โดยใน 
แตละปจะมีการแขงขันเวียนไปตามสนาม
ของประเทศตางๆ จำนวน 18-20 สนาม 
สำหรับฤดูกาล 2011 สนามเซปงแหงนี้ 

ก็เปนหนึ่งในสังเวียนประลองความเร็ว 
ซึ่งนักขับทั้ง 24 คน จาก 12 ทีม 
จะตองตอสูกันเพื่อแยงชิงอันดับที่ดีที่สุด 
นอกจากนั้นยังตองเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ
อยางสภาพอากาศที่รอนชื ้นหรือบางป 
อาจตองเจอกับพายุฝน อันมีผลตอ 
สมรรถนะของเครื ่องยนตและยางเปน 
อยางยิ่ง โดยที่นี่ขึ้นชื่อวาเปนสนามที่มี 
อุณหภูมิสูงที่สุดในปฏิทินการแขงขันเลย

ทีเดียว

 สุดสัปดาหของการแขงขันแบงออกเปน 
3 วัน โดยวันศุกรจะเปนการซอม 2 รอบ 
เชาและบาย ถึงการซื้อบัตรเขาชม 1 ใบ 
ซ่ึงมีราคาพอๆ กับต๋ัวเคร่ืองบินบางเสนทาง 
จะเขาสนามไดทุกวัน แตเปนที่รูกันดีวาที่ 
เซปงมักเปดใหเขาชมฟรีในวันศุกร ทั้งนี้ 
เพื ่อเปนการเปดโอกาสใหคนทองถิ ่น 

สามารถเขาชมไดดวย เราจึงสามารถ 
เลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย ไมจำเปนตอง 
ตรงตามหมายเลขท่ีน่ังบนบัตร ใครท่ีอยาก 
ไดทัศนวิสัยกวางๆ มองเห็นรถไดหลายโคง 
ขอแนะนำใหลองขึ ้นไปชมจากชั ้นบน 
แตถาใครอยากสัมผัสการทำงานของทีม 
ตางๆ แบบใกลชิด ชั้นลางจะเหมาะกวา 
สวนในเรื่องเสียงกระหึ่มจากเครื ่องยนต 
ขนาด 720 แรงมาของรถฟอรมูลาวัน 
ไมวาจะนั่งตรงไหนก็เราใจเชนกัน

 ความสำคัญของการแขงขันจะเริ ่ม 
ข้ึนในวันเสาร สังเกตไดจากผูคนหนาแนนข้ึน 
พรอมกับอุปกรณการเชียรครบครัน สีสัน 
เปนไปตามแตวาใครชอบใคร คราวนี้ 
เจาหนาที่สนามจะเขมงวดในการผานเขา
ประตูและที่นั ่ง เมื่อผานการซอมรอบ 
สุดทายไปในชวงเชาแลว ชวงบายจะเปน 
การแขงขันรอบจัดอันดับ (Qualifying) 
เพื ่อใหไดตำแหนงออกตัวสำหรับการ 
แขงขันจริงในวันอาทิตย การแขงขันรอบน้ี 
ใชเวลารวม 1 ชั่วโมง โดยคัดออกจาก   
24 คัน เหลือ 17 คัน และ 10 คัน 
ตามลำดับ สำหรับ 10 คันสุดทายจะมา 
แขงกันอีกครั้งเพื่อหาผูที ่ทำเวลาดีที่สุด 
ซึ่งจะไดสิทธิในการออกตัวจากอันดับแรก
หรือที่เรียกกันวาตำแหนงโพล โพซิชั่น 
(Pole Position) ถือวาเปนจุดออกตัว 
ที่ไดเปรียบคูแขงมากที่สุด แตความเขาใจ 
ที่วาคันที่ไดออกตัวจากตำแหนงที่ดีที่สุด 
ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันแขงขันจริงจะเปน

 สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

 ในมุมของการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
รถฟอรมูลาวันถือวามีสวนไดมากกวาสวน
เสีย แมจะตองลงทุนสูงมากในการสราง 
สนามและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
แตหากบำรุงรักษาใหไดตามมาตรฐาน 
ของสหพันธยานยนตนานาชาติหรือ FIA 
สนามนั้นก็จะยังไดรับการคัดเลือกใหจัด 
การแขงขันรายการใหญเชนนี้อีกนับสิบๆ 
ป โดยเมื่อโอกาสเวียนมาถึงเมื่อใดก็ถือ 
เปนนาทีทองของเจาบาน ทั้งจากภายใน 
สนามแขงซึ่งจะมีรายไดจากการจำหนาย
ของที่ระลึก พื้นที่ใหเชาโฆษณา และ 
อาหารการกิน ที่นี ่หามนำอาหารและ 
เครื่องดื่มจากภายนอกเขามา ผูชมจะตอง 
หาซื้ออาหารรับประทานจากรานคาตางๆ 
ในสนามเทานั้น คนไทยอยางเราจึงตอง 
ทำใจรับกับราคาที่สูงกวาปกติ โดยเฉลี่ย 
เมนูหนึ่งจะอยูที่ 200-250 บาท น้ำเปลา 
1 ขวดเล็กหรือน้ำอัดลม 1 กระปอง ราคา 
50 บาท สวนภายนอกสนาม รายไดจะ 
สะพัดอยู ก ับหมวดทองเที ่ยวเปนหลัก 
โดยเฉพาะโรงแรมท ี ่พ ักและแหล  ง 
ทองเที่ยวสำคัญของประเทศ

 ถึงตรงน้ีนึกอยากใหประเทศไทยมีสนาม 
แขงรถระดับนานาชาติบางเสียแลว... 

สนามเซปงหางจาก
กรุงกัวลาลัมเปอร
ประมาณ 60 กม. 
สามารถเดินทาง
มาดวยรถบัสซ�่งมี

บร�การทุกวัน
ตลอดการแขงขัน 

คารถเที่ยวละ 
150 บาท

INFO.

INFO.

 คงไมมีใครปฏิเสธไดวาการมีสุขภาพ 
ดีเปนสิ่งที่ดียิ่งกับชีวิตในปจจุบัน เพราะ 
ดวยในตอนนี ้กาลเวลาที ่เปลี ่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ผนวกกับความเรงรีบในการ 
ทำงานหร ือการเด ินทางแต ละว ันก ็ 
อาจจะทำใหหลายๆ คนเกิดความเครียด 
หรือไมสบายเนื้อไมสบายตัวจนเปนไขกัน
ไดอยางที ่ไมทันตั ้งตัว ดังนั ้นหากเรา 
สามารถจะทำใหรางกายของเรามีความ 
แข็งแรง และไมเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง 
ตางๆ ไดก็คงจะเปนสิ่งประเสริฐที่สุดที่จะ 
หาได
 การดูแลสุขภาพก็มีหลายหลากวิธี 
ตามแตความชอบหรือความตองการของ
แตละคน ซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพโดยการ 
ใสใจเรื่องอาหารการกินในแบบตางๆ ก็ 
เขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเลือกพืช 
ผักสวนครัวตางๆ มาประกอบอาหารเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยพนจากสารเคมีตางๆ 
“ขาวกลองงอก” นับเปนผลผลิตของ 
ขาว พืชลมลุกชนิดหน่ึงท่ีสามารถรับประทาน 
ไดจากเมล็ดที่ลวนมีคุณคาทางโภชนาการ
อยางมากมาย การรับประทาน “ขาว 
กลองงอก” จึงเปนการดูแลสุขภาพไดดี 
อีกทางหนึ่งสำหรับทุกคน
 วิธ ีการรับประทานขาวกลองงอก 
นั ้นก็ไมไดยากอยางที ่ค ิด เพราะใน 
ปจจุบันขาวกลองงอกไดมีการผลิตมา 
จำหนายทั้งในแบบขาวกลองสำหรับหุง 
รับประทาน ซึ่งก็มีขึ้นตอนในการทำไม 
ยาก และสามารถหุงไดโดยไมตองผสม 
กับขาวขาวเหมือนกับขาวกลองธรรมดาก็
สามารถรับประทานอยางอรอยได อีกทั้ง 
ยังใหความนุ มมากกวาขาวขาวและยัง 
เป ยมไปดวยสารอาหารมากมาย นอก 
จากนั้นขาวกลองงอกยังไดรับความนิยม 
นำมาทำเปน “น้ำขาวกลองงอก” ที่มี 

ประโยชนตอรางกายและมีคุณคาทาง 
โภชนาการอยางมาก
 คุณประโยชนอยางหนึ่งที่ทราบกันดี 
นอกเหนือจากการท่ีจะไดรับคารโบไฮเดรต 
และโปรตีนแลว ขาวกลองงอกยังมี 
คุณสมบัติในการปองกันโรคอัลไซเมอร 
เนื่องจากในขาวกลองงอกมี “สารกาบา” 
หรือเรียกกันเต็มๆ ในทางวิทยาศาสตรวา 
Gamma - Aminobutylic Acid (GABA) 
ซึ่งเปนกรดที่มีคุณสมบัติเดนชัดในการทำ
หนาที่เกี่ยวของกับระบบประสาท โดยทำ 
หนาที่ในการรักษาความสมดุลในสมอง 
จึงชวยทำใหสมองผอนคลายและหลับ 
สบาย
 นอกเหนือจากคุณประโยชนขางตน 
ที่กลาวมาแลวนั้น ในขาวกลองงอกก็ยังมี 
วิตามินหลายชนิดที่สามารถใหประโยชน
ตอรางกาย ไดแก วิตามินอี ท่ีดูแลเก่ียวกับ 
ผิวหนัง หรือวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ที่ 
ชวยในการทำงานของระบบประสาทและ
การเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงแรธาตุ 
ตางๆ เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส 
แม็กนีเซียม แคลเซียม ที่เปนสวนในการ 
เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง และเสนใย 
อาหารที่จากขาวกลองงอกก็สามารถชวย
ในเรื ่องของการควบคุมระดับน้ำตาลใน 
เลือด และควบคุมการขับถายไดเปนอยาง 
ดีอีกดวย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
ขาวกลองงอกยังมีสารอริซานอลท่ีควบคุม 
ความผิดปกติของวัยทองได
 จากคุณสมบัติและคุณประโยชน 
ตางๆ ที ่มีมากมายทำใหเห็นไดวาขาว 
กลองงอกนับเปนพืชที่สามารถชวยใหเรา
ดูแลรักษาสุขภาพไดอยางงายดาย และ 
ข าวกล องงอกก ็ย ังสามารถนำมาทำ 
อาหารไดทั้งคาวและหวาน ซึ่งเราลองมา 
ดูเมนูขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่จะนำมา
ทำและรับประทานเปนอาหารมื้อโปรดได

โดยไมอวนและยังมีประโยชนอีกดวย 

ขาวกลองงอกอบสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม ไดแก ขาวกลองงอกหุงสุก 1 ถวย 
มันฝรั่ง 1 หัว แครอท 1 ชอนโตะ เผือก 1 
ชอนโตะ ใสซีอิ้วและน้ำมันงา อยางละ 1 
ชอนชา กับน้ำตาลเล็กนอย จากนั้นคลุก 
เคล าให  เข าก ันและนำไปอบไฟอ อน 
ประมาณ 2 นาที เมื่อนำออกจากเตาก็โรย 
ดวยใบกระเพรากรอบ ก็จะไดขาวกลอง 
งอกสมุนไพรที่หอมดวยกลิ่นมันฝรั่งและ 
ใบกระเพรามารับประทาน

น้ำขาวกลองงอกสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม น้ำขาวกลองงอกสำเร็จรูปชงแลว 1 
ซอง จากนั้นนำลูกเดือย งาดำ และถั่วแดง 
สุกรวมกัน 1 แกวเปกผสมลงในน้ำขาว 
กลองงอก หากใครชอบรสหวานก็เพิ่ม 
น้ำตาลอีกเล็กนอยก็จะไดน้ำสมุนไพรใน 
อีกรสชาติหนึ่งที่เปยมดวยสารอาหาร

 ม ี เมน ูง  ายๆ แบบน ี ้แล วก ็ลอง 
เปลี่ยนจากอาหารประเภทอื่นๆ มาเปน 
ขาวกลองงอกกันบาง หรืออาจจะลอง 
เปลี่ยนจากการจิบชา กาแฟ มาเปนจิบน้ำ 
ขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่ดีกันใหมาก 
ขึ้น เพราะบางทีการไดลองลิ้มชิมรสของ 
ขาวกลองงอกก็อาจจะเปนอีกทางเลือก 
หนึ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณก็ได 

อางอิง
http://www.hilunch.com 
http://innofoodthai.com
http://thaiherbals.herbshealthbenefits.com 
http://variety.mwake.com/file.php?f=76
www.vcharkarn.com
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จับหัวใจใสสปด
รอน แรง และเร�ว…สัมผัสไดที่ “เซปง”

เร�่องและภาพ โดย: อมตา

ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการสสำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก สแข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม สซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

เซปง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต (Sepang International Circuit – SIC) เปนสนามแขงรถมาตรฐาน 
ระดับโลกของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในรัฐสลังงอร ใกลกับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร สนามนี้สราง
แลวเสร็จในป ค.ศ. 1999 โดยใชจัดการแขงขันกีฬายานยนตรายการสำคัญของโลกมากมาย อาทิ การแขงขันรถ 
ฟอรมูลาวันชิงแชมปโลก การแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก การแขงขันเอเชียทัวริ่งคาร เปนตน

ขาวกลองงอก
กับสุขภาพที่ครบครัน

โดย: โศภชา เอี่ยมโอภาส

สนามเซปงมีความยาวทั�งสิ�น 5.543 กม.
ประกอบดวย 15 โคง โดยเปนโคงซาย 5 โคง 
และโคงขวา 10 โคง สถิติฟอรมูลาวัน
ในสนามนี้ตอ 1 รอบเปนของ 
ฮวน พาโบล มอนโตยา จากทีมว�ลเลียมส 
เมื่อป 2004 ดวยเวลา 1 นาที 34.223 ว�นาที



ผูชนะนั้นไมจริงเสมอไป ระหวางระยะ 
ทางที่วิ่งวนในลูสนามกวา 300 กิโลเมตร 
มีปจจัยมากมายทั้งจากความสามารถของ
นักขับ ประสิทธิภาพของรถ กลยุทธของ 
ทีมงาน รวมถึงการตองรับมือกับเหตุแหง 
ธรรมชาติ ผู ชนะการแขงขันคือผู ที ่มี 
องคประกอบเหลานั้นครบถวนที่สุด

เพื่อจัดอันดับหาผูชนะประจำป โดยใน 
แตละปจะมีการแขงขันเวียนไปตามสนาม
ของประเทศตางๆ จำนวน 18-20 สนาม 
สำหรับฤดูกาล 2011 สนามเซปงแหงนี้ 

ก็เปนหนึ่งในสังเวียนประลองความเร็ว 
ซึ่งนักขับทั้ง 24 คน จาก 12 ทีม 
จะตองตอสูกันเพื่อแยงชิงอันดับที่ดีที่สุด 
นอกจากนั้นยังตองเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ
อยางสภาพอากาศที่รอนชื ้นหรือบางป 
อาจตองเจอกับพายุฝน อันมีผลตอ 
สมรรถนะของเครื ่องยนตและยางเปน 
อยางยิ่ง โดยที่นี่ขึ้นชื่อวาเปนสนามที่มี 
อุณหภูมิสูงที่สุดในปฏิทินการแขงขันเลย

ทีเดียว

 สุดสัปดาหของการแขงขันแบงออกเปน 
3 วัน โดยวันศุกรจะเปนการซอม 2 รอบ 
เชาและบาย ถึงการซื้อบัตรเขาชม 1 ใบ 
ซ่ึงมีราคาพอๆ กับต๋ัวเคร่ืองบินบางเสนทาง 
จะเขาสนามไดทุกวัน แตเปนที่รูกันดีวาที่ 
เซปงมักเปดใหเขาชมฟรีในวันศุกร ทั้งนี้ 
เพื ่อเปนการเปดโอกาสใหคนทองถิ ่น 

สามารถเขาชมไดดวย เราจึงสามารถ 
เลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย ไมจำเปนตอง 
ตรงตามหมายเลขท่ีน่ังบนบัตร ใครท่ีอยาก 
ไดทัศนวิสัยกวางๆ มองเห็นรถไดหลายโคง 
ขอแนะนำใหลองขึ ้นไปชมจากชั ้นบน 
แตถาใครอยากสัมผัสการทำงานของทีม 
ตางๆ แบบใกลชิด ชั้นลางจะเหมาะกวา 
สวนในเรื่องเสียงกระหึ่มจากเครื ่องยนต 
ขนาด 720 แรงมาของรถฟอรมูลาวัน 
ไมวาจะนั่งตรงไหนก็เราใจเชนกัน

 ความสำคัญของการแขงขันจะเริ ่ม 
ข้ึนในวันเสาร สังเกตไดจากผูคนหนาแนนข้ึน 
พรอมกับอุปกรณการเชียรครบครัน สีสัน 
เปนไปตามแตวาใครชอบใคร คราวนี้ 
เจาหนาที่สนามจะเขมงวดในการผานเขา
ประตูและที่นั ่ง เมื่อผานการซอมรอบ 
สุดทายไปในชวงเชาแลว ชวงบายจะเปน 
การแขงขันรอบจัดอันดับ (Qualifying) 
เพื ่อใหไดตำแหนงออกตัวสำหรับการ 
แขงขันจริงในวันอาทิตย การแขงขันรอบน้ี 
ใชเวลารวม 1 ชั่วโมง โดยคัดออกจาก   
24 คัน เหลือ 17 คัน และ 10 คัน 
ตามลำดับ สำหรับ 10 คันสุดทายจะมา 
แขงกันอีกครั้งเพื่อหาผูที ่ทำเวลาดีที่สุด 
ซึ่งจะไดสิทธิในการออกตัวจากอันดับแรก
หรือที่เรียกกันวาตำแหนงโพล โพซิชั่น 
(Pole Position) ถือวาเปนจุดออกตัว 
ที่ไดเปรียบคูแขงมากที่สุด แตความเขาใจ 
ที่วาคันที่ไดออกตัวจากตำแหนงที่ดีที่สุด 
ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันแขงขันจริงจะเปน

 สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

 ในมุมของการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
รถฟอรมูลาวันถือวามีสวนไดมากกวาสวน
เสีย แมจะตองลงทุนสูงมากในการสราง 
สนามและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
แตหากบำรุงรักษาใหไดตามมาตรฐาน 
ของสหพันธยานยนตนานาชาติหรือ FIA 
สนามนั้นก็จะยังไดรับการคัดเลือกใหจัด 
การแขงขันรายการใหญเชนนี้อีกนับสิบๆ 
ป โดยเมื่อโอกาสเวียนมาถึงเมื่อใดก็ถือ 
เปนนาทีทองของเจาบาน ทั้งจากภายใน 
สนามแขงซึ่งจะมีรายไดจากการจำหนาย
ของที่ระลึก พื้นที่ใหเชาโฆษณา และ 
อาหารการกิน ที่นี ่หามนำอาหารและ 
เครื่องดื่มจากภายนอกเขามา ผูชมจะตอง 
หาซื้ออาหารรับประทานจากรานคาตางๆ 
ในสนามเทานั้น คนไทยอยางเราจึงตอง 
ทำใจรับกับราคาที่สูงกวาปกติ โดยเฉลี่ย 
เมนูหนึ่งจะอยูที่ 200-250 บาท น้ำเปลา 
1 ขวดเล็กหรือน้ำอัดลม 1 กระปอง ราคา 
50 บาท สวนภายนอกสนาม รายไดจะ 
สะพัดอยู ก ับหมวดทองเที ่ยวเปนหลัก 
โดยเฉพาะโรงแรมท ี ่พ ักและแหล  ง 
ทองเที่ยวสำคัญของประเทศ

 ถึงตรงน้ีนึกอยากใหประเทศไทยมีสนาม 
แขงรถระดับนานาชาติบางเสียแลว... 

สนามเซปงหางจาก
กรุงกัวลาลัมเปอร
ประมาณ 60 กม. 
สามารถเดินทาง
มาดวยรถบัสซ�่งมี

บร�การทุกวัน
ตลอดการแขงขัน 

คารถเที่ยวละ 
150 บาท

INFO.

INFO.

 คงไมมีใครปฏิเสธไดวาการมีสุขภาพ 
ดีเปนสิ่งที่ดียิ่งกับชีวิตในปจจุบัน เพราะ 
ดวยในตอนนี ้กาลเวลาที ่เปลี ่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ผนวกกับความเรงรีบในการ 
ทำงานหร ือการเด ินทางแต ละว ันก ็ 
อาจจะทำใหหลายๆ คนเกิดความเครียด 
หรือไมสบายเนื้อไมสบายตัวจนเปนไขกัน
ไดอยางที ่ไมทันตั ้งตัว ดังนั ้นหากเรา 
สามารถจะทำใหรางกายของเรามีความ 
แข็งแรง และไมเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง 
ตางๆ ไดก็คงจะเปนสิ่งประเสริฐที่สุดที่จะ 
หาได
 การดูแลสุขภาพก็มีหลายหลากวิธี 
ตามแตความชอบหรือความตองการของ
แตละคน ซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพโดยการ 
ใสใจเรื่องอาหารการกินในแบบตางๆ ก็ 
เขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเลือกพืช 
ผักสวนครัวตางๆ มาประกอบอาหารเพื่อ 
ใหเกิดความปลอดภัยพนจากสารเคมีตางๆ 
“ขาวกลองงอก” นับเปนผลผลิตของ 
ขาว พืชลมลุกชนิดหน่ึงท่ีสามารถรับประทาน 
ไดจากเมล็ดที่ลวนมีคุณคาทางโภชนาการ
อยางมากมาย การรับประทาน “ขาว 
กลองงอก” จึงเปนการดูแลสุขภาพไดดี 
อีกทางหนึ่งสำหรับทุกคน
 วิธ ีการรับประทานขาวกลองงอก 
นั ้นก็ไมไดยากอยางที ่ค ิด เพราะใน 
ปจจุบันขาวกลองงอกไดมีการผลิตมา 
จำหนายทั้งในแบบขาวกลองสำหรับหุง 
รับประทาน ซึ่งก็มีขึ้นตอนในการทำไม 
ยาก และสามารถหุงไดโดยไมตองผสม 
กับขาวขาวเหมือนกับขาวกลองธรรมดาก็
สามารถรับประทานอยางอรอยได อีกทั้ง 
ยังใหความนุ มมากกวาขาวขาวและยัง 
เป ยมไปดวยสารอาหารมากมาย นอก 
จากนั้นขาวกลองงอกยังไดรับความนิยม 
นำมาทำเปน “น้ำขาวกลองงอก” ที่มี 

ประโยชนตอรางกายและมีคุณคาทาง 
โภชนาการอยางมาก
 คุณประโยชนอยางหนึ่งที่ทราบกันดี 
นอกเหนือจากการท่ีจะไดรับคารโบไฮเดรต 
และโปรตีนแลว ขาวกลองงอกยังมี 
คุณสมบัติในการปองกันโรคอัลไซเมอร 
เนื่องจากในขาวกลองงอกมี “สารกาบา” 
หรือเรียกกันเต็มๆ ในทางวิทยาศาสตรวา 
Gamma - Aminobutylic Acid (GABA) 
ซึ่งเปนกรดที่มีคุณสมบัติเดนชัดในการทำ
หนาที่เกี่ยวของกับระบบประสาท โดยทำ 
หนาที่ในการรักษาความสมดุลในสมอง 
จึงชวยทำใหสมองผอนคลายและหลับ 
สบาย
 นอกเหนือจากคุณประโยชนขางตน 
ที่กลาวมาแลวนั้น ในขาวกลองงอกก็ยังมี 
วิตามินหลายชนิดที่สามารถใหประโยชน
ตอรางกาย ไดแก วิตามินอี ท่ีดูแลเก่ียวกับ 
ผิวหนัง หรือวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ที่ 
ชวยในการทำงานของระบบประสาทและ
การเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงแรธาตุ 
ตางๆ เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส 
แม็กนีเซียม แคลเซียม ที่เปนสวนในการ 
เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง และเสนใย 
อาหารที่จากขาวกลองงอกก็สามารถชวย
ในเรื ่องของการควบคุมระดับน้ำตาลใน 
เลือด และควบคุมการขับถายไดเปนอยาง 
ดีอีกดวย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
ขาวกลองงอกยังมีสารอริซานอลท่ีควบคุม 
ความผิดปกติของวัยทองได
 จากคุณสมบัติและคุณประโยชน 
ตางๆ ที ่มีมากมายทำใหเห็นไดวาขาว 
กลองงอกนับเปนพืชที่สามารถชวยใหเรา
ดูแลรักษาสุขภาพไดอยางงายดาย และ 
ข าวกล องงอกก ็ย ังสามารถนำมาทำ 
อาหารไดทั้งคาวและหวาน ซึ่งเราลองมา 
ดูเมนูขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่จะนำมา
ทำและรับประทานเปนอาหารมื้อโปรดได

โดยไมอวนและยังมีประโยชนอีกดวย 

ขาวกลองงอกอบสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม ไดแก ขาวกลองงอกหุงสุก 1 ถวย 
มันฝรั่ง 1 หัว แครอท 1 ชอนโตะ เผือก 1 
ชอนโตะ ใสซีอิ๊วและน้ำมันงา อยางละ 1 
ชอนชา กับน้ำตาลเล็กนอย จากนั้นคลุก 
เคล าให  เข าก ันและนำไปอบไฟอ อน 
ประมาณ 2 นาที เมื่อนำออกจากเตาก็โรย 
ดวยใบกะเพรากรอบ ก็จะไดขาวกลอง 
งอกสมุนไพรที่หอมดวยกลิ่นมันฝรั่งและ 
ใบกะเพรามารับประทาน

น้ำขาวกลองงอกสมุนไพร (สูตรอยาง 
งายรับประทานสำหรับ 1 ทาน) สวน 
ผสม น้ำขาวกลองงอกสำเร็จรูปชงแลว 1 
ซอง จากนั้นนำลูกเดือย งาดำ และถั่วแดง 
สุกรวมกัน 1 แกวเปกผสมลงในน้ำขาว 
กลองงอก หากใครชอบรสหวานก็เพิ่ม 
น้ำตาลอีกเล็กนอยก็จะไดน้ำสมุนไพรใน 
อีกรสชาติหนึ่งที่เปยมดวยสารอาหาร

 ม ี เมน ูง  ายๆ แบบน ี ้แล วก ็ลอง 
เปลี่ยนจากอาหารประเภทอื่นๆ มาเปน 
ขาวกลองงอกกันบาง หรืออาจจะลอง 
เปลี่ยนจากการจิบชา กาแฟ มาเปนจิบน้ำ 
ขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพที่ดีกันใหมาก 
ขึ้น เพราะบางทีการไดลองลิ้มชิมรสของ 
ขาวกลองงอกก็อาจจะเปนอีกทางเลือก 
หนึ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณก็ได 

อางอิง
http://www.hilunch.com 
http://innofoodthai.com
http://thaiherbals.herbshealthbenefits.com 
http://variety.mwake.com/file.php?f=76
www.vcharkarn.com
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จับหัวใจใสสปด
รอน แรง และเร�ว…สัมผัสไดที่ “เซปง”

เร�่องและภาพ โดย: อมตา

ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด ส สำหรับการแขงขันท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด 
สำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการสสำหรับคอกีฬาความเร็วยอมตองเปนการ
แข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก สแข งข ันรถฟอร ม ูล าว ันช ิงแชมปโลก 
ซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม สซึ่งเปนรายการแขงขันเก็บคะแนนสะสม 

เซปง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต (Sepang International Circuit – SIC) เปนสนามแขงรถมาตรฐาน 
ระดับโลกของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในรัฐสลังงอร ใกลกับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร สนามนี้สราง
แลวเสร็จในป ค.ศ. 1999 โดยใชจัดการแขงขันกีฬายานยนตรายการสำคัญของโลกมากมาย อาทิ การแขงขันรถ 
ฟอรมูลาวันชิงแชมปโลก การแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก การแขงขันเอเชียทัวริ่งคาร เปนตน

ขาวกลองงอก
กับสุขภาพที่ครบครัน

โดย: โศภชา เอี่ยมโอภาส

สนามเซปงมีความยาวทั�งสิ�น 5.543 กม.
ประกอบดวย 15 โคง โดยเปนโคงซาย 5 โคง 
และโคงขวา 10 โคง สถิติฟอรมูลาวัน
ในสนามนี้ตอ 1 รอบเปนของ 
ฮวน พาโบล มอนโตยา จากทีมว�ลเลียมส 
เมื่อป 2004 ดวยเวลา 1 นาที 34.223 ว�นาที











1. Export Warning System 

(EXWA) ผลจากระบบ EXWA คาดวา 
ท ิศทางการส งออกของไทยในเด ือน 
เมษายน และพฤษภาคม 2554 คาดวา 
สามารถขยายตัวไดดีตอเนื่อง จากระบบ 
EXWA พบวาโอกาสที ่การสงออกจะ 
ขยายตัวสูงกวารอยละ 15.5 มีความเปน 
ไปไดรอยละ 80 เนื่องจากปจจัยชี้นำการ 
สงออกยังมีการขยายตัวไดดี โดยเฉพาะ 
ปจจัยดานตางประเทศ โดย JPMorgan 
Global Manufacturing PMI ซึ่งเปน 
ตัวแปรหนึ่งที ่ทำใหทราบถึงภาวการณ 
ขยายตัวหรือหดตัวของการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมของโลก โดยขอมูลที่นำมา 
จัดทำ PMI ถูกรวบรวมมาจากการสำรวจ 
กระบวนการจัดซื้อจากกวา 7,500โรงงาน 
ในประเทศผูนำทางเศรษฐกิจ จำนวน 26 
ประเทศ ซึ่งคิดเปนรอยละ 83 ของ 
ปริมาณผลผลิตทั่วโลก พบวาการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมของโลกมีท ิศทางดี 
โดยอยูที่ระดับ 57.8 ในขณะที่ปจจัยใน 
ประเทศส วนใหญ ย ั งคงขยายต ัวได  
ตอเน่ือง แมวาจะเร่ิมมีทิศทางการขยายตัว 
ท่ีชะลอลง โดยดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจระยะส้ัน 
การนำเขาวัตถุดิบ และการนำเขาสินคาทุน 
ขยายตัวชะลอ ลงโดยขยายตัวรอยละ 6.3 
17.3 และ 33.0 ตามลำดับ ในขณะที่ 
อัตราการใช กำลังการผลิต หดตัวรอยละ 
-2.4 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

2. Export Composite Leading 

Index (Export CLI) ผลจากระบบ 
Export CLI คาดวาทิศทางการสงออกใน 
เดือนพฤษภาคม 2554 จะมีการขยายตัว 
อยูในชวงรอยละ 13.6 - 17.8 ซึ่งถือวา 
ยังมีการขยายตัวในระดับสูง เน่ืองจากเม่ือ 
พิจารณาตัวแปรองคประกอบหลังทำการ
ปรับแลว (Adjust) พบวา ตัวแปร 3 
ตัวแปร จาก 5 ตัวแปร ยังขยายตัวไดดี 
(Expansion) ไดแก JPMorgan Global 
Manufacturing PMI ด ัชน ีตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนี 
ชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น อยางไรก็ตาม 
พบวาอัตราการใชกำลังการผลิตภาค 
อุตสาหกรรม มีสัญญาณการชะลอตัวลง 
(Downturn) ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรมหดตัวตอเน่ือง (Slowdown)
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การคาดการณการสงออกไทยเดือนพฤษภาคม 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การส งออกในเด ือนพฤษภาคม 
2554 คาดวาจะยังมีทิศทางการ 
ขยายตัวได ในระดับดี โดยผลจาก 
ระบบเตือนภัยการสงออก Export 
Warning System (EXWA) และ 
Export Composite Leading 
Index (Export CLI) ใหผลสอดคลอง 
กัน ซึ่งพบวาปจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศยัง 
มีทิศทางเปนบวกตอภาคการสงออก
ไทย โดยมีผลการคาดการณดังนี้

ภาพที่ 1 Export Warning System (EXWA)
ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th

ภาพที่ 2
Export Composite Leading Index (ECLI)
ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th
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1. Export Warning System 

(EXWA) ผลจากระบบ EXWA คาดวา 
ท ิศทางการส งออกของไทยในเด ือน 
เมษายน และพฤษภาคม 2554 คาดวา 
สามารถขยายตัวไดดีตอเนื่อง จากระบบ 
EXWA พบวาโอกาสที่การสงออกจะ 
ขยายตัวสูงกวารอยละ 15.5 มีความเปน 
ไปไดรอยละ 80 เนื่องจากปจจัยชี้นำการ 
สงออกยังมีการขยายตัวไดดี โดยเฉพาะ 
ปจจัยดานตางประเทศ โดย JPMorgan 
Global Manufacturing PMI ซึ่งเปน 
ตัวแปรหนึ่งที ่ทำใหทราบถึงภาวการณ 
ขยายตัวหรือหดตัวของการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมของโลก โดยขอมูลที่นำมา 
จัดทำ PMI ถูกรวบรวมมาจากการสำรวจ 
กระบวนการจัดซื้อจากกวา 7,500โรงงาน 
ในประเทศผูนำทางเศรษฐกิจ จำนวน 26 
ประเทศ ซึ่งคิดเปนรอยละ 83 
ของปริมาณผลผลิตท่ัวโลก พบวาการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมของโลกมีท ิศทางดี 
โดยอยูที่ระดับ 57.8 ในขณะที่ปจจัย 
ในประเทศสวนใหญยังคงขยายตัวได 
ตอเน่ือง แมวาจะเร่ิมมีทิศทางการขยายตัว 
ท่ีชะลอลง โดยดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจระยะส้ัน 
การนำเขาวัตถุดิบ และการนำเขาสินคาทุน 
ขยายตัวชะลอ ลงโดยขยายตัวรอยละ 6.3 
17.3 และ 33.0 ตามลำดับ ในขณะที่ 
อัตราการใช กำลังการผลิต หดตัวรอยละ 
-2.4 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

2. Export Composite Leading 

Index (Export CLI) ผลจากระบบ 
Export CLI คาดวาทิศทางการสงออกใน 
เดือนพฤษภาคม 2554 จะมีการขยายตัว 
อยูในชวงรอยละ 13.6 - 17.8 ซึ่งถือวา 
ยังมีการขยายตัวในระดับสูง เนื่องจาก 
เมื่อพิจารณาตัวแปรองคประกอบหลังทำ
การปรับแลว (Adjust) พบวา ตัวแปร 3 
ตัวแปร จาก 5 ตัวแปร ยังขยายตัวไดดี 
(Expansion) ไดแก JPMorgan Global 
Manufacturing PMI ดัชนีตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนี 
ชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น อยางไรก็ตาม 
พบวาอัตราการใชกำลังการผลิตภาค 
อุตสาหกรรม มีสัญญาณการชะลอตัวลง 
(Downturn) ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรมหดตัวตอเน่ือง (Slowdown)
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การคาดการณการสงออกไทยเดือนพฤษภาคม 2553
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดวาจะยังมีทิศทางการขยายตัวได ในระดับดี 
โดยผลจากระบบเตือนภัยการสงออก Export Warning System (EXWA) และ Export Composite 
Leading Index (Export CLI) ใหผลสอดคลองกัน ซึ่งพบวาปจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศยังมีทิศทางเปนบวกตอภาคการสงออกไทย โดยมีผลการคาดการณ ดังนี้

การส งออกในเด ือนพฤษภาคม 
2554 คาดวาจะยังมีทิศทางการ 
ขยายตัวได ในระดับดี โดยผลจาก 
ระบบเตือนภัยการสงออก Export 
Warning System (EXWA) และ 
Export Composite Leading 
Index (Export CLI) 
ใหผลสอดคลองกัน ซึ่งพบวาปจจัย 
ชี้นำทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศยังมีทิศทางเปนบวก
ตอภาคการสงออกไทย โดยมีผล 
การคาดการณ ดังนี้

ภาพที่ 1 Export Warning System (EXWA)
ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th

ภาพที่ 2
Export Composite Leading Index (ECLI)
ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th
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