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จีนเริ่มมีความสำคัญตอเศรษฐกิจโลก 
มากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
ดวยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับ 2 
ของโลก และจำนวนประชากรที่มากที่สุด 
(1.3 พันลานคน) ทำใหจีนมีบทบาทที่ 
สำคัญในเศรษฐกิจโลก จากรายงานของ 
สำนักงานสถิติแหงชาติของจีน ผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศของจีนในครึ ่งป 
แรก พ.ศ. 2554 ขยายตัวรอยละ 9.6 
เม ื ่อเท ียบก ับช วงเวลาเด ียวก ันของป  
ที่ผานมา เงินทุนสำรองระหวางประเทศ 
มีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปนกวา 3.2 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ บทบาทของประเทศจีนกำลัง 
เปล ี ่ ยนจากโรงงานผล ิตส ู ศ ูนย กลาง 
เศรษฐกิจของโลกจริงหรือ ในฐานะผูนำ 
ผูบริหาร ตองติดตามและกลยุทธเพื่อฉก 
ฉวยโอกาสทางธ ุรก ิจให สอดคล องก ับ 
สภาพแวดล อมทางเศรษฐก ิจท ี ่กำล ัง 
เปลี่ยนแปลงไป 

ฉบ ั บก ั นย ายนน ี ้  เร ิ ่ ม ต  นด  ว ย  
Leaders’ Note ของรองศาสตราจารย 
ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์ ที่ไดนำประสบการณ 
และความรู มาแบงปนถึงการสรางภาวะ 
การเปนผูนำในยุคดิจิตัล โดยหนึ่งในทักษะ 
ที ่ผ ู นำในโลกดิจิตัลจะขาดไมไดคือการ 
เขาใจโลกาภิวัตน และการบริหารความ 
เปลี่ยนแปลง ฉบับนี้จึงไดนำเสนอเนื้อหาที่ 
เนนถึงประเทศผูนำทางเศรษฐกิจใหมของ 
โลก “จีน” เริ่มดวยรายงาน สถานการณ 
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ 
ของจีน ชวงครึ่งแรกของป 2554 โดย 

สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย และบทสรุปของ 
วิสัยทัศนและแนวทางการไปสู ความเปนศูนยกลางของเซี ่ยงไฮ ซึ ่งเรียบเรียงโดย 
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร พรอมกันนี้ทางศูนยโลจิสติกส มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ ไดนำเสนอเรื่อง การพัฒนาโลจิสติกสและการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน  และในอีกมุมมองหนึ่งจากโลกตะวันตกทางลาตินอเมริกา 
ศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา (SEA-LAC Trade Center) มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดเสนอขอมูลการลงทุนของจีนในกลุมประเทศลาตินอเมริกา ในหัวขอ ลาติน 
อเมริกา แหลงขุมทรัพยทางเศรษฐกิจของจีน เรียบเรียงโดย ดร. จักรกรินทร ศรีมูล และสุดทาย 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง เกาะติดแผน 
พัฒนาธุรกิจทองเที่ยวในกวางซี 

นอกจากเรื่องราวการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนแลว เรื่องของอาเซียนก็เปนอีก 
ประเด็นสำคัญที่คนไทยจำเปนตองเกาะติดสถานการณอยางใกลชิด ในฉบับนี้ ผูชวย 
ศาสตราจารย ดร. อัทธ พิศาลวานิช เสนอเรื่อง ตรวจสุขภาพสินคาเกษตรไทยในอาเซียน 
เพื่อเปนขอมูลเตรียมความพรอมสำหรับการเปดเสรีสินคาเกษตรอาเซียน สวน ดร. เพ็ชร 
ชินบุตร ผูอำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรวมเสนอ โอกาสตลาด 
อาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) อาจารยมานา คุณธาราภรณ ผูอำนวยการ 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมนำเสนอ จัดงานอีเวนต 
อยางไร ใหประสบความสำเร็จ สำหรับความรูดานกฎหมาย ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง 
อาจารยนักกฎหมาย ทุนปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหอการคาไทยจาก University of 
California Berkeley รวมนำเสนอ Patterns of Law ตอเนื่องในเรื่องการประมูล 
ใบอนุญาต 3G สวนคอลัมน Work&Life ฉบับนี้ อาจารยฐนธัช กองทอง รวมนำเสนอ 
รายการโทรทัศน : ดี เลว จริง ลวง

โลกเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติ ผูบริหารไทยหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองติดตามขอมูลและปรับแนวทางการ 
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง ดิฉันและทีมงานนิตยสาร Thailand Economic & Business 
Review หวังวาทานผูอานจะไดรับความรู ความเขาใจ มุมมองการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เพื่อนำมาประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมของทาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บรรณาธิการอำนวยการ
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การเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจจ�น

ผูนำตอง ‘รู’





จากประสบการณที่ไดใหคำปรึกษา 
และสอนทางดานบริหารธุรกิจมาเปน 
เวลา 40 กวาป และเปนผูนำองคกรมา 
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จึงอยากจะ 
รวบรวมความรูดานการพัฒนาผูบริหาร 
ระดับตางๆ จนถึงผูนำองคกร เพื่อเปน 
ประโยชนแกผูอาน

 ทางดานวิชาการ มีความสนใจ 
ศึกษาทางดานนี้เปนจำนวนมาก และมี 
ทฤษฎีไมนอยกวา 5 ทฤษฎีดวยกัน บาง 
ทฤษฎีจะเขาใจยากและซับซอน จึงจะนำ 
แบบอยางที่เขาใจงาย ๆ ใหผูอานนำไปใช 
ประโยชนไดดังนี้

ผูที ่จะเปนผูบริหารควรจะตองมี 
ทักษะ 3 ดาน ตามที่ Robert Katz เสนอ 
ไวใน Harvard Business Review ฉบับ 
เดือนกันยายน ค.ศ. 1974 ซึ่งยังเปนที่ 
นิยมจนถึงปจจุบัน มีดังนี้

1. ทักษะดานเทคนิค (Technical 
Skills) เปนทักษะพื้นฐานที่จะปฏิบัติงาน 
ได ถาเปนนักบัญชีตองทำบัญชีเปน ถา 
เปนวิศวกรตองเขาใจเครื่องจักรที่ใชงาน 
อยู ถาเปนนายแพทยตองรักษาคนไขได 
สวนใหญจะเปนวิชาชีพที่ศึกษาจบมา

2. ท ักษะด านมน ุษยส ัมพ ันธ  
(Human Skills) เปนทักษะที่จะทำงาน 

กับเพื่อนรวมงานได สามารถสื่อสารได 
ชัดเจน ทำงานเปนทีมได ไดรับการยอมรับ 
จากเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปน 
ผูฟงที่ดี รูจักกาลเทศะ มีทักษะในการเขา 
สังคม เปนตน

3. ท ักษะด านการมองภาพรวม 
(Conceptual Skills) เปนทักษะที่จะมอง 
ภาพรวมขององคกรทั ้งหมด ทิศทางที ่ 
องคกรกำลังพัฒนา รวมทั้งทักษะในการ 
ว ิ เ ค ร าะห  ส ถ านการณ   ก า รค ิ ด เช ิ ง  
สรางสรรคและเชิงนวัตกรรม มองเห็น 
ปญหาและแกไขปญหาไดถ ูกจุดเพื ่อให 
องคกรไดประโยชนสูงสุด ทักษะนี ้เปน 
ทักษะที่พัฒนายากกวาทักษะอื่นที่กลาวมา

ทั้งสามทักษะนี้เปนทักษะที่จะนำไปสู
การเปนผูนำองคกร หากจะมองในดานการ 
พัฒนาของผูบริหารในระดับตาง ๆ อาจจะ 
มองไดดังภาพดานบน 

จะเห็นวาทักษะดานมนุษยสัมพันธจะ
ตองพัฒนาเปนสัดสวนคงที่แตทักษะดาน 
เทคนิคจะลดนอยลง จะไปเพิ่มทักษะดาน 
การมองภาพรวมมากขึ้นเมื่อระดับผูบริหาร
สูงขึ้น

อยางไรก็ตามการมีทักษะทั้ง 3 ทักษะ 
ดังกลาวยังไมสามารถที่จะเปนผูบริหารที่ดี 
ได ในย ุคปจจ ุบ ันเน ื ่องจากธ ุรก ิจม ีการ 

แขงขันกันสูงมาก เทคโนโลยีตาง ๆ โดย 
เฉพาะคอมพิวเตอรไดมีความกาวหนาไป 
อยางรวดเร็ว ทำใหทักษะทั้ง 3 ยังไม 
เพียงพอที่จะนำพาองคกรใหอยู รอดได 
คุณสมบัติหรือทักษะที่เพิ่มเติมจากทักษะ
ทั้ง 3 ดานดังกลาวมีอีก 4 ทักษะ ไดแก

4. ทักษะดานการบริหารความเปล่ียน 
แปลง (Change Management Skills) 
เนื ่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในยุค 
โลกาภิวัตนทำใหองคกรจะตองมีการปรับตัว 
อยู ตลอดเวลา ดังนั ้นทักษะนี ้จึงจำเปน 
อยางย ิ ่งท ี ่จะทำอยางไรใหองคกรเป น 
องคกรที ่พรอมสำหรับการเปลี ่ยนแปลง 
ผูนำจะตองเปดใจรับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นตลอด 
เวลาและพรอมที่จะผจญภัยกับสิ่งใหม ๆ 
นอกจากนี้ ยังตองสรางบุคลากรในองคกร 
ใหเห็นพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและ 
บริหารการเปลี ่ยนแปลงไดเพื ่อเพิ ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน

ในปจจุบันมักจะใชคำวา “Business 
Transformation” มากกวา “Business 
Reengineering” ซึ่งนิยมมากเมื่อ 10-15 ป 
ที่แลว คุณสมบัติที่อยากเห็นคือผูนำที่เปดใจ 
รับสิ ่งใหมและมีขีดความสามารถในการ 
จัดการเปลี่ยนแปลงไดนั่นเอง

5. ทักษะในการเขาใจโลกาภิวัตน 

(Global Perspective) เปนทักษะที่จะ 
ตองเขาใจภาวะของโลกในปจจุบันและ 
อนาคต และจะตองมองในหลายมิติ เชน 
นอกจากดานเศรษฐกิจแลวยังจะตองมอง
ในดานการเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม 
ผ ู บร ิหารจะสามารถว ิ เคราะห ความ 
เหมือน ความแตกตาง เพื่อสรางกลยุทธ 
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันให 
เกิดขึ้นในองคกร ดังนั้นทักษะนี้จึงตอง 
อาศัยภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานเพื่อเขาสู 
ความรูที่มีอยางมหาศาลในอินเทอรเน็ตที่
นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

6. ทักษะในการเขาสังคมในระดับ 
นานาชาติ (Global Social Skills) 
ทักษะนี้เปนทักษะในการสื่อสาร ทักษะ 
ในการเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง พรอม 
ทั้งสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นและไดรับ 
การยอมรับจากลูกนองที่มีความแตกตาง
ในวัฒนธรรม ศาสนา เปนตน นอกจากน้ัน 

ยังตองเปนนักการทูตที่ดีอีกดวย พรอมที่จะ 
วิพากษวิจารณสถานการณตาง ๆ ในระดับ 
นานาชาติอยางชาญฉลาดได

7. ทักษะการยึดหลักแหงความดี 
(Moral Skills) ในโลกธุรกิจปจจุบันซึ่ง 
เต็มไปดวยเครือขายสื ่อสังคม (Social 
Media Network) มากมาย เชน Face 
book, Twitter, weblogs, youtube 
เปนตน ขาวดีและขาวรายจะแพรไดเร็วมาก 
ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา ประชาคมจะมีการ 
ตอบสนองตอกิจกรรมขององคกรไดงาย 
และมากขึ้น ดังนั้นผูนำองคกรในปจจุบัน 
จะตองยึด ความดีเปนหลัก เห็นแกสังคม 
สิ่งแวดลอม และหลักศีลธรรมใหมากขึ้น 
การปกปดขาวรายจะเปนไปไดยากมากรวมถึง 
การแกขาว ดังนั้นความเสี่ยงตอธุรกิจของ 
องคกรดังกลาวจะมีสูง ผูนำจึงจำเปนตอง 
ยึดหลักแหงความดี หลีกเลี่ยงการกระทำ 
ผิดศีลธรรมและจรรยาบรรณจึงจะนำพา 

องคกรใหยั่งยืนและมั่นคงได
จากประสบการณของผมที ่ผ านมา 

ยิ่งใหกับสังคมยิ่งไดสิ่งที่ดีงามสนองกลับมา 
ในรูปตาง ๆ ชื่อเสียง ภาพลักษณที่ดี ซึ่งจะ 
เปนประโยชนตอองคกรในระยะยาว หาก 
จะตองสรางหลักสูตรในการพัฒนาผูนำดังกลาว 
อาจมีการลำดับขั้นตอน ดังนี้

1) พัฒนาความรู(Knowledge)
2) พัฒนาทักษะ (Skills)
3) พัฒนาการตัดสินใจ(Judgment) 
4) พ ัฒนาปร ัชญาและแนวค ิด 

(Wisdom) 
สุดทายอยากจะฝากผูนำองคกรทุกทาน 

ดวยวาถาจะทำหนาที่ใหสมบูรณแลวอยา
ลืมพัฒนาผู ส ืบทอดธุรกิจดวยซึ ่งผู นำ 
ส วนใหญม ักจะลืมบทบาทนี ้  เพื ่อให 
องคกรพัฒนาไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
ขอใหโชคดีครับ
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“ภาวะความเปนผูนำ”
ในยุคดิจ�ทัล 

โดย: รศ.ดร. จ�รเดช อูสวัสดิ์
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย





จากประสบการณที่ไดใหคำปรึกษา 
และสอนทางดานบริหารธุรกิจมาเปน 
เวลา 40 กวาป และเปนผูนำองคกรมา 
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จึงอยากจะ 
รวบรวมความรูดานการพัฒนาผูบริหาร 
ระดับตางๆ จนถึงผูนำองคกร เพื่อเปน 
ประโยชนแกผูอาน

 ทางดานวิชาการ มีความสนใจ 
ศึกษาทางดานนี้เปนจำนวนมาก และมี 
ทฤษฎีไมนอยกวา 5 ทฤษฎีดวยกัน บาง 
ทฤษฎีจะเขาใจยากและซับซอน จึงจะนำ 
แบบอยางที่เขาใจงาย ๆ ใหผูอานนำไปใช 
ประโยชนไดดังนี้

ผูที ่จะเปนผูบริหารควรจะตองมี 
ทักษะ 3 ดาน ตามที่ Robert Katz เสนอ 
ไวใน Harvard Business Review ฉบับ 
เดือนกันยายน ค.ศ. 1974 ซึ่งยังเปนที่ 
นิยมจนถึงปจจุบัน มีดังนี้

1. ทักษะดานเทคนิค (Technical 
Skills) เปนทักษะพื้นฐานที่จะปฏิบัติงาน 
ได ถาเปนนักบัญชีตองทำบัญชีเปน ถา 
เปนวิศวกรตองเขาใจเครื่องจักรที่ใชงาน 
อยู ถาเปนนายแพทยตองรักษาคนไขได 
สวนใหญจะเปนวิชาชีพที่ศึกษาจบมา

2. ท ักษะด านมน ุษยส ัมพ ันธ  
(Human Skills) เปนทักษะที่จะทำงาน 

กับเพื่อนรวมงานได สามารถสื่อสารได 
ชัดเจน ทำงานเปนทีมได ไดรับการยอมรับ 
จากเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปน 
ผูฟงที่ดี รูจักกาลเทศะ มีทักษะในการเขา 
สังคม เปนตน

3. ท ักษะด านการมองภาพรวม 
(Conceptual Skills) เปนทักษะที่จะมอง 
ภาพรวมขององคกรทั ้งหมด ทิศทางที ่ 
องคกรกำลังพัฒนา รวมทั้งทักษะในการ 
ว ิ เ ค ร าะห  ส ถ านการณ   ก า รค ิ ด เช ิ ง  
สรางสรรคและเชิงนวัตกรรม มองเห็น 
ปญหาและแกไขปญหาไดถ ูกจุดเพื ่อให 
องคกรไดประโยชนสูงสุด ทักษะนี ้เปน 
ทักษะที่พัฒนายากกวาทักษะอื่นที่กลาวมา

ทั้งสามทักษะนี้เปนทักษะที่จะนำไปสู
การเปนผูนำองคกร หากจะมองในดานการ 
พัฒนาของผูบริหารในระดับตาง ๆ อาจจะ 
มองไดดังภาพดานบน 

จะเห็นวาทักษะดานมนุษยสัมพันธจะ
ตองพัฒนาเปนสัดสวนคงที่แตทักษะดาน 
เทคนิคจะลดนอยลง จะไปเพิ่มทักษะดาน 
การมองภาพรวมมากขึ้นเมื่อระดับผูบริหาร
สูงขึ้น

อยางไรก็ตามการมีทักษะทั้ง 3 ทักษะ 
ดังกลาวยังไมสามารถที่จะเปนผูบริหารที่ดี 
ได ในย ุคปจจ ุบ ันเน ื ่องจากธ ุรก ิจม ีการ 

แขงขันกันสูงมาก เทคโนโลยีตาง ๆ โดย 
เฉพาะคอมพิวเตอรไดมีความกาวหนาไป 
อยางรวดเร็ว ทำใหทักษะทั้ง 3 ยังไม 
เพียงพอที่จะนำพาองคกรใหอยู รอดได 
คุณสมบัติหรือทักษะที่เพิ่มเติมจากทักษะ
ทั้ง 3 ดานดังกลาวมีอีก 4 ทักษะ ไดแก

4. ทักษะดานการบริหารความเปล่ียน 
แปลง (Change Management Skills) 
เนื ่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในยุค 
โลกาภิวัตนทำใหองคกรจะตองมีการปรับตัว 
อยู ตลอดเวลา ดังนั ้นทักษะนี ้จึงจำเปน 
อยางย ิ ่งท ี ่จะทำอยางไรใหองคกรเป น 
องคกรที ่พรอมสำหรับการเปลี ่ยนแปลง 
ผูนำจะตองเปดใจรับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นตลอด 
เวลาและพรอมที่จะผจญภัยกับสิ่งใหม ๆ 
นอกจากนี้ ยังตองสรางบุคลากรในองคกร 
ใหเห็นพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและ 
บริหารการเปลี ่ยนแปลงไดเพื ่อเพิ ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน

ในปจจุบันมักจะใชคำวา “Business 
Transformation” มากกวา “Business 
Reengineering” ซึ่งนิยมมากเมื่อ 10-15 ป 
ที่แลว คุณสมบัติที่อยากเห็นคือผูนำที่เปดใจ 
รับสิ ่งใหมและมีขีดความสามารถในการ 
จัดการเปลี่ยนแปลงไดนั่นเอง

5. ทักษะในการเขาใจโลกาภิวัตน 

(Global Perspective) เปนทักษะที่จะ 
ตองเขาใจภาวะของโลกในปจจุบันและ 
อนาคต และจะตองมองในหลายมิติ เชน 
นอกจากดานเศรษฐกิจแลวยังจะตองมอง
ในดานการเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม 
ผ ู บร ิหารจะสามารถว ิ เคราะห ความ 
เหมือน ความแตกตาง เพื่อสรางกลยุทธ 
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันให 
เกิดขึ้นในองคกร ดังนั้นทักษะนี้จึงตอง 
อาศัยภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานเพื่อเขาสู 
ความรูที่มีอยางมหาศาลในอินเทอรเน็ตที่
นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

6. ทักษะในการเขาสังคมในระดับ 
นานาชาติ (Global Social Skills) 
ทักษะนี้เปนทักษะในการสื่อสาร ทักษะ 
ในการเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง พรอม 
ทั้งสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นและไดรับ 
การยอมรับจากลูกนองที่มีความแตกตาง
ในวัฒนธรรม ศาสนา เปนตน นอกจากน้ัน 

ยังตองเปนนักการทูตที่ดีอีกดวย พรอมที่จะ 
วิพากษวิจารณสถานการณตาง ๆ ในระดับ 
นานาชาติอยางชาญฉลาดได

7. ทักษะการยึดหลักแหงความดี 
(Moral Skills) ในโลกธุรกิจปจจุบันซึ่ง 
เต็มไปดวยเครือขายสื ่อสังคม (Social 
Media Network) มากมาย เชน Face 
book, Twitter, weblogs, youtube 
เปนตน ขาวดีและขาวรายจะแพรไดเร็วมาก 
ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา ประชาคมจะมีการ 
ตอบสนองตอกิจกรรมขององคกรไดงาย 
และมากขึ้น ดังนั้นผูนำองคกรในปจจุบัน 
จะตองยึด ความดีเปนหลัก เห็นแกสังคม 
สิ่งแวดลอม และหลักศีลธรรมใหมากขึ้น 
การปกปดขาวรายจะเปนไปไดยากมากรวมถึง 
การแกขาว ดังนั้นความเสี่ยงตอธุรกิจของ 
องคกรดังกลาวจะมีสูง ผูนำจึงจำเปนตอง 
ยึดหลักแหงความดี หลีกเลี่ยงการกระทำ 
ผิดศีลธรรมและจรรยาบรรณจึงจะนำพา 

องคกรใหยั่งยืนและมั่นคงได
จากประสบการณของผมที ่ผ านมา 

ยิ่งใหกับสังคมยิ่งไดสิ่งที่ดีงามสนองกลับมา 
ในรูปตาง ๆ ชื่อเสียง ภาพลักษณที่ดี ซึ่งจะ 
เปนประโยชนตอองคกรในระยะยาว หาก 
จะตองสรางหลักสูตรในการพัฒนาผูนำดังกลาว 
อาจมีการลำดับขั้นตอน ดังนี้

1) พัฒนาความรู(Knowledge)
2) พัฒนาทักษะ (Skills)
3) พัฒนาการตัดสินใจ(Judgment) 
4) พ ัฒนาปร ัชญาและแนวค ิด 

(Wisdom) 
สุดทายอยากจะฝากผูนำองคกรทุกทาน 

ดวยวาถาจะทำหนาที่ใหสมบูรณแลวอยา
ลืมพัฒนาผู ส ืบทอดธุรกิจดวยซึ ่งผู นำ 
ส วนใหญม ักจะลืมบทบาทนี ้  เพื ่อให 
องคกรพัฒนาไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
ขอใหโชคดีครับ
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“ภาวะความเปนผูนำ”
ในยุคดิจ�ทัล 

โดย: รศ.ดร. จ�รเดช อูสวัสดิ์
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย





แรกของป 2554 อยูที่ 97.90  ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล และในชวงครึ่งหลัง 
ของปราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นสวน
หนึ่งจากความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 
ในมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงมิถุนายน
-พฤศจิกายน 2554 ที่จะสงผลกระทบตอ 
การผลิตจากโรงกลั่นในอาวเม็กซิโก ทั้งนี้ 
คาดวาราคาน้ำมันดิบในชวงครึ่งปหลังจะ
อยูที่ 105.92 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
สงผลใหทั้งป 2554 ราคาจะอยูที่ 102 
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มจากที่ 
ระดับ 79 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
ในป 2553 

ทิศทางคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้น 
คาดวาจะกระทบตอตนทุน 
สินคาสงออก ทิศทางคาแรงที่ 

สูงขึ้นคาดวาจะกระทบตออุตสาหกรรม 
สงออกที่พึ่งแรงงานเปนหลักโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันสูงใน
ตลาดสงออกอยู แลวอาจสงผลใหไทย 
สูญเส ียส วนแบ งตลาดให  เว ียดนาม 
จีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศเพิ่มมาก 
ขึ้น

ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวสูงข้ึน การท่ีราคาสินคา 
ในกลุมเกษตรมีทิศทางสูงข้ึนจะ 

การสงออกไทยไตรมาส 3/2554 
คาดว าจะม ีท ิศทางชะลอลง และม ี 
แนวโนมชะลอลงตอเนื่องถึงชวงไตรมาส 
4 ของป ทั้งนี้คาดวาในไตรมาส 3/2554 
การสงออกจะมีมูลคา 57,444 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.7 
(มีม ูลคาการสงออกในชวง 55,737– 
59,152 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตรา 
การขยายตัวรอยละ 11.3-18.1) ชะลอ 
ลงจากที ่ขยายตัวร อยละ 15.41 ใน 
ไตรมาส 2/2554 

การสงออกครึ่งหลังของป 2554 จะ 
ชะลอตัวลงโดยคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
112,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ขยายตัวรอยละ 9.5 (มีมูลคาการสงออก 
ในชวง 108,593–115,483 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.2-12.9) ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
21.52  ในชวงครึ่งปแรก

ภาพรวมการสงออกป 2554 คาด 
วาจะมีมูลคา 221,090-229,125 ลาน 
ดอลลาร สหร ัฐฯ หร ือม ีอ ัตราการ 
ขยายตัวรอยละ 13.2-17.3 ชะลอลง 
จากที่ขยายตัวรอยละ 28.1 ในป 2553

ดัชนีช�้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: 

Export CLI)1 
Export CLI เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 

ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 โดย Export 
CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยใน 
ไตรมาส 3/2554 มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง

องคประกอบดัชนีช�้นำการสงออก

ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัย 
ของเศรษฐกิจภาคการสงออกมีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปรซึ่ง 
เปนตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก 
จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปร 
ชี้นำ (Leading Variable) ของการสงออกไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปร 
องคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
การขจัดปจจัยแนวโนมการปรับใหเรียบ (De-Trending and 
Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน (Normalization) ได 
สงสัญญาณในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

1ข อม ูลได ผ านการปร ับฤด ูกาล 
(Seasonal Adjustment)  การขจัดปจจัย 
แนวโนม และการปรับใหเรียบ (De-Trending 
and Smoothing) และการปรับคา 
มาตรฐาน (Normalization) ดังนั้นขอมูล 
จ ึงไม เท าก ับแหลงข อม ูลต นส ังก ัดที ่ 
เผยแพร โดยท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาคำนวณ 
ดังนี้

JPMorgan Global Manufacturing 
PMI (JPMorgan Global PMI 
Reports)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของ 
ไทย  (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย)

อ ัตราการใช กำล ังการผล ิตภาค 
อุตสาหกรรมของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ 
ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

2ดัชนีชี้นำการสงออกสามารถแสดง 
ทิศทางการสงออกเฉลี่ยลวงหนา 3 เดือน 
โดยกำหนดการอานคาดังนี้ : 

ภาวการณขยายตัว (Expansion):  
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น  

ภาวการณชะลอตัว (Downturn):   
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown):   
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาลดลง  

ภาวการณฟนตัว (Recovery):    
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น

การว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 

3/2554

“การสงออกไตรมาส 

3/2554 คาดวาจะ 

ชะลอลงจากไตรมาส 

2/2554 มีมูลคา 

55,737 – 59,152 

ลานดอลลารสหรัฐฯ 

หร�อมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 11.3 

-18.1”
 

  1 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äµÃÁÒÊ 2/2554
  2 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 5 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»� 2554

ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ

ในไตรมาส 3/2554

การฟนตัวเศรษฐกิจโลกชะลอ 
ลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของโลกมีแนวโนมชะลอลง โดย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอ 
ลงตอเนื่องนับจากตนป โดยเฉพาะกลุม 
ประเทศรายไดสูง นอกจากนี้ World 
Bank ไดปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ 
โลกป 2554 จาก รอยละ 3.3 (คาดการณ 
ไวเมื่อมกราคม 2554) เหลือรอยละ 3.2 
(คาดการณเมื่อมิถุนายน 2554) ลดลง 
ร อยละ -0.1 ซึ ่งเปนการปรับลดการ 
คาดการณในกลุมของประเทศรายไดสูง 
เปนหลัก 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบและ 
ราคาพลังงานจะปรับตัวสูง 
ขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะ 

สงผลตอตนทุนการผลิตและการขนสง 
ของผู สงออกไทย EIA (U.S. Energy 
Information Administration) คาดวา 
ราคาน้ำมันจะยังคงตึงเครียดตอไปถึงป 
2555 จากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ใน 
ขณะท่ีการผลิตชะลอลงจากประเทศ non- 
OPEC ราคาน้ำมันดิบ WTI ในชวงครึ่ง 

สงผลดีตอการสงออกไทยในกลุมอาหาร 
และสินคาเกษตรของไทย

การคาในกลุมอาเซียนขยาย 
ตัวไดดี โดยสัดสวนตลาดสงออก 
ไปอาเซียนของไทยเพิ ่มข ึ ้น 

ตอเนื่อง ปจจุบันในชวง 5 เดือนแรกของ 
ป 2554 สัดสวนการสงออกไปอาเซียน 
เปนรอยละ 23.1 และ อาเซียนบวกสาม 
เปนรอยละ 46.6 ของมูลคาการสงออก 
รวมของไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.0 
และ 22.7 ในป 2553 ตามลำดับ นอก 
จากน้ีทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบเอเชียยังขยายตัวไดดี 
คาดวาจะเปนปจจัยบวกตอการสงออกไทย

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่:
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตมีป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนื่องจากการเพิ่ม 
ขึ้นของ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ 
ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
นักลงทุนตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากปจจัย 
ดานการเมืองท่ีมีความชัดเจนข้ึน สงผลใหมีแนวโนมกลับมา 
ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ซ่ึงการขยายตัวดังกลาว 
สะทอนถึงปจจัยบวกตอภาคการสงออกในดานของความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ

PMI ลดลงตอเนื่องโดยลาสุดในเดือนมิถุนายน 2554 PMI 
กอนปรับ (Not Adjust) ชะลอลง โดย PMI อยูที่ระดับ 
52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนคาต่ำสุด 
นับตั้งแต PMI เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 
ในประเทศ อุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณการขยาย 
ตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน จีน และอังกฤษ ใน 
ขณะที ่สหรัฐฯ PMI ปรับเพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากเดือน 
พฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีการปรับเพ่ิมข้ึนของดัชนีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน 
ของมูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ ได 
รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

อัตราการใชกำลังการผลิตเริ่มสงสัญญาณหดตัว โดยพบวา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) มี 
อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัวลงมากที่สุดรอยละ -20.3 
ตามดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก
>60%) และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกในระดับ 
ปานกลาง (สงออก 30%-60%) หดตัวรอยละ -5.2 และ 
-4.2 ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Not Adjust) หดตัวลงตอเนื่อง 
ทั้งนี้พบวาการผลิตเพื่อการสงออกหดตัวลงในทุกกลุม โดย 
อุตสาหกรรมที ่ผลิตเพื ่อการสงออกในระดับปานกลาง 
(ส งออก 30%-60%) หดตัวลงมากที ่ส ุด ตามดวย 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก>60%) 
โดยหดตัวลงรอยละ -17.4 -2.9 และ -0.6 ตามลำดับ 

1

2
3

4

5

 ดัชนีช�้นำการสงออกและ                   องคประกอบ ผลตางจากเดือนกอนหนา (จุด) การว�เคราะหวัฏจักร

  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. พ.ค.

ดัชนีช�้นำการสงออก 100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 ชะลอตัว

JPMorgan Global Manufacturing PMI  101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 ชะลอตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  101.4 101.5 101.5 101.6 101.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ขยายตัว

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั�นของไทย  101.4 101.7 102.0 102.2 102.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 หดตัว

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 หดตัว

ดัชนีชี้นำการสงออกและองคประกอบ
 2553 2554 2553 2554 2553

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
อัตราการใชกำลัง

การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว















ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ขยายตัว
JPMorgan Global

Manufacturing PMI

ชะลอตัว
ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ

ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว

 













 

พ.ค.
54

ม.ค.
38

ม.ค.
39

ม.ค.
40

ม.ค.
41

ม.ค.
42

ม.ค.
43

ม.ค.
44

ม.ค.
45

ม.ค.
46

ม.ค.
47

ม.ค.
48

ม.ค.
49

ม.ค.
50

ม.ค.
51 

ม.ค.
52

ม.ค.
53

ม.ค.
54















  

ดัชนีช�้นำการสงออกไทยEconomic Review : ดัชนีช�้นำการสงออกไทย

ดัชนีช�้นำการสงออกไทยEconomic Review

14 15

16 17

ดัชนีช�้นำการสงออกไทยEconomic Review

18 17

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

แนวโนมการสงออก
ดัชนีช�้นำการสงออกไทยเพ��อ
คาดการณไตรมาส 3/2554

 1 ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»�¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃ�Ò§¨Ò¡µÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡Å�Ç§Ë¹�Ò¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ 
อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



แรกของป 2554 อยูที่ 97.90  ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล และในชวงครึ่งหลัง 
ของปราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นสวน
หนึ่งจากความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 
ในมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงมิถุนายน
-พฤศจิกายน 2554 ที่จะสงผลกระทบตอ 
การผลิตจากโรงกลั่นในอาวเม็กซิโก ทั้งนี้ 
คาดวาราคาน้ำมันดิบในชวงครึ่งปหลังจะ
อยูที่ 105.92 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
สงผลใหทั้งป 2554 ราคาจะอยูที่ 102 
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มจากที่ 
ระดับ 79 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
ในป 2553 

ทิศทางคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้น 
คาดวาจะกระทบตอตนทุน 
สินคาสงออก ทิศทางคาแรงที่ 

สูงขึ้นคาดวาจะกระทบตออุตสาหกรรม 
สงออกที่พึ่งแรงงานเปนหลักโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันสูงใน
ตลาดสงออกอยู แลวอาจสงผลใหไทย 
สูญเส ียส วนแบ งตลาดให  เว ียดนาม 
จีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศเพิ่มมาก 
ขึ้น

ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวสูงข้ึน การท่ีราคาสินคา 
ในกลุมเกษตรมีทิศทางสูงข้ึนจะ 

การสงออกไทยไตรมาส 3/2554 
คาดว าจะม ีท ิศทางชะลอลง และม ี 
แนวโนมชะลอลงตอเนื่องถึงชวงไตรมาส 
4 ของป ทั้งนี้คาดวาในไตรมาส 3/2554 
การสงออกจะมีมูลคา 57,444 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.7 
(มีม ูลคาการสงออกในชวง 55,737– 
59,152 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตรา 
การขยายตัวรอยละ 11.3-18.1) ชะลอ 
ลงจากที ่ขยายตัวร อยละ 15.41 ใน 
ไตรมาส 2/2554 

การสงออกครึ่งหลังของป 2554 จะ 
ชะลอตัวลงโดยคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
112,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ขยายตัวรอยละ 9.5 (มีมูลคาการสงออก 
ในชวง 108,593–115,483 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.2-12.9) ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
21.52  ในชวงครึ่งปแรก

ภาพรวมการสงออกป 2554 คาด 
วาจะมีมูลคา 221,090-229,125 ลาน 
ดอลลาร สหร ัฐฯ หร ือม ีอ ัตราการ 
ขยายตัวรอยละ 13.2-17.3 ชะลอลง 
จากที่ขยายตัวรอยละ 28.1 ในป 2553

ดัชนีช�้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: 

Export CLI)1 
Export CLI เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 

ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 โดย Export 
CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยใน 
ไตรมาส 3/2554 มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง

องคประกอบดัชนีช�้นำการสงออก

ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัย 
ของเศรษฐกิจภาคการสงออกมีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปรซึ่ง 
เปนตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก 
จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปร 
ชี้นำ (Leading Variable) ของการสงออกไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปร 
องคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
การขจัดปจจัยแนวโนมการปรับใหเรียบ (De-Trending and 
Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน (Normalization) ได 
สงสัญญาณในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

1ข อม ูลได ผ านการปร ับฤด ูกาล 
(Seasonal Adjustment)  การขจัดปจจัย 
แนวโนม และการปรับใหเรียบ (De-Trending 
and Smoothing) และการปรับคา 
มาตรฐาน (Normalization) ดังนั้นขอมูล 
จ ึงไม เท าก ับแหลงข อม ูลต นส ังก ัดที ่ 
เผยแพร โดยท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาคำนวณ 
ดังนี้

JPMorgan Global Manufacturing 
PMI (JPMorgan Global PMI 
Reports)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของ 
ไทย  (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย)

อ ัตราการใช กำล ังการผล ิตภาค 
อุตสาหกรรมของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ 
ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

2ดัชนีชี้นำการสงออกสามารถแสดง 
ทิศทางการสงออกเฉลี่ยลวงหนา 3 เดือน 
โดยกำหนดการอานคาดังนี้ : 

ภาวการณขยายตัว (Expansion):  
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น  

ภาวการณชะลอตัว (Downturn):   
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown):   
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาลดลง  

ภาวการณฟนตัว (Recovery):    
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น

การว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 

3/2554

“การสงออกไตรมาส 

3/2554 คาดวาจะ 

ชะลอลงจากไตรมาส 

2/2554 มีมูลคา 

55,737 – 59,152 

ลานดอลลารสหรัฐฯ 

หร�อมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 11.3 

-18.1”
 

  1 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äµÃÁÒÊ 2/2554
  2 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 5 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»� 2554

ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ

ในไตรมาส 3/2554

การฟนตัวเศรษฐกิจโลกชะลอ 
ลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของโลกมีแนวโนมชะลอลง โดย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอ 
ลงตอเนื่องนับจากตนป โดยเฉพาะกลุม 
ประเทศรายไดสูง นอกจากนี้ World 
Bank ไดปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ 
โลกป 2554 จาก รอยละ 3.3 (คาดการณ 
ไวเมื่อมกราคม 2554) เหลือรอยละ 3.2 
(คาดการณเมื่อมิถุนายน 2554) ลดลง 
ร อยละ -0.1 ซึ ่งเปนการปรับลดการ 
คาดการณในกลุมของประเทศรายไดสูง 
เปนหลัก 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบและ 
ราคาพลังงานจะปรับตัวสูง 
ขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะ 

สงผลตอตนทุนการผลิตและการขนสง 
ของผู สงออกไทย EIA (U.S. Energy 
Information Administration) คาดวา 
ราคาน้ำมันจะยังคงตึงเครียดตอไปถึงป 
2555 จากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ใน 
ขณะท่ีการผลิตชะลอลงจากประเทศ non- 
OPEC ราคาน้ำมันดิบ WTI ในชวงครึ่ง 

สงผลดีตอการสงออกไทยในกลุมอาหาร 
และสินคาเกษตรของไทย

การคาในกลุมอาเซียนขยาย 
ตัวไดดี โดยสัดสวนตลาดสงออก 
ไปอาเซียนของไทยเพิ ่มข ึ ้น 

ตอเนื่อง ปจจุบันในชวง 5 เดือนแรกของ 
ป 2554 สัดสวนการสงออกไปอาเซียน 
เปนรอยละ 23.1 และ อาเซียนบวกสาม 
เปนรอยละ 46.6 ของมูลคาการสงออก 
รวมของไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.0 
และ 22.7 ในป 2553 ตามลำดับ นอก 
จากน้ีทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบเอเชียยังขยายตัวไดดี 
คาดวาจะเปนปจจัยบวกตอการสงออกไทย

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่:
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตมีป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนื่องจากการเพิ่ม 
ขึ้นของ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ 
ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
นักลงทุนตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากปจจัย 
ดานการเมืองท่ีมีความชัดเจนข้ึน สงผลใหมีแนวโนมกลับมา 
ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ซ่ึงการขยายตัวดังกลาว 
สะทอนถึงปจจัยบวกตอภาคการสงออกในดานของความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ

PMI ลดลงตอเนื่องโดยลาสุดในเดือนมิถุนายน 2554 PMI 
กอนปรับ (Not Adjust) ชะลอลง โดย PMI อยูที่ระดับ 
52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนคาต่ำสุด 
นับตั้งแต PMI เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 
ในประเทศ อุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณการขยาย 
ตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน จีน และอังกฤษ ใน 
ขณะที ่สหรัฐฯ PMI ปรับเพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากเดือน 
พฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีการปรับเพ่ิมข้ึนของดัชนีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน 
ของมูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ ได 
รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

อัตราการใชกำลังการผลิตเริ่มสงสัญญาณหดตัว โดยพบวา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) มี 
อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัวลงมากที่สุดรอยละ -20.3 
ตามดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก
>60%) และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกในระดับ 
ปานกลาง (สงออก 30%-60%) หดตัวรอยละ -5.2 และ 
-4.2 ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Not Adjust) หดตัวลงตอเนื่อง 
ทั้งนี้พบวาการผลิตเพื่อการสงออกหดตัวลงในทุกกลุม โดย 
อุตสาหกรรมที ่ผลิตเพื ่อการสงออกในระดับปานกลาง 
(ส งออก 30%-60%) หดตัวลงมากที ่ส ุด ตามดวย 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก>60%) 
โดยหดตัวลงรอยละ -17.4 -2.9 และ -0.6 ตามลำดับ 

1

2
3

4

5

 ดัชนีช�้นำการสงออกและ                   องคประกอบ ผลตางจากเดือนกอนหนา (จุด) การว�เคราะหวัฏจักร

  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. พ.ค.

ดัชนีช�้นำการสงออก 100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 ชะลอตัว

JPMorgan Global Manufacturing PMI  101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 ชะลอตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  101.4 101.5 101.5 101.6 101.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ขยายตัว

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั�นของไทย  101.4 101.7 102.0 102.2 102.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 หดตัว

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 หดตัว

ดัชนีชี้นำการสงออกและองคประกอบ
 2553 2554 2553 2554 2553

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
อัตราการใชกำลัง

การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว















ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ขยายตัว
JPMorgan Global

Manufacturing PMI

ชะลอตัว
ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ

ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

แนวโนมการสงออก
ดัชนีช�้นำการสงออกไทยเพ��อ
คาดการณไตรมาส 3/2554

 1 ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»�¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃ�Ò§¨Ò¡µÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡Å�Ç§Ë¹�Ò¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹
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อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



แรกของป 2554 อยูที่ 97.90  ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล และในชวงครึ่งหลัง 
ของปราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นสวน
หนึ่งจากความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 
ในมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงมิถุนายน
-พฤศจิกายน 2554 ที่จะสงผลกระทบตอ 
การผลิตจากโรงกลั่นในอาวเม็กซิโก ทั้งนี้ 
คาดวาราคาน้ำมันดิบในชวงครึ่งปหลังจะ
อยูที่ 105.92 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
สงผลใหทั้งป 2554 ราคาจะอยูที่ 102 
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มจากที่ 
ระดับ 79 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
ในป 2553 

ทิศทางคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้น 
คาดวาจะกระทบตอตนทุน 
สินคาสงออก ทิศทางคาแรงที่ 

สูงขึ้นคาดวาจะกระทบตออุตสาหกรรม 
สงออกที่พึ่งแรงงานเปนหลักโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันสูงใน
ตลาดสงออกอยู แลวอาจสงผลใหไทย 
สูญเส ียส วนแบ งตลาดให  เว ียดนาม 
จีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศเพิ่มมาก 
ขึ้น

ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวสูงข้ึน การท่ีราคาสินคา 
ในกลุมเกษตรมีทิศทางสูงข้ึนจะ 

การสงออกไทยไตรมาส 3/2554 
คาดว าจะม ีท ิศทางชะลอลง และม ี 
แนวโนมชะลอลงตอเนื่องถึงชวงไตรมาส 
4 ของป ทั้งนี้คาดวาในไตรมาส 3/2554 
การสงออกจะมีมูลคา 57,444 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.7 
(มีม ูลคาการสงออกในชวง 55,737– 
59,152 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตรา 
การขยายตัวรอยละ 11.3-18.1) ชะลอ 
ลงจากที ่ขยายตัวร อยละ 15.41 ใน 
ไตรมาส 2/2554 

การสงออกครึ่งหลังของป 2554 จะ 
ชะลอตัวลงโดยคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
112,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ขยายตัวรอยละ 9.5 (มีมูลคาการสงออก 
ในชวง 108,593–115,483 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.2-12.9) ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
21.52  ในชวงครึ่งปแรก

ภาพรวมการสงออกป 2554 คาด 
วาจะมีมูลคา 221,090-229,125 ลาน 
ดอลลาร สหร ัฐฯ หร ือม ีอ ัตราการ 
ขยายตัวรอยละ 13.2-17.3 ชะลอลง 
จากที่ขยายตัวรอยละ 28.1 ในป 2553

ดัชนีช�้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: 

Export CLI)1 
Export CLI เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 

ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 โดย Export 
CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยใน 
ไตรมาส 3/2554 มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง

องคประกอบดัชนีช�้นำการสงออก

ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัย 
ของเศรษฐกิจภาคการสงออกมีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปรซึ่ง 
เปนตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก 
จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปร 
ชี้นำ (Leading Variable) ของการสงออกไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปร 
องคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
การขจัดปจจัยแนวโนมการปรับใหเรียบ (De-Trending and 
Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน (Normalization) ได 
สงสัญญาณในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

1ข อม ูลได ผ านการปร ับฤด ูกาล 
(Seasonal Adjustment)  การขจัดปจจัย 
แนวโนม และการปรับใหเรียบ (De-Trending 
and Smoothing) และการปรับคา 
มาตรฐาน (Normalization) ดังนั้นขอมูล 
จ ึงไม เท าก ับแหลงข อม ูลต นส ังก ัดที ่ 
เผยแพร โดยท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาคำนวณ 
ดังนี้

JPMorgan Global Manufacturing 
PMI (JPMorgan Global PMI 
Reports)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของ 
ไทย  (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย)

อ ัตราการใช กำล ังการผล ิตภาค 
อุตสาหกรรมของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ 
ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

2ดัชนีชี้นำการสงออกสามารถแสดง 
ทิศทางการสงออกเฉลี่ยลวงหนา 3 เดือน 
โดยกำหนดการอานคาดังนี้ : 

ภาวการณขยายตัว (Expansion):  
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น  

ภาวการณชะลอตัว (Downturn):   
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown):   
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาลดลง  

ภาวการณฟนตัว (Recovery):    
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น

การว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 

3/2554

“การสงออกไตรมาส 

3/2554 คาดวาจะ 

ชะลอลงจากไตรมาส 

2/2554 มีมูลคา 

55,737 – 59,152 

ลานดอลลารสหรัฐฯ 

หร�อมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 11.3 

-18.1”
 

  1 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äµÃÁÒÊ 2/2554
  2 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 5 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»� 2554

ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ

ในไตรมาส 3/2554

การฟนตัวเศรษฐกิจโลกชะลอ 
ลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของโลกมีแนวโนมชะลอลง โดย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอ 
ลงตอเนื่องนับจากตนป โดยเฉพาะกลุม 
ประเทศรายไดสูง นอกจากนี้ World 
Bank ไดปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ 
โลกป 2554 จาก รอยละ 3.3 (คาดการณ 
ไวเมื่อมกราคม 2554) เหลือรอยละ 3.2 
(คาดการณเมื่อมิถุนายน 2554) ลดลง 
ร อยละ -0.1 ซึ ่งเปนการปรับลดการ 
คาดการณในกลุมของประเทศรายไดสูง 
เปนหลัก 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบและ 
ราคาพลังงานจะปรับตัวสูง 
ขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะ 

สงผลตอตนทุนการผลิตและการขนสง 
ของผู สงออกไทย EIA (U.S. Energy 
Information Administration) คาดวา 
ราคาน้ำมันจะยังคงตึงเครียดตอไปถึงป 
2555 จากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ใน 
ขณะท่ีการผลิตชะลอลงจากประเทศ non- 
OPEC ราคาน้ำมันดิบ WTI ในชวงครึ่ง 

สงผลดีตอการสงออกไทยในกลุมอาหาร 
และสินคาเกษตรของไทย

การคาในกลุมอาเซียนขยาย 
ตัวไดดี โดยสัดสวนตลาดสงออก 
ไปอาเซียนของไทยเพิ ่มข ึ ้น 

ตอเนื่อง ปจจุบันในชวง 5 เดือนแรกของ 
ป 2554 สัดสวนการสงออกไปอาเซียน 
เปนรอยละ 23.1 และ อาเซียนบวกสาม 
เปนรอยละ 46.6 ของมูลคาการสงออก 
รวมของไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.0 
และ 22.7 ในป 2553 ตามลำดับ นอก 
จากน้ีทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบเอเชียยังขยายตัวไดดี 
คาดวาจะเปนปจจัยบวกตอการสงออกไทย

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่:
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตมีป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนื่องจากการเพิ่ม 
ขึ้นของ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ 
ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
นักลงทุนตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากปจจัย 
ดานการเมืองท่ีมีความชัดเจนข้ึน สงผลใหมีแนวโนมกลับมา 
ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ซ่ึงการขยายตัวดังกลาว 
สะทอนถึงปจจัยบวกตอภาคการสงออกในดานของความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ

PMI ลดลงตอเนื่องโดยลาสุดในเดือนมิถุนายน 2554 PMI 
กอนปรับ (Not Adjust) ชะลอลง โดย PMI อยูที่ระดับ 
52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนคาต่ำสุด 
นับตั้งแต PMI เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 
ในประเทศ อุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณการขยาย 
ตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน จีน และอังกฤษ ใน 
ขณะที ่สหรัฐฯ PMI ปรับเพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากเดือน 
พฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีการปรับเพ่ิมข้ึนของดัชนีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน 
ของมูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ ได 
รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

อัตราการใชกำลังการผลิตเริ่มสงสัญญาณหดตัว โดยพบวา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) มี 
อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัวลงมากที่สุดรอยละ -20.3 
ตามดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก
>60%) และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกในระดับ 
ปานกลาง (สงออก 30%-60%) หดตัวรอยละ -5.2 และ 
-4.2 ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Not Adjust) หดตัวลงตอเนื่อง 
ทั้งนี้พบวาการผลิตเพื่อการสงออกหดตัวลงในทุกกลุม โดย 
อุตสาหกรรมที ่ผลิตเพื ่อการสงออกในระดับปานกลาง 
(ส งออก 30%-60%) หดตัวลงมากที ่ส ุด ตามดวย 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก>60%) 
โดยหดตัวลงรอยละ -17.4 -2.9 และ -0.6 ตามลำดับ 
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2
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4

5

 ดัชนีช�้นำการสงออกและ                   องคประกอบ ผลตางจากเดือนกอนหนา (จุด) การว�เคราะหวัฏจักร

  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. พ.ค.

ดัชนีช�้นำการสงออก 100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 ชะลอตัว

JPMorgan Global Manufacturing PMI  101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 ชะลอตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  101.4 101.5 101.5 101.6 101.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ขยายตัว

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั�นของไทย  101.4 101.7 102.0 102.2 102.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 หดตัว

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 หดตัว

ดัชนีชี้นำการสงออกและองคประกอบ
 2553 2554 2553 2554 2553

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
อัตราการใชกำลัง

การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

แนวโนมการสงออก
ดัชนีช�้นำการสงออกไทยเพ��อ
คาดการณไตรมาส 3/2554

 1 ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»�¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃ�Ò§¨Ò¡µÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡Å�Ç§Ë¹�Ò¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹
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แรกของป 2554 อยูที่ 97.90  ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล และในชวงครึ่งหลัง 
ของปราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นสวน
หนึ่งจากความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 
ในมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงมิถุนายน
-พฤศจิกายน 2554 ที่จะสงผลกระทบตอ 
การผลิตจากโรงกลั่นในอาวเม็กซิโก ทั้งนี้ 
คาดวาราคาน้ำมันดิบในชวงครึ่งปหลังจะ
อยูที่ 105.92 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
สงผลใหทั้งป 2554 ราคาจะอยูที่ 102 
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มจากที่ 
ระดับ 79 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
ในป 2553 

ทิศทางคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้น 
คาดวาจะกระทบตอตนทุน 
สินคาสงออก ทิศทางคาแรงที่ 

สูงขึ้นคาดวาจะกระทบตออุตสาหกรรม 
สงออกที่พึ่งแรงงานเปนหลักโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันสูงใน
ตลาดสงออกอยู แลวอาจสงผลใหไทย 
สูญเส ียส วนแบ งตลาดให  เว ียดนาม 
จีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศเพิ่มมาก 
ขึ้น

ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวสูงข้ึน การท่ีราคาสินคา 
ในกลุมเกษตรมีทิศทางสูงข้ึนจะ 

การสงออกไทยไตรมาส 3/2554 
คาดว าจะม ีท ิศทางชะลอลง และม ี 
แนวโนมชะลอลงตอเนื่องถึงชวงไตรมาส 
4 ของป ทั้งนี้คาดวาในไตรมาส 3/2554 
การสงออกจะมีมูลคา 57,444 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.7 
(มีม ูลคาการสงออกในชวง 55,737– 
59,152 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตรา 
การขยายตัวรอยละ 11.3-18.1) ชะลอ 
ลงจากที ่ขยายตัวร อยละ 15.41 ใน 
ไตรมาส 2/2554 

การสงออกครึ่งหลังของป 2554 จะ 
ชะลอตัวลงโดยคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
112,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ขยายตัวรอยละ 9.5 (มีมูลคาการสงออก 
ในชวง 108,593–115,483 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.2-12.9) ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
21.52  ในชวงครึ่งปแรก

ภาพรวมการสงออกป 2554 คาด 
วาจะมีมูลคา 221,090-229,125 ลาน 
ดอลลาร สหร ัฐฯ หร ือม ีอ ัตราการ 
ขยายตัวรอยละ 13.2-17.3 ชะลอลง 
จากที่ขยายตัวรอยละ 28.1 ในป 2553

ดัชนีช�้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: 

Export CLI)1 
Export CLI เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 

ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 โดย Export 
CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยใน 
ไตรมาส 3/2554 มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง

องคประกอบดัชนีช�้นำการสงออก

ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัย 
ของเศรษฐกิจภาคการสงออกมีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปรซึ่ง 
เปนตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก 
จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปร 
ชี้นำ (Leading Variable) ของการสงออกไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปร 
องคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
การขจัดปจจัยแนวโนมการปรับใหเรียบ (De-Trending and 
Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน (Normalization) ได 
สงสัญญาณในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

1ข อม ูลได ผ านการปร ับฤด ูกาล 
(Seasonal Adjustment)  การขจัดปจจัย 
แนวโนม และการปรับใหเรียบ (De-Trending 
and Smoothing) และการปรับคา 
มาตรฐาน (Normalization) ดังนั้นขอมูล 
จ ึงไม เท าก ับแหลงข อม ูลต นส ังก ัดที ่ 
เผยแพร โดยท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาคำนวณ 
ดังนี้

JPMorgan Global Manufacturing 
PMI (JPMorgan Global PMI 
Reports)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของ 
ไทย  (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย)

อ ัตราการใช กำล ังการผล ิตภาค 
อุตสาหกรรมของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ 
ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

2ดัชนีชี้นำการสงออกสามารถแสดง 
ทิศทางการสงออกเฉลี่ยลวงหนา 3 เดือน 
โดยกำหนดการอานคาดังนี้ : 

ภาวการณขยายตัว (Expansion):  
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น  

ภาวการณชะลอตัว (Downturn):   
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown):   
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาลดลง  

ภาวการณฟนตัว (Recovery):    
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น

การว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 

3/2554

“การสงออกไตรมาส 

3/2554 คาดวาจะ 

ชะลอลงจากไตรมาส 

2/2554 มีมูลคา 

55,737 – 59,152 

ลานดอลลารสหรัฐฯ 

หร�อมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 11.3 

-18.1”
 

  1 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äµÃÁÒÊ 2/2554
  2 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 5 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»� 2554

ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ

ในไตรมาส 3/2554

การฟนตัวเศรษฐกิจโลกชะลอ 
ลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของโลกมีแนวโนมชะลอลง โดย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอ 
ลงตอเนื่องนับจากตนป โดยเฉพาะกลุม 
ประเทศรายไดสูง นอกจากนี้ World 
Bank ไดปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ 
โลกป 2554 จาก รอยละ 3.3 (คาดการณ 
ไวเมื่อมกราคม 2554) เหลือรอยละ 3.2 
(คาดการณเมื่อมิถุนายน 2554) ลดลง 
ร อยละ -0.1 ซึ ่งเปนการปรับลดการ 
คาดการณในกลุมของประเทศรายไดสูง 
เปนหลัก 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบและ 
ราคาพลังงานจะปรับตัวสูง 
ขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะ 

สงผลตอตนทุนการผลิตและการขนสง 
ของผู สงออกไทย EIA (U.S. Energy 
Information Administration) คาดวา 
ราคาน้ำมันจะยังคงตึงเครียดตอไปถึงป 
2555 จากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ใน 
ขณะท่ีการผลิตชะลอลงจากประเทศ non- 
OPEC ราคาน้ำมันดิบ WTI ในชวงครึ่ง 

สงผลดีตอการสงออกไทยในกลุมอาหาร 
และสินคาเกษตรของไทย

การคาในกลุมอาเซียนขยาย 
ตัวไดดี โดยสัดสวนตลาดสงออก 
ไปอาเซียนของไทยเพิ ่มข ึ ้น 

ตอเนื่อง ปจจุบันในชวง 5 เดือนแรกของ 
ป 2554 สัดสวนการสงออกไปอาเซียน 
เปนรอยละ 23.1 และ อาเซียนบวกสาม 
เปนรอยละ 46.6 ของมูลคาการสงออก 
รวมของไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.0 
และ 22.7 ในป 2553 ตามลำดับ นอก 
จากน้ีทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบเอเชียยังขยายตัวไดดี 
คาดวาจะเปนปจจัยบวกตอการสงออกไทย

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่:
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตมีป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนื่องจากการเพิ่ม 
ขึ้นของ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ 
ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
นักลงทุนตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากปจจัย 
ดานการเมืองท่ีมีความชัดเจนข้ึน สงผลใหมีแนวโนมกลับมา 
ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ซ่ึงการขยายตัวดังกลาว 
สะทอนถึงปจจัยบวกตอภาคการสงออกในดานของความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ

PMI ลดลงตอเนื่องโดยลาสุดในเดือนมิถุนายน 2554 PMI 
กอนปรับ (Not Adjust) ชะลอลง โดย PMI อยูที่ระดับ 
52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนคาต่ำสุด 
นับตั้งแต PMI เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 
ในประเทศ อุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณการขยาย 
ตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน จีน และอังกฤษ ใน 
ขณะที ่สหรัฐฯ PMI ปรับเพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากเดือน 
พฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีการปรับเพ่ิมข้ึนของดัชนีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน 
ของมูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ ได 
รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

อัตราการใชกำลังการผลิตเริ่มสงสัญญาณหดตัว โดยพบวา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) มี 
อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัวลงมากที่สุดรอยละ -20.3 
ตามดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก
>60%) และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกในระดับ 
ปานกลาง (สงออก 30%-60%) หดตัวรอยละ -5.2 และ 
-4.2 ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Not Adjust) หดตัวลงตอเนื่อง 
ทั้งนี้พบวาการผลิตเพื่อการสงออกหดตัวลงในทุกกลุม โดย 
อุตสาหกรรมที ่ผลิตเพื ่อการสงออกในระดับปานกลาง 
(ส งออก 30%-60%) หดตัวลงมากที ่ส ุด ตามดวย 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก>60%) 
โดยหดตัวลงรอยละ -17.4 -2.9 และ -0.6 ตามลำดับ 

1

2
3

4

5

 ดัชนีช�้นำการสงออกและ                   องคประกอบ ผลตางจากเดือนกอนหนา (จุด) การว�เคราะหวัฏจักร

  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. พ.ค.

ดัชนีช�้นำการสงออก 100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 ชะลอตัว

JPMorgan Global Manufacturing PMI  101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 ชะลอตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  101.4 101.5 101.5 101.6 101.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ขยายตัว

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั�นของไทย  101.4 101.7 102.0 102.2 102.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 หดตัว

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 หดตัว

ดัชนีชี้นำการสงออกและองคประกอบ
 2553 2554 2553 2554 2553

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
อัตราการใชกำลัง

การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว















ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ขยายตัว
JPMorgan Global

Manufacturing PMI

ชะลอตัว
ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ

ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

แนวโนมการสงออก
ดัชนีช�้นำการสงออกไทยเพ��อ
คาดการณไตรมาส 3/2554

 1 ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»�¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃ�Ò§¨Ò¡µÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡Å�Ç§Ë¹�Ò¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹
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อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



แรกของป 2554 อยูที่ 97.90  ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล และในชวงครึ่งหลัง 
ของปราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นสวน
หนึ่งจากความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 
ในมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงมิถุนายน
-พฤศจิกายน 2554 ที่จะสงผลกระทบตอ 
การผลิตจากโรงกลั่นในอาวเม็กซิโก ทั้งนี้ 
คาดวาราคาน้ำมันดิบในชวงครึ่งปหลังจะ
อยูที่ 105.92 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
สงผลใหทั้งป 2554 ราคาจะอยูที่ 102 
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มจากที่ 
ระดับ 79 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 
ในป 2553 

ทิศทางคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้น 
คาดวาจะกระทบตอตนทุน 
สินคาสงออก ทิศทางคาแรงที่ 

สูงขึ้นคาดวาจะกระทบตออุตสาหกรรม 
สงออกที่พึ่งแรงงานเปนหลักโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานและมีการแขงขันสูงใน
ตลาดสงออกอยู แลวอาจสงผลใหไทย 
สูญเส ียส วนแบ งตลาดให  เว ียดนาม 
จีน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศเพิ่มมาก 
ขึ้น

ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวสูงข้ึน การท่ีราคาสินคา 
ในกลุมเกษตรมีทิศทางสูงข้ึนจะ 

การสงออกไทยไตรมาส 3/2554 
คาดว าจะม ีท ิศทางชะลอลง และม ี 
แนวโนมชะลอลงตอเนื่องถึงชวงไตรมาส 
4 ของป ทั้งนี้คาดวาในไตรมาส 3/2554 
การสงออกจะมีมูลคา 57,444 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.7 
(มีม ูลคาการสงออกในชวง 55,737– 
59,152 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตรา 
การขยายตัวรอยละ 11.3-18.1) ชะลอ 
ลงจากที ่ขยายตัวร อยละ 15.41 ใน 
ไตรมาส 2/2554 

การสงออกครึ่งหลังของป 2554 จะ 
ชะลอตัวลงโดยคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
112,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
ขยายตัวรอยละ 9.5 (มีมูลคาการสงออก 
ในชวง 108,593–115,483 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.2-12.9) ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
21.52  ในชวงครึ่งปแรก

ภาพรวมการสงออกป 2554 คาด 
วาจะมีมูลคา 221,090-229,125 ลาน 
ดอลลาร สหร ัฐฯ หร ือม ีอ ัตราการ 
ขยายตัวรอยละ 13.2-17.3 ชะลอลง 
จากที่ขยายตัวรอยละ 28.1 ในป 2553

ดัชนีช�้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: 

Export CLI)1 
Export CLI เดือนพฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 

ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 โดย Export 
CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยใน 
ไตรมาส 3/2554 มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง

องคประกอบดัชนีช�้นำการสงออก

ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัย 
ของเศรษฐกิจภาคการสงออกมีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปรซึ่ง 
เปนตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก 
จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปร 
ชี้นำ (Leading Variable) ของการสงออกไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปร 
องคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
การขจัดปจจัยแนวโนมการปรับใหเรียบ (De-Trending and 
Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน (Normalization) ได 
สงสัญญาณในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนี้

1ข อม ูลได ผ านการปร ับฤด ูกาล 
(Seasonal Adjustment)  การขจัดปจจัย 
แนวโนม และการปรับใหเรียบ (De-Trending 
and Smoothing) และการปรับคา 
มาตรฐาน (Normalization) ดังนั้นขอมูล 
จ ึงไม เท าก ับแหลงข อม ูลต นส ังก ัดที ่ 
เผยแพร โดยท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาคำนวณ 
ดังนี้

JPMorgan Global Manufacturing 
PMI (JPMorgan Global PMI 
Reports)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของ 
ไทย  (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย)

อ ัตราการใช กำล ังการผล ิตภาค 
อุตสาหกรรมของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ 
ไทย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

2ดัชนีชี้นำการสงออกสามารถแสดง 
ทิศทางการสงออกเฉลี่ยลวงหนา 3 เดือน 
โดยกำหนดการอานคาดังนี้ : 

ภาวการณขยายตัว (Expansion):  
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น  

ภาวการณชะลอตัว (Downturn):   
ดัชนีชี้นำการสงออก มากกวา 100 และ 
มีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown):   
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาลดลง  

ภาวการณฟนตัว (Recovery):    
ดัชนีชี้นำการสงออก นอยกวา 100 และ 
มีคาเพิ่มขึ้น

การว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 

3/2554

“การสงออกไตรมาส 

3/2554 คาดวาจะ 

ชะลอลงจากไตรมาส 

2/2554 มีมูลคา 

55,737 – 59,152 

ลานดอลลารสหรัฐฯ 

หร�อมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 11.3 

-18.1”
 

  1 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äµÃÁÒÊ 2/2554
  2 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤�Ò¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ 5 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»� 2554

ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ

ในไตรมาส 3/2554

การฟนตัวเศรษฐกิจโลกชะลอ 
ลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของโลกมีแนวโนมชะลอลง โดย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอ 
ลงตอเนื่องนับจากตนป โดยเฉพาะกลุม 
ประเทศรายไดสูง นอกจากนี้ World 
Bank ไดปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ 
โลกป 2554 จาก รอยละ 3.3 (คาดการณ 
ไวเมื่อมกราคม 2554) เหลือรอยละ 3.2 
(คาดการณเมื่อมิถุนายน 2554) ลดลง 
ร อยละ -0.1 ซึ ่งเปนการปรับลดการ 
คาดการณในกลุมของประเทศรายไดสูง 
เปนหลัก 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบและ 
ราคาพลังงานจะปรับตัวสูง 
ขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งจะ 

สงผลตอตนทุนการผลิตและการขนสง 
ของผู สงออกไทย EIA (U.S. Energy 
Information Administration) คาดวา 
ราคาน้ำมันจะยังคงตึงเครียดตอไปถึงป 
2555 จากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ใน 
ขณะท่ีการผลิตชะลอลงจากประเทศ non- 
OPEC ราคาน้ำมันดิบ WTI ในชวงครึ่ง 

สงผลดีตอการสงออกไทยในกลุมอาหาร 
และสินคาเกษตรของไทย

การคาในกลุมอาเซียนขยาย 
ตัวไดดี โดยสัดสวนตลาดสงออก 
ไปอาเซียนของไทยเพิ ่มข ึ ้น 

ตอเนื่อง ปจจุบันในชวง 5 เดือนแรกของ 
ป 2554 สัดสวนการสงออกไปอาเซียน 
เปนรอยละ 23.1 และ อาเซียนบวกสาม 
เปนรอยละ 46.6 ของมูลคาการสงออก 
รวมของไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.0 
และ 22.7 ในป 2553 ตามลำดับ นอก 
จากน้ีทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบเอเชียยังขยายตัวไดดี 
คาดวาจะเปนปจจัยบวกตอการสงออกไทย

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่:
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตมีป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้การปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีเนื่องจากการเพิ่ม 
ขึ้นของ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ 
ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
นักลงทุนตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากปจจัย 
ดานการเมืองท่ีมีความชัดเจนข้ึน สงผลใหมีแนวโนมกลับมา 
ลงทุนเพิ่มขึ้น  โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี ซ่ึงการขยายตัวดังกลาว 
สะทอนถึงปจจัยบวกตอภาคการสงออกในดานของความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ

PMI ลดลงตอเนื่องโดยลาสุดในเดือนมิถุนายน 2554 PMI 
กอนปรับ (Not Adjust) ชะลอลง โดย PMI อยูที่ระดับ 
52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนคาต่ำสุด 
นับตั้งแต PMI เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 
ในประเทศ อุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณการขยาย 
ตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน จีน และอังกฤษ ใน 
ขณะที ่สหรัฐฯ PMI ปรับเพิ ่มขึ ้นเล็กนอยจากเดือน 
พฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็น 
ถึงแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 3-5 เดือนขางหนา 
โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) มีคา 103.3 ซึ่งเปนคา 
ดัชนีที่สูงสุดนับตั้งแตป 2513 แสดงถึงสัญญาณที่ดีทาง 
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีการปรับเพ่ิมข้ึนของดัชนีเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน 
ของมูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม พื้นที่กอสรางฯ ได 
รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณเงินตามความหมาย 
แคบ และจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ตามลำดับ

อัตราการใชกำลังการผลิตเริ่มสงสัญญาณหดตัว โดยพบวา 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) มี 
อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัวลงมากที่สุดรอยละ -20.3 
ตามดวยอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก
>60%) และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกในระดับ 
ปานกลาง (สงออก 30%-60%) หดตัวรอยละ -5.2 และ 
-4.2 ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Not Adjust) หดตัวลงตอเนื่อง 
ทั้งนี้พบวาการผลิตเพื่อการสงออกหดตัวลงในทุกกลุม โดย 
อุตสาหกรรมที ่ผลิตเพื ่อการสงออกในระดับปานกลาง 
(ส งออก 30%-60%) หดตัวลงมากที ่ส ุด ตามดวย 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกนอย (สงออก<30%) 
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกมาก (สงออก>60%) 
โดยหดตัวลงรอยละ -17.4 -2.9 และ -0.6 ตามลำดับ 

1

2
3

4

5

 ดัชนีช�้นำการสงออกและ                   องคประกอบ ผลตางจากเดือนกอนหนา (จุด) การว�เคราะหวัฏจักร

  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. พ.ค.

ดัชนีช�้นำการสงออก 100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 ชะลอตัว

JPMorgan Global Manufacturing PMI  101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 ชะลอตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  101.4 101.5 101.5 101.6 101.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ขยายตัว

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั�นของไทย  101.4 101.7 102.0 102.2 102.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 หดตัว

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย 99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 หดตัว

ดัชนีชี้นำการสงออกและองคประกอบ
 2553 2554 2553 2554 2553

ดัชนีช�้นำวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั�นของไทย

ขยายตัว
อัตราการใชกำลัง

การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

หดตัว















ดัชนีตลาดหลักทรัพย
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

แนวโนมการสงออก
ดัชนีช�้นำการสงออกไทยเพ��อ
คาดการณไตรมาส 3/2554

 1 ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»�¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃ�Ò§¨Ò¡µÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡Å�Ç§Ë¹�Ò¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹
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วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ 
อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



ที่จั ่วหัวคอลัมนนี้วา “300 บาทรักษาทุก 
โรค” ไมผิดหรอกครับ เพราะผมตั้งใจและหมายถึง 
มาตรการของวาที่รัฐบาลใหมเกี่ยวกับเรื่องการขึ้น
คาแรงขั ้นต่ำเปนวันละ 300 บาทเทากันทั ่ว 
ประเทศ ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมพูดถึงและวิพากษ 
วิจารณกันอยางอื้ออึงตลอดชวง 2 เดือนที่ผานมา 
มีทั้งกระแสในเชิงสนับสนุนนโยบายนี้ และกระแส 
ที่ไมสนับสนุนนโยบายนี้หรือเสนอแนะใหมีการ 
ปรับปรุงบางอยาง และที่ผมบอกวารักษาทุกโรค 
นั้น หมายความวาถาทำไดดีอยางเหมาะสมแลว 
จะแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การ 
กระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจไดหลาย 
อยางครับ และท่ีสำคัญจะแกไขปญหาโรคแทรกซอน 
ทางการเมืองดวย

ตอนแรกพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจวาจะ 
ดำเนินการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ำจาก 159-221 บาท 
ตอว ันในแตละจังหว ัดเปน 300 บาทตอว ัน 
เทากันทั่วประเทศตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปน 
ตนไป ซึ่งมีทั้งฝายสนับสนุน โดยเฉพาะในสวนของ 
ผ ู  ใช แรงงานและผ ู ประกอบการบางส วนให  
ดำเนินการทันที รวมทั้งกลุมการเมืองหลายกลุม 
ที่กดดันใหพรรคเพื่อไทยดำเนินการตามสิ่งที่ได 
หาเสียงไวกับประชาชน ไมเชนน้ันจะถือวาผิดสัญญา

แตเม่ือมาเจอแรงคัดคานอยางมากจากฟากฝง 
องคกรภาคธุรกิจ นักวิชาการ และภาคสวนตาง ๆ 
อยางมากมายวาการดำเนินการดังกลาวทันทีจะ 
ทำใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ ตอระบบเศรษฐกิจ 
และทายที่สุดตอแรงงาน จึงอยากใหทบทวนและ 
ใหปรับคาแรงขั้นต่ำไปตามกลไกราคา โดยใหเขา 
ไปพูดคุยในคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณา 
คาจางข้ันต่ำท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลสำรวจของหอการคาโพล 
ลาสุดพบวาผูประกอบการสวนใหญตองการให 
คาแรงขั้นต่ำปรับตัวไปตามกลไกราคา แตถาจะ 
มีการปรับจริงอยากใหปรับในบางจังหวัดนำรอง
ไปกอน แลวคอยๆ ปรับขึ้นจนครบ 300 บาท 
ภายในป พ.ศ. 2556 หรืออยางเร็วสุดภายใน 
สิ้นป พ.ศ. 2555

กระแสคัดคานที ่ร ุนแรงและคงเสนคงวา 
ทำใหพรรคเพื่อไทยเริ่มออกอาการไมชัดเจนวาจะ
ดำเนินการอยางไร จะเดินหนาเต็มสูบทันทีตามที่ 
สัญญาไว หรือปรับปรุงนโยบายอยางไร และสังคม 

ก็เริ ่มสับสนเพราะผู บริหารระดับสูงของพรรค 
เพื่อไทยระดับรองหัวหนาพรรค ออกมาพูดวา 
นโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 300 บาททันทีนั้นเปน 
การพูดในชวงตอนหาเสียง แตในทางปฏิบัติเปน 
เรื่องที่ทำไมไดอยูแลว คำวา คำวา “ทันที” อาจ 
หมายถึง 7 วัน 1 เดือน หรือ 6 เดือน เรื่องนี้เปน 
เรื่องเรงดวนลำดับตนๆ ของรัฐบาลใหมที่ตอง 
ดำเนินการภายใน 1 ป โดยยอมรับวาอาจไม 
สามารถทำไดทันทีพรอมกันทั่วประเทศ อาจทำ 
แบบคอยเปนคอยไป เริ่มจากกรุงเทพฯ หรือเมือง 
ใหญๆ กอน แนนอนครับวาในขณะนี้ยังสับสนวา 
มาตรการนี้จะออกมาในรูปไหน อยางไร เมื่อไร ไม 
ชัดเจนจริงๆ

หลายคนอาจสงสัยวาทำไมมีการคัดคานเร่ือง 
นี้มากมายเหลือเกิน ผมก็เปนคนหนึ่งครับที่รวมใน 
กระแสคัดคานดวยจึงเขาใจถึงเหตุผลท่ีออกมาคัดคาน 
ในเรื ่องนี ้ พรอมๆ กับเจอคำถามที ่ผมถูกถาม 
ประจำเกี่ยวกับเรื่องคาแรงขั้นต่ำ 300 บาทก็คือ 
“ไมเห็นใจผูใชแรงงานหรือไง? ทำไมผูใชแรงงานที่ 
มีรายไดนอยจะไดเงินมากขึ้นตองไปคัดคานดวย? 
นักธุรกิจปกปองผลประโยชนตัวเองหรือไง? อยูซีก 
ฝายคานหรือไงถึงไดออกมาคาน? รัฐบาลยังไมได 
เข ามาทำงานเลยคานทำไมใจรอนเหลือเกิน? 
และอื่นๆ อีกมากมายครับ”

กอนอื่นเริ่มตนที่ขอมูลของสำนักงานสถิติ 
แหงชาติท่ีทำการสำรวจลาสุดในป พ.ศ. 2549 (ขอมูล 
ในปปจจุบันไมนาจะมีความแตกตางมากนัก) 
พบวาประเทศไทยมีสถานประกอบการทั ้งสิ ้น 
2,188,415 แหง โดยเปนสถานประกอบการท่ีมีขนาด 
แรงงาน 1-5 คน และ 6-25 คนจำนวน 1,993,487 
และ 155,834 สถานประกอบการ คิดเปน 91.1% 
และ 7.1% ของสถานประกอบการทั้งหมด จะเห็น 
ไดวาจำนวนสถานประกอบการของประเทศไทย
สวนใหญกวารอยละ 98 เปนสถานประกอบการ 
ขนาดจิ๋วและขนาดเล็กหรือพูดงายๆ ก็คือ SME 

ที่มีการใชแรงงาน 1-25 คนเทานั้น ดังนั้น 
มาตรการนี้จึงเปนมาตรการที่ใหประโยชนแก 
ประชาชนที่มีรายไดนอยกลุมหนึ่ง แตอาจสงผล 
กระทบตอธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดไมมากนักอีก
กลุมหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลตองหาจุดที่เหมาะสมลงตัว 
ใหได

ขอมูลเบื้องตนพบวาแรงงานที่ไดรับคาแรง 
ข้ันต่ำนาจะมีจำนวน 5-7 ลานคนจากกำลังแรงงาน 
38 ลานคนทั่วประเทศ แรงงานดังกลาวที่ไดรับ 
คาแรงเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 80-140 บาทตอวัน 
จำนวน 22 วันตอเดือน ดังนั้น แรงงานจะไดรับ 
คาแรงเพิ่มขึ้นอยางนอย 1.4 แสนลานบาทตอป 
ถามวาดีไหมถาแรงงานไดเงินเพิ่มขึ้น ตองตอบวาดี 
ครับ เพราะจะเปนการชวยใหกำลังซ้ือของเศรษฐกิจ 
ไทยเพิ่มสูงขึ้นปละ 1 แสนลานบาทขึ้นไป เพราะ 
ลูกจางจะนำรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางนอย 90% มาใช 
จายเพื่อการบริโภคทันที 

แตคำถามที่สำคัญคือใครเปนผูรับภาระนี้ 
ถาเอกชนตองรับภาระนี้ ธุรกิจขนาดใหญคงพอรับ 
ได แตธุรกิจ SME คงรับภาระนี้ไดลำบากเพราะ 
จะขาดสภาพคลองทางการเงิน หากรัฐบาลไมมี 
การจายชดเชยอุดหนุนคาแรงใหแกภาคเอกชน 
เลย จะทำใหเศรษฐกิจเกิดการช็อกทันที เนื่อง 
จาก SME จะมีกำไรลดลง อาจสงผลกระทบ 
ทำใหธุรกิจปลดคนงานถึง 5 แสนคน และธุรกิจ 
ทยอยปดกิจการ 1-2 แสนราย ซึ่งจะฉุดให 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของ 
ประเทศหดตัวลงจากปกติ 0.2-0.4% แตถา 
รัฐบาลจายเงินชดเชยใหกอนผานการลดภาษี 
เงินไดนิติบุคคลหรือเงินกองทุนอื่นๆ และยกเลิก 
การจายเงินชดเชยเมื ่อภาคธุรกิจเร ิ ่มพรอม 
(ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 2 ป) จะทำให 
จีดีพีปรับตัวดีขึ้นจากระดับปกติอีก 1-1.3%

ดังนั้น การปรับคาแรงขั้นต่ำใหสูงขึ้นเปน 
300 บาทดีหรือไม ก็ตองตอบครับวารับไดครับใน 
หลักคิด แตการนำไปปฏิบัติทั้งเรื่องเวลาและอัตรา 
คาจางที่เหมาะสมที่ไมทำใหเกิดผลกระทบในเชิง 
ลบตอแรงงาน ธุรกิจ และเศรษฐกิจเปนเรื่องที่ 
สำคัญที่สุด เพราะนโยบายนี้ รัฐบาลสัญญากับผูใช 
แรงงานวาจะให แตผู ที ่จะทำตามสัญญาของ 
รัฐบาลคือเอกชน อยาใหเขาเจงครับ
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300 บาท…รักษาทุกโรค

“หากรัฐบาลไมมีการจายชดเชยอุดหนุนคาแรงใหแกภาคเอกชนเลย จะทำใหเศรษฐกิจเกิดการช�อกทันที 

เนื่องจาก SME จะมีกำไรลดลง อาจสงผลกระทบทำใหธุรกิจปลดคนงานถึง 5 แสนคน และธุรกิจทยอย 

ปดกิจการ 1-2 แสนราย ซ�่งจะฉุดใหผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ (จ�ดีพ�) ของประเทศหดตัวลงจากปกติ 

0.2-0.4%”
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ภาพรวมเศรษฐกิจและการคาระหวาง 

ประเทศของจ�น

 ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจของจีนยัง 
มีแนวโนมที่ดี ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหง 
ชาติของจีนรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products: 
GDP) ขยายตัวรอยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา จำแนกเปน 
รอยละ 9.7 ในไตรมาสแรก และรอยละ 
9.5 ในไตรมาสที่ 2 ขณะเดียวกัน จีนยังคง 
สะสมทุนสำรองระหวางประเทศเพิ ่มขึ ้น 
อยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนกวา 
3.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
30 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
และรัฐบาลจีนพยายามผลักดันการเพิ ่ม 
อุปสงคของเงินหยวนในเวทีการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ 
 ปญหาเศรษฐกิจสำคัญที่จีนเผชิญใน 
ชวงครึ่งแรกของป 2554 ไดแก ปญหา 

เงินเฟอ โดยดัชนีราคาสินคาผู บริโภค 
(Consumer Price Index: CPI) ทะยาน 
ขึ้นแตะรอยละ 6.4 ในเดือนมิถุนายน ซึ่ง 
นับเปนระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ป ทั้งนี้ 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาอาหารที่คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของ 
ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และเพิ่ม 
ขึ้นจากรอยละ 11.7 ในเดือนพฤษภาคม
 เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 2 เริ่ม 
ชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากความสำเร็จ 
ในการควบคุมปริมาณเม็ดเง ินในระบบ 
ซึ ่งเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลจีนที ่ 
ตองการควบคุมอัตราเงินเฟอภายในประเทศ 
และผอนคลายแรงกดดันตางชาติที่มีตอการ 
เพ่ิมคาของเงินหยวน โดยกอนหนาน้ี รัฐบาลจีน 
ได ปร ับนโยบายการเง ินให เข มข ึ ้นจาก 
“Moderately Loose” ไปสู “Prudent”
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 

การคาระหวางประเทศจีนโดยรวมมีมูลคา 
1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
25.8 จากชวงเดียวกันของปกอน โดย 
จีนมีมูลคาการสงออกรวม 0.87 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสหรัฐฯ ฮองกง 
ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมัน เนเธอรแลนด 
และอินเดียเปนตลาดสงออกหลัก คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 16.6, 14.5, 7.7, 4.7, 4.0, 3.0 และ 
2.6 ตามลำดับ สวนไทยเปนตลาดสงออก 
อันดับที่ 19 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 1.4
 ขณะเดียวกัน จีนนำเขารวม 0.83 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.6 
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนำเขา 
จากญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน สหรัฐฯ 
เยอรมัน และออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 11.3, 9.2, 7.4, 7.1, 5.4 และ 4.3 
ตามลำดับ สวนไทยเปนแหลงนำเขาอันดับ 
ที่ 12 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 2.3
 

สถานการณการคาระหวางจ�นกับอาเซ�ยน

 การคาระหวางจีน-อาเซียนมีมูลคา 
การคารวมกวา 171,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 10 ของมูลคาการคาโดยรวม 
ของจีน ซ่ึงอยูในระดับเดียวกันกับของปกอน 
รองจากสหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่ง 
มีสัดสวนมูลคาการคาคิดเปนรอยละ 15.6 
และรอยละ 13.4 ตามลำดับ
 คูคาสำคัญที่สุดของจีนในอาเซียน 
ไดแก มาเลเซีย ดวยมูลคาการคากวา 
42,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 24.8 ของมูลคาการคาจีน 
กับอาเซียน รองลงมาไดแก สิงคโปร ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ดวย 
สัดสวนมูลคาการคากับจีนรอยละ 18.4, 
18.2, 16.1, 10.5 และ 8.5 ตามลำดับ 
 จีนสงออกไปยังอาเซียนมูลคารวม 
กวา 80,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 23.8 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยตลาดสงออกสำคัญของจีนในอาเซียน 
ไดแก สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม 
มาเลเซีย ไทย และฟลิปปนส ดวยสัดสวน 
รอยละ 2.0, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 และ 0.7 
ตามลำดับ ทั้งนี ้ไมมีประเทศใดในกลุ ม 
อาเซียนท่ีติดอันดับตลาดสำคัญ 10 อันดับ 
แรกของจีน โดยในชวง 3 ปที่ผานมา การ 
นำเขาของสิงคโปรลดลงอยางตอเน่ือง (จาก 
สัดสวนรอยละ 2.4 เหลือรอยละ 2.0) ขณะ 
ท่ีอินโดนีเซีย และเวียดนามเพ่ิมความสำคัญ 
ในการเปนตลาดสงออกสำคัญของจีน 
โดยเพิ ่มสัดสวนมูลคาการนำเขาจากจีน 
อยางตอเนื่อง จากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 
1.6 และจากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 1.5 
ของมูลคาการสงออกโดยรวมของจีน
 ในดานการนำเขา จีนนำเขาจาก 
อาเซียนมูลคากวา 91,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.6 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยนำเขา 
จากมาเลเซีย ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และเวียดนาม ดวยสัดสวนรอยละ 
3.6, 2.3, 1.7, 1.6, 1.0 และ 0.5 ตามลำดับ 

ประเด็นที่นาสนใจ

 ในชวง 3 ปที ่ผ านมา ในบรรดา 
ประเทศกลุมอาเซียน+ ท่ีจีนนำเขา 10 อันดับ 

แรกของจีน มี 3 ประเทศเทานั้นที่สามารถ 
เพิ่มสัดสวนของการสงออกเขาสูตลาดจีน 
ไดแก ออสเตรเลีย (เพิ่มสัดสวนจากรอยละ 
4.0 เปนรอยละ 4.3) มาเลเซีย (เพิ่มจาก 
ร อยละ 3.0 เป นร อยละ 3.6) และ 
อินโดนีเซีย (จากรอยละ 1.3 เปนรอยละ 
1.6) ขณะที่สิงคโปรสามารถรักษาสัดสวน 
ไดที่รอยละ 1.7 แตไทยสูญเสียสัดสวนทาง 
การตลาดดังกลาวลงอยางตอเนื ่องจาก 
รอยละ 2.5 เหลือรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ 
มูลคาการนำเขาโดยรวมของจีน

สถานการณการคาระหวางไทย-จ�น

 การคาระหวางไทย-จีนในชวง 6 เดือน 
แรกของป 2554 มีมูลคารวมกวา 31,200 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
โดยจีนสงออกมายังไทยมูลคารวมประมาณ 
12,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
35.5 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ 
จีนนำเขาจากไทยมูลคากวา 19,100 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 22 โดย 
จีนขาดดุลการคาไทยรวมประมาณ 6,900 
ลานเหรียญสหรัฐฯ
 เมื่อพิจารณาในดานสัดสวนมูลคาการ 
นำเขาของจีนจากไทยเม่ือเทียบกับการนำเขา 
โดยรวม ก็อยูที่รอยละ 2.3 ลดลงจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.4 ซึ่ง 
สะทอนวาแมการสงออกของไทยไปยัง 
ตลาดจีนจะยังคงขยายตัวในอัตราที ่ส ูง 
แตก็ต่ำกวาอัตราการขยายตัวของการนำเขา 
ของจีน ในทางกลับกัน สัดสวนมูลคา 
การสงออกจากจีนมาไทยอยูที่รอยละ 1.4 
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปที ่แลวที ่มี 
สัดสวนอยูที่รอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับการ 
สงออกโดยรวมของจีน
 สินคาสำคัญที ่จ ีนนำเขาจากไทย 
ไดแก เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟา 
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑพลาสติก และ 
เคมีภัณฑ ดวยสัดสวนรอยละ 28.5, 20.5, 
15.8, 8.2 และ 5.7 ตามลำด ับ ซ ึ ่ ง 
สะทอนถึงการกระจุกตัวอยางมากของ 
สินคาสงออกของไทยสูตลาดจีน กลาวคือ 
สินคาสงออกเพียง 5 รายการแรกของไทยมี 
สัดสวนถึงรอยละ 78.7 ของมูลคาการสงออก 
ของไทยไปยังจีน

สถานการณการสงออกสินคาหลักจาก 

ไทยสูประเทศจ�น

สินคาผลไมสด

 ในสวนของสินคาเกษตรสำคัญที่จีน 
นำเขาจากไทยนั้น เปนที่นาสังเกตวาใน 
ชวงคร่ึงปแรก ผลไมสดของไทยสงออกเขา 
สูตลาดจีนคิดเปนกวารอยละ 60 ของ 
มูลคาผลไมนำเขาโดยรวมของจีน โดยมี 
เวียดนาม นิวซีแลนด ชิลี ไตหวัน และอิตาลี 
ตามมาหางๆ ประการสำคัญ ผลไมสงออก 
ของหลายประเทศ ยกเวนไตหวัน มีอัตรา 
การขยายตัวของราคาตอปริมาณเพิ่มขึ ้น 
มาก 

สินคายางแผนธรรมชาติ

 จีนนำเขายางแผนธรรมชาติจาก 3 
ประเทศสำคัญ ไดแก ไทย (สัดสวนรอยละ 
4 7 . 9 )  ม า เ ล เซ ี ย  ( ร  อ ย ล ะ  2 3 . 2 )  
และอินโดนีเซีย (รอยละ 20.5) ท้ังน้ี แมวา 
ปริมาณการนำเขาจากไทยลดลงเล็กนอย 
แตในเชิงมูลคาขยายตัวถึงรอยละ 64.6 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
ขณะเดียวกัน จีนยังนำเขายางผสมจาก 2 
แหลงสำคัญ ไดแก มาเลเซีย (สัดสวน 
รอยละ 43.5) และไทย (รอยละ 41.4) ทั้งนี้ 
มูลคาการนำเขายางผสมจากไทยลดลงถึง 
รอยละ 21.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที ่ผานมา นอกจากนี ้ จีนนำเขาไมซุง 
ไมแผน และเศษไมจากไทยคิดเปนมูลคา 
ประมาณ 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ในเชิงปริมาณและมูลคารอยละ 7.8 และ 
รอยละ 17.6 ตามลำดับ ตามหลังแคนาดา 
รัสเซีย และสหรัฐฯ 

สินคาผัก

 สินคาผักของไทยมีปริมาณการสงออก 
ไปยังจีนลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
ถึงรอยละ 17 สาเหตุสวนหนึ่งอาจเนื่องมา 
จากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 
ของไทยทำใหกระทบตอปริมาณผลผลิต 
และการสงออก ขณะท่ีจีนนำเขามันสำปะหลัง 
และผลิตภัณฑจากไทยเปนอ ันด ับแรก 
คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของการ 

นำเขาโดยรวม แตมีอัตราท่ีชะลอตัวลงถึงรอยละ 
17.3 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
ตามดวยเวียดนาม ที่มีอัตราการขยายตัวถึง 
กวารอยละ 85 

สินคาน้ำตาล 
 จีนนำเขาจากไทยเพิ่มขึ ้นถึงรอยละ 
1,650 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก 
พื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ 
ในการผลิตน้ำตาลประสบปญหาเร่ืองภัยแลง 
และน้ำทวม ทำใหจีนผลิตน้ำตาลไดต่ำกวา 
ที่คาดการณไว ทำใหจำเปนตองนำเขาจาก 
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนและยังประกาศจะนำเอา 
น้ำตาลสำรองปริมาณ 200,000 ตัน ปลอย 
เขาสูตลาดเพื่อลดปญหาการขาดแคลน โดย 
กำหนดราคาประมูลไวที่ 4,000 หยวนตอ 
ตัน ท้ังน้ี ปจจุบันจีนบริโภคน้ำตาลประมาณ 
10.3 กิโลกรัมตอคนตอป และคาดวาจะ 
เพิ่มขึ้นเปน 18 กิโลกรัมตอคนตอปในป 
พ.ศ. 2555

ตารางสรุปโครงสราง
การคาระหวางประเทศของจ�น 
ชวง 6 เดือนแรก
ป 2553 และ 2554
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สถานการณเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศของจ�น
ในชวงคร�่งแรกของป 2554 (มกราคม-มิถุนายน)
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การคาระหวางจ�น-ทั�วโลก 1,354,881  1,703,667 25.8

• จ�นสงออกไปทั�วโลก 705,090  874,298 24.0

• จ�นนำเขาจากทั�วโลก 649,791  829,369 27.6

   มูลคาการคา  อัตราการเปลี่ยนแปลง

   (ลานเหร�ยญสหรัฐฯ)  (รอยละ)

การคาระหวางจ�น-อาเซ�ยน 136,367  171,116 25.4

• จ�นสงออกไปอาเซ�ยน 64,590  80,085 24.0

• จ�นนำเขาจากอาเซ�ยน 71,777  91,031 26.6

การคาระหวางจ�น-ไทย  24,654  31,279 26.9

• จ�นสงออกไปไทย 8,987  12,173 35.5

• จ�นนำเขาจากไทย 15,667  19,106 22.0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÁ ÈØÅ ¡Ò¡Ã ¨Õ¹

รวบรวมและเร�ยบเร�ยงโดย: สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ�ง กระทรวงพาณิชย

ป 2553 ป 2554

ดร. ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ 
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



ภาพรวมเศรษฐกิจและการคาระหวาง 

ประเทศของจ�น

 ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจของจีนยัง 
มีแนวโนมที่ดี ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหง 
ชาติของจีนรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products: 
GDP) ขยายตัวรอยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา จำแนกเปน 
รอยละ 9.7 ในไตรมาสแรก และรอยละ 
9.5 ในไตรมาสที่ 2 ขณะเดียวกัน จีนยังคง 
สะสมทุนสำรองระหวางประเทศเพิ ่มขึ ้น 
อยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนกวา 
3.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
30 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
และรัฐบาลจีนพยายามผลักดันการเพิ ่ม 
อุปสงคของเงินหยวนในเวทีการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ 
 ปญหาเศรษฐกิจสำคัญที่จีนเผชิญใน 
ชวงครึ่งแรกของป 2554 ไดแก ปญหา 

เงินเฟอ โดยดัชนีราคาสินคาผู บริโภค 
(Consumer Price Index: CPI) ทะยาน 
ขึ้นแตะรอยละ 6.4 ในเดือนมิถุนายน ซึ่ง 
นับเปนระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ป ทั้งนี้ 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาอาหารที่คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของ 
ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และเพิ่ม 
ขึ้นจากรอยละ 11.7 ในเดือนพฤษภาคม
 เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 2 เริ่ม 
ชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากความสำเร็จ 
ในการควบคุมปริมาณเม็ดเง ินในระบบ 
ซึ ่งเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลจีนที ่ 
ตองการควบคุมอัตราเงินเฟอภายในประเทศ 
และผอนคลายแรงกดดันตางชาติที่มีตอการ 
เพ่ิมคาของเงินหยวน โดยกอนหนาน้ี รัฐบาลจีน 
ได ปร ับนโยบายการเง ินให เข มข ึ ้นจาก 
“Moderately Loose” ไปสู “Prudent”
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 

การคาระหวางประเทศจีนโดยรวมมีมูลคา 
1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
25.8 จากชวงเดียวกันของปกอน โดย 
จีนมีมูลคาการสงออกรวม 0.87 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสหรัฐฯ ฮองกง 
ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมัน เนเธอรแลนด 
และอินเดียเปนตลาดสงออกหลัก คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 16.6, 14.5, 7.7, 4.7, 4.0, 3.0 และ 
2.6 ตามลำดับ สวนไทยเปนตลาดสงออก 
อันดับที่ 19 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 1.4
 ขณะเดียวกัน จีนนำเขารวม 0.83 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.6 
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนำเขา 
จากญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน สหรัฐฯ 
เยอรมัน และออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 11.3, 9.2, 7.4, 7.1, 5.4 และ 4.3 
ตามลำดับ สวนไทยเปนแหลงนำเขาอันดับ 
ที่ 12 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 2.3
 

สถานการณการคาระหวางจ�นกับอาเซ�ยน

 การคาระหวางจีน-อาเซียนมีมูลคา 
การคารวมกวา 171,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 10 ของมูลคาการคาโดยรวม 
ของจีน ซ่ึงอยูในระดับเดียวกันกับของปกอน 
รองจากสหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่ง 
มีสัดสวนมูลคาการคาคิดเปนรอยละ 15.6 
และรอยละ 13.4 ตามลำดับ
 คูคาสำคัญที่สุดของจีนในอาเซียน 
ไดแก มาเลเซีย ดวยมูลคาการคากวา 
42,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 24.8 ของมูลคาการคาจีน 
กับอาเซียน รองลงมาไดแก สิงคโปร ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ดวย 
สัดสวนมูลคาการคากับจีนรอยละ 18.4, 
18.2, 16.1, 10.5 และ 8.5 ตามลำดับ 
 จีนสงออกไปยังอาเซียนมูลคารวม 
กวา 80,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 23.8 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยตลาดสงออกสำคัญของจีนในอาเซียน 
ไดแก สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม 
มาเลเซีย ไทย และฟลิปปนส ดวยสัดสวน 
รอยละ 2.0, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 และ 0.7 
ตามลำดับ ทั้งนี ้ไมมีประเทศใดในกลุ ม 
อาเซียนท่ีติดอันดับตลาดสำคัญ 10 อันดับ 
แรกของจีน โดยในชวง 3 ปที่ผานมา การ 
นำเขาของสิงคโปรลดลงอยางตอเน่ือง (จาก 
สัดสวนรอยละ 2.4 เหลือรอยละ 2.0) ขณะ 
ท่ีอินโดนีเซีย และเวียดนามเพ่ิมความสำคัญ 
ในการเปนตลาดสงออกสำคัญของจีน 
โดยเพิ ่มสัดสวนมูลคาการนำเขาจากจีน 
อยางตอเนื่อง จากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 
1.6 และจากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 1.5 
ของมูลคาการสงออกโดยรวมของจีน
 ในดานการนำเขา จีนนำเขาจาก 
อาเซียนมูลคากวา 91,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.6 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยนำเขา 
จากมาเลเซีย ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และเวียดนาม ดวยสัดสวนรอยละ 
3.6, 2.3, 1.7, 1.6, 1.0 และ 0.5 ตามลำดับ 

ประเด็นที่นาสนใจ

 ในชวง 3 ปที ่ผ านมา ในบรรดา 
ประเทศกลุมอาเซียน+ ท่ีจีนนำเขา 10 อันดับ 

แรกของจีน มี 3 ประเทศเทานั้นที่สามารถ 
เพิ่มสัดสวนของการสงออกเขาสูตลาดจีน 
ไดแก ออสเตรเลีย (เพิ่มสัดสวนจากรอยละ 
4.0 เปนรอยละ 4.3) มาเลเซีย (เพิ่มจาก 
ร อยละ 3.0 เป นร อยละ 3.6) และ 
อินโดนีเซีย (จากรอยละ 1.3 เปนรอยละ 
1.6) ขณะที่สิงคโปรสามารถรักษาสัดสวน 
ไดที่รอยละ 1.7 แตไทยสูญเสียสัดสวนทาง 
การตลาดดังกลาวลงอยางตอเนื ่องจาก 
รอยละ 2.5 เหลือรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ 
มูลคาการนำเขาโดยรวมของจีน

สถานการณการคาระหวางไทย-จ�น

 การคาระหวางไทย-จีนในชวง 6 เดือน 
แรกของป 2554 มีมูลคารวมกวา 31,200 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
โดยจีนสงออกมายังไทยมูลคารวมประมาณ 
12,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
35.5 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ 
จีนนำเขาจากไทยมูลคากวา 19,100 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 22 โดย 
จีนขาดดุลการคาไทยรวมประมาณ 6,900 
ลานเหรียญสหรัฐฯ
 เมื่อพิจารณาในดานสัดสวนมูลคาการ 
นำเขาของจีนจากไทยเม่ือเทียบกับการนำเขา 
โดยรวม ก็อยูที่รอยละ 2.3 ลดลงจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.4 ซึ่ง 
สะทอนวาแมการสงออกของไทยไปยัง 
ตลาดจีนจะยังคงขยายตัวในอัตราที ่ส ูง 
แตก็ต่ำกวาอัตราการขยายตัวของการนำเขา 
ของจีน ในทางกลับกัน สัดสวนมูลคา 
การสงออกจากจีนมาไทยอยูที่รอยละ 1.4 
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปที ่แลวที ่มี 
สัดสวนอยูที่รอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับการ 
สงออกโดยรวมของจีน
 สินคาสำคัญที ่จ ีนนำเขาจากไทย 
ไดแก เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟา 
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑพลาสติก และ 
เคมีภัณฑ ดวยสัดสวนรอยละ 28.5, 20.5, 
15.8, 8.2 และ 5.7 ตามลำด ับ ซ ึ ่ ง 
สะทอนถึงการกระจุกตัวอยางมากของ 
สินคาสงออกของไทยสูตลาดจีน กลาวคือ 
สินคาสงออกเพียง 5 รายการแรกของไทยมี 
สัดสวนถึงรอยละ 78.7 ของมูลคาการสงออก 
ของไทยไปยังจีน

สถานการณการสงออกสินคาหลักจาก 

ไทยสูประเทศจ�น

สินคาผลไมสด

 ในสวนของสินคาเกษตรสำคัญที่จีน 
นำเขาจากไทยนั้น เปนที่นาสังเกตวาใน 
ชวงคร่ึงปแรก ผลไมสดของไทยสงออกเขา 
สูตลาดจีนคิดเปนกวารอยละ 60 ของ 
มูลคาผลไมนำเขาโดยรวมของจีน โดยมี 
เวียดนาม นิวซีแลนด ชิลี ไตหวัน และอิตาลี 
ตามมาหางๆ ประการสำคัญ ผลไมสงออก 
ของหลายประเทศ ยกเวนไตหวัน มีอัตรา 
การขยายตัวของราคาตอปริมาณเพิ่มขึ ้น 
มาก 

สินคายางแผนธรรมชาติ

 จีนนำเขายางแผนธรรมชาติจาก 3 
ประเทศสำคัญ ไดแก ไทย (สัดสวนรอยละ 
4 7 . 9 )  ม า เ ล เซ ี ย  ( ร  อ ย ล ะ  2 3 . 2 )  
และอินโดนีเซีย (รอยละ 20.5) ท้ังน้ี แมวา 
ปริมาณการนำเขาจากไทยลดลงเล็กนอย 
แตในเชิงมูลคาขยายตัวถึงรอยละ 64.6 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
ขณะเดียวกัน จีนยังนำเขายางผสมจาก 2 
แหลงสำคัญ ไดแก มาเลเซีย (สัดสวน 
รอยละ 43.5) และไทย (รอยละ 41.4) ทั้งนี้ 
มูลคาการนำเขายางผสมจากไทยลดลงถึง 
รอยละ 21.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที ่ผานมา นอกจากนี ้ จีนนำเขาไมซุง 
ไมแผน และเศษไมจากไทยคิดเปนมูลคา 
ประมาณ 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ในเชิงปริมาณและมูลคารอยละ 7.8 และ 
รอยละ 17.6 ตามลำดับ ตามหลังแคนาดา 
รัสเซีย และสหรัฐฯ 

สินคาผัก

 สินคาผักของไทยมีปริมาณการสงออก 
ไปยังจีนลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
ถึงรอยละ 17 สาเหตุสวนหนึ่งอาจเนื่องมา 
จากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 
ของไทยทำใหกระทบตอปริมาณผลผลิต 
และการสงออก ขณะท่ีจีนนำเขามันสำปะหลัง 
และผลิตภัณฑจากไทยเปนอ ันด ับแรก 
คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของการ 

นำเขาโดยรวม แตมีอัตราท่ีชะลอตัวลงถึงรอยละ 
17.3 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
ตามดวยเวียดนาม ที่มีอัตราการขยายตัวถึง 
กวารอยละ 85 

สินคาน้ำตาล 
 จีนนำเขาจากไทยเพิ่มขึ ้นถึงรอยละ 
1,650 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก 
พื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ 
ในการผลิตน้ำตาลประสบปญหาเร่ืองภัยแลง 
และน้ำทวม ทำใหจีนผลิตน้ำตาลไดต่ำกวา 
ที่คาดการณไว ทำใหจำเปนตองนำเขาจาก 
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนและยังประกาศจะนำเอา 
น้ำตาลสำรองปริมาณ 200,000 ตัน ปลอย 
เขาสูตลาดเพื่อลดปญหาการขาดแคลน โดย 
กำหนดราคาประมูลไวที่ 4,000 หยวนตอ 
ตัน ท้ังน้ี ปจจุบันจีนบริโภคน้ำตาลประมาณ 
10.3 กิโลกรัมตอคนตอป และคาดวาจะ 
เพิ่มขึ้นเปน 18 กิโลกรัมตอคนตอปในป 
พ.ศ. 2555

ตารางสรุปโครงสราง
การคาระหวางประเทศของจ�น 
ชวง 6 เดือนแรก
ป 2553 และ 2554
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สถานการณเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศของจ�น
ในชวงคร�่งแรกของป 2554 (มกราคม-มิถุนายน)
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การคาระหวางจ�น-ทั�วโลก 1,354,881  1,703,667 25.8

• จ�นสงออกไปทั�วโลก 705,090  874,298 24.0

• จ�นนำเขาจากทั�วโลก 649,791  829,369 27.6

   มูลคาการคา  อัตราการเปลี่ยนแปลง

   (ลานเหร�ยญสหรัฐฯ)  (รอยละ)

การคาระหวางจ�น-อาเซ�ยน 136,367  171,116 25.4

• จ�นสงออกไปอาเซ�ยน 64,590  80,085 24.0

• จ�นนำเขาจากอาเซ�ยน 71,777  91,031 26.6

การคาระหวางจ�น-ไทย  24,654  31,279 26.9

• จ�นสงออกไปไทย 8,987  12,173 35.5

• จ�นนำเขาจากไทย 15,667  19,106 22.0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÁ ÈØÅ ¡Ò¡Ã ¨Õ¹

รวบรวมและเร�ยบเร�ยงโดย: สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ�ง กระทรวงพาณิชย

ป 2553 ป 2554

ดร. ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ 
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



ภาพรวมเศรษฐกิจและการคาระหวาง 

ประเทศของจ�น

 ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจของจีนยัง 
มีแนวโนมที่ดี ขอมูลจากสำนักงานสถิติแหง 
ชาติของจีนรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products: 
GDP) ขยายตัวรอยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา จำแนกเปน 
รอยละ 9.7 ในไตรมาสแรก และรอยละ 
9.5 ในไตรมาสที่ 2 ขณะเดียวกัน จีนยังคง 
สะสมทุนสำรองระหวางประเทศเพิ ่มขึ ้น 
อยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนกวา 
3.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
30 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
และรัฐบาลจีนพยายามผลักดันการเพิ ่ม 
อุปสงคของเงินหยวนในเวทีการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ 
 ปญหาเศรษฐกิจสำคัญที่จีนเผชิญใน 
ชวงครึ่งแรกของป 2554 ไดแก ปญหา 

เงินเฟอ โดยดัชนีราคาสินคาผู บริโภค 
(Consumer Price Index: CPI) ทะยาน 
ขึ้นแตะรอยละ 6.4 ในเดือนมิถุนายน ซึ่ง 
นับเปนระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ป ทั้งนี้ 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาอาหารที่คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของ 
ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และเพิ่ม 
ขึ้นจากรอยละ 11.7 ในเดือนพฤษภาคม
 เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 2 เริ่ม 
ชะลอตัวลง อันเปนผลมาจากความสำเร็จ 
ในการควบคุมปริมาณเม็ดเง ินในระบบ 
ซึ ่งเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลจีนที ่ 
ตองการควบคุมอัตราเงินเฟอภายในประเทศ 
และผอนคลายแรงกดดันตางชาติที่มีตอการ 
เพ่ิมคาของเงินหยวน โดยกอนหนาน้ี รัฐบาลจีน 
ได ปร ับนโยบายการเง ินให เข มข ึ ้นจาก 
“Moderately Loose” ไปสู “Prudent”
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 

การคาระหวางประเทศจีนโดยรวมมีมูลคา 
1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
25.8 จากชวงเดียวกันของปกอน โดย 
จีนมีมูลคาการสงออกรวม 0.87 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสหรัฐฯ ฮองกง 
ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมัน เนเธอรแลนด 
และอินเดียเปนตลาดสงออกหลัก คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 16.6, 14.5, 7.7, 4.7, 4.0, 3.0 และ 
2.6 ตามลำดับ สวนไทยเปนตลาดสงออก 
อันดับที่ 19 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 1.4
 ขณะเดียวกัน จีนนำเขารวม 0.83 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.6 
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนำเขา 
จากญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน สหรัฐฯ 
เยอรมัน และออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 11.3, 9.2, 7.4, 7.1, 5.4 และ 4.3 
ตามลำดับ สวนไทยเปนแหลงนำเขาอันดับ 
ที่ 12 ของจีน ดวยสัดสวนรอยละ 2.3
 

สถานการณการคาระหวางจ�นกับอาเซ�ยน

 การคาระหวางจีน-อาเซียนมีมูลคา 
การคารวมกวา 171,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 10 ของมูลคาการคาโดยรวม 
ของจีน ซ่ึงอยูในระดับเดียวกันกับของปกอน 
รองจากสหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่ง 
มีสัดสวนมูลคาการคาคิดเปนรอยละ 15.6 
และรอยละ 13.4 ตามลำดับ
 คูคาสำคัญที่สุดของจีนในอาเซียน 
ไดแก มาเลเซีย ดวยมูลคาการคากวา 
42,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 24.8 ของมูลคาการคาจีน 
กับอาเซียน รองลงมาไดแก สิงคโปร ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ดวย 
สัดสวนมูลคาการคากับจีนรอยละ 18.4, 
18.2, 16.1, 10.5 และ 8.5 ตามลำดับ 
 จีนสงออกไปยังอาเซียนมูลคารวม 
กวา 80,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 23.8 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยตลาดสงออกสำคัญของจีนในอาเซียน 
ไดแก สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม 
มาเลเซีย ไทย และฟลิปปนส ดวยสัดสวน 
รอยละ 2.0, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 และ 0.7 
ตามลำดับ ทั้งนี ้ไมมีประเทศใดในกลุ ม 
อาเซียนท่ีติดอันดับตลาดสำคัญ 10 อันดับ 
แรกของจีน โดยในชวง 3 ปที่ผานมา การ 
นำเขาของสิงคโปรลดลงอยางตอเน่ือง (จาก 
สัดสวนรอยละ 2.4 เหลือรอยละ 2.0) ขณะ 
ท่ีอินโดนีเซีย และเวียดนามเพ่ิมความสำคัญ 
ในการเปนตลาดสงออกสำคัญของจีน 
โดยเพิ ่มสัดสวนมูลคาการนำเขาจากจีน 
อยางตอเนื่อง จากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 
1.6 และจากรอยละ 1.2 เปนรอยละ 1.5 
ของมูลคาการสงออกโดยรวมของจีน
 ในดานการนำเขา จีนนำเขาจาก 
อาเซียนมูลคากวา 91,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.6 จากชวง 
เวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยนำเขา 
จากมาเลเซีย ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และเวียดนาม ดวยสัดสวนรอยละ 
3.6, 2.3, 1.7, 1.6, 1.0 และ 0.5 ตามลำดับ 

ประเด็นที่นาสนใจ

 ในชวง 3 ปที ่ผ านมา ในบรรดา 
ประเทศกลุมอาเซียน+ ท่ีจีนนำเขา 10 อันดับ 

แรกของจีน มี 3 ประเทศเทานั้นที่สามารถ 
เพิ่มสัดสวนของการสงออกเขาสูตลาดจีน 
ไดแก ออสเตรเลีย (เพิ่มสัดสวนจากรอยละ 
4.0 เปนรอยละ 4.3) มาเลเซีย (เพิ่มจาก 
ร อยละ 3.0 เป นร อยละ 3.6) และ 
อินโดนีเซีย (จากรอยละ 1.3 เปนรอยละ 
1.6) ขณะที่สิงคโปรสามารถรักษาสัดสวน 
ไดที่รอยละ 1.7 แตไทยสูญเสียสัดสวนทาง 
การตลาดดังกลาวลงอยางตอเนื ่องจาก 
รอยละ 2.5 เหลือรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ 
มูลคาการนำเขาโดยรวมของจีน

สถานการณการคาระหวางไทย-จ�น

 การคาระหวางไทย-จีนในชวง 6 เดือน 
แรกของป 2554 มีมูลคารวมกวา 31,200 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
โดยจีนสงออกมายังไทยมูลคารวมประมาณ 
12,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
35.5 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน และ 
จีนนำเขาจากไทยมูลคากวา 19,100 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 22 โดย 
จีนขาดดุลการคาไทยรวมประมาณ 6,900 
ลานเหรียญสหรัฐฯ
 เมื่อพิจารณาในดานสัดสวนมูลคาการ 
นำเขาของจีนจากไทยเม่ือเทียบกับการนำเขา 
โดยรวม ก็อยูที่รอยละ 2.3 ลดลงจาก 
ชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.4 ซึ่ง 
สะทอนวาแมการสงออกของไทยไปยัง 
ตลาดจีนจะยังคงขยายตัวในอัตราที ่ส ูง 
แตก็ต่ำกวาอัตราการขยายตัวของการนำเขา 
ของจีน ในทางกลับกัน สัดสวนมูลคา 
การสงออกจากจีนมาไทยอยูที่รอยละ 1.4 
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปที ่แลวที ่มี 
สัดสวนอยูที่รอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับการ 
สงออกโดยรวมของจีน
 สินคาสำคัญที ่จ ีนนำเขาจากไทย 
ไดแก เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟา 
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑพลาสติก และ 
เคมีภัณฑ ดวยสัดสวนรอยละ 28.5, 20.5, 
15.8, 8.2 และ 5.7 ตามลำด ับ ซ ึ ่ ง 
สะทอนถึงการกระจุกตัวอยางมากของ 
สินคาสงออกของไทยสูตลาดจีน กลาวคือ 
สินคาสงออกเพียง 5 รายการแรกของไทยมี 
สัดสวนถึงรอยละ 78.7 ของมูลคาการสงออก 
ของไทยไปยังจีน

สถานการณการสงออกสินคาหลักจาก 

ไทยสูประเทศจ�น

สินคาผลไมสด

 ในสวนของสินคาเกษตรสำคัญที่จีน 
นำเขาจากไทยนั้น เปนที่นาสังเกตวาใน 
ชวงคร่ึงปแรก ผลไมสดของไทยสงออกเขา 
สูตลาดจีนคิดเปนกวารอยละ 60 ของ 
มูลคาผลไมนำเขาโดยรวมของจีน โดยมี 
เวียดนาม นิวซีแลนด ชิลี ไตหวัน และอิตาลี 
ตามมาหางๆ ประการสำคัญ ผลไมสงออก 
ของหลายประเทศ ยกเวนไตหวัน มีอัตรา 
การขยายตัวของราคาตอปริมาณเพิ่มขึ ้น 
มาก 

สินคายางแผนธรรมชาติ

 จีนนำเขายางแผนธรรมชาติจาก 3 
ประเทศสำคัญ ไดแก ไทย (สัดสวนรอยละ 
4 7 . 9 )  ม า เ ล เซ ี ย  ( ร  อ ย ล ะ  2 3 . 2 )  
และอินโดนีเซีย (รอยละ 20.5) ท้ังน้ี แมวา 
ปริมาณการนำเขาจากไทยลดลงเล็กนอย 
แตในเชิงมูลคาขยายตัวถึงรอยละ 64.6 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
ขณะเดียวกัน จีนยังนำเขายางผสมจาก 2 
แหลงสำคัญ ไดแก มาเลเซีย (สัดสวน 
รอยละ 43.5) และไทย (รอยละ 41.4) ทั้งนี้ 
มูลคาการนำเขายางผสมจากไทยลดลงถึง 
รอยละ 21.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปที ่ผานมา นอกจากนี ้ จีนนำเขาไมซุง 
ไมแผน และเศษไมจากไทยคิดเปนมูลคา 
ประมาณ 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ในเชิงปริมาณและมูลคารอยละ 7.8 และ 
รอยละ 17.6 ตามลำดับ ตามหลังแคนาดา 
รัสเซีย และสหรัฐฯ 

สินคาผัก

 สินคาผักของไทยมีปริมาณการสงออก 
ไปยังจีนลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
ถึงรอยละ 17 สาเหตุสวนหนึ่งอาจเนื่องมา 
จากปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 
ของไทยทำใหกระทบตอปริมาณผลผลิต 
และการสงออก ขณะท่ีจีนนำเขามันสำปะหลัง 
และผลิตภัณฑจากไทยเปนอ ันด ับแรก 
คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของการ 

นำเขาโดยรวม แตมีอัตราท่ีชะลอตัวลงถึงรอยละ 
17.3 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
ตามดวยเวียดนาม ที่มีอัตราการขยายตัวถึง 
กวารอยละ 85 

สินคาน้ำตาล 
 จีนนำเขาจากไทยเพิ่มขึ ้นถึงรอยละ 
1,650 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก 
พื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ 
ในการผลิตน้ำตาลประสบปญหาเร่ืองภัยแลง 
และน้ำทวม ทำใหจีนผลิตน้ำตาลไดต่ำกวา 
ที่คาดการณไว ทำใหจำเปนตองนำเขาจาก 
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนและยังประกาศจะนำเอา 
น้ำตาลสำรองปริมาณ 200,000 ตัน ปลอย 
เขาสูตลาดเพื่อลดปญหาการขาดแคลน โดย 
กำหนดราคาประมูลไวที่ 4,000 หยวนตอ 
ตัน ท้ังน้ี ปจจุบันจีนบริโภคน้ำตาลประมาณ 
10.3 กิโลกรัมตอคนตอป และคาดวาจะ 
เพิ่มขึ้นเปน 18 กิโลกรัมตอคนตอปในป 
พ.ศ. 2555

ตารางสรุปโครงสราง
การคาระหวางประเทศของจ�น 
ชวง 6 เดือนแรก
ป 2553 และ 2554
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สถานการณเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศของจ�น
ในชวงคร�่งแรกของป 2554 (มกราคม-มิถุนายน)

22 23

42 43

การคาระหวางจ�น-ทั�วโลก 1,354,881  1,703,667 25.8

• จ�นสงออกไปทั�วโลก 705,090  874,298 24.0

• จ�นนำเขาจากทั�วโลก 649,791  829,369 27.6

   มูลคาการคา  อัตราการเปลี่ยนแปลง

   (ลานเหร�ยญสหรัฐฯ)  (รอยละ)

การคาระหวางจ�น-อาเซ�ยน 136,367  171,116 25.4

• จ�นสงออกไปอาเซ�ยน 64,590  80,085 24.0

• จ�นนำเขาจากอาเซ�ยน 71,777  91,031 26.6

การคาระหวางจ�น-ไทย  24,654  31,279 26.9

• จ�นสงออกไปไทย 8,987  12,173 35.5

• จ�นนำเขาจากไทย 15,667  19,106 22.0

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÁ ÈØÅ ¡Ò¡Ã ¨Õ¹

รวบรวมและเร�ยบเร�ยงโดย: สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ�ง กระทรวงพาณิชย

ป 2553 ป 2554

ดร. ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ 
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



 ป พ.ศ. 2553 ภูมิภาคลาตินอเมริกามี 
มูลคาทางการคากับประเทศจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกไปยังจีนสูงถึง 71.8 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำเขาจาก 
จีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งมูลคาทางการคาดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิม
เกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549
 จีนไดร ับความสนใจจากคนทั ้งโลก 
ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เนื่อง 
ด วยเศรษฐกิจจ ีนเร ิ ่มม ีความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) ด วยขนาดเศรษฐกิจของ 
ประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก และ 
จำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก (1.3 พัน 
ลานคน) ทำใหจีนมีบทบาทที ่สำคัญใน 
เศรษฐกิจโลก
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกามีมุมมอง 
ตอจีนที่ตางกันออกไป ฝายหนึ่งมองวาจีน 
เปนตลาดสงออกสำคัญของสินคาเกษตร 
และเหมืองแร แตอีกฝายหนึ่งมองวาจีนจะ 
เปนคูแขงของผูประกอบการภายในประเทศ 
และเปนคูแขงของสินคาสงออกจากกลุม 
ประเทศในลาตินอเมริกา

 ภูมิภาคลาตินอเมริกาประกอบดวย 
ประเทศทั้งหมด 53 ประเทศ ในป พ.ศ. 
2553 มีมูลคาทางการคากับจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกสินคาไปยังจีนสูงถึง 71.8 พัน 

ขอตกลงการคาเสรี หรือ FTA กับ ชิลี เปรู 
และ คอสตาริกา 
จ�นสนใจอะไรในลาตินอเมร�กา
 เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางตอเนื่อง 
และมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือมาขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ สินคาหลักที่ประเทศจีนนำเขา 
จากภูมิภาคนี้ ไดแก สินคาเกษตรกรรม 
(โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง และ น้ำตาล) สินคา 
ประเภทวัตถุดิบ(สินแรดิบ แรเหล็ก แรทองแดง 
และน้ำมันดิบ) และสินคาประเภทเสื้อผา 
และสิ่งทอ(ขนสัตว)
 นายหล่ีเหอ นักวิชาการจาก National 
University of Singapore (NUS) มองวา 
ประเทศจีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการคา 
จากนโยบายต อนร ับ (Welcome- in 
Policy, 迎进来) ซึ่งสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศ เปนนโยบายรุกออกไป 
(Going-out Policy, 走出去) ซึ่งหมาย 
ความวาประเทศจีนจะเปนฝายแสวงหา 
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูนอกประเทศ 
มาสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 นอกจากการคาที่ประเทศจีนไดนำเขา 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำ 
สินคาเขาจากจีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลคาทางการคากับจีน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 และปจจุบันประเทศจีนไดมี 

และสงออกกับกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
หลายๆบริษัทจากประเทศ จีนไดเขาไปลงทุน 
ในกลุมประเทศลาติน อเมริกาในหลายๆกลุม 
อุตสาหกรรมซ่ึงสามารถจำแนกเปนอุตสาหกรรม 
ในประเทศตางๆ ไดดังตารางดานบน
 จากตารางหนา24 เปนที่นาสังเกตวา 

บริษัทจีนท่ีเขาไปลงทุนในภูมิภาคน้ีเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกับพลังงานและเหมืองแร ซึ่ง 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่ถือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของจีนในอนาคตใหเติบโตไดอยางตอเน่ือง

 จ�นไดอะไรจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของลาตินอเมร�กา
 ในอนาคตอันใกล จีนจะไดร ับผล 
ประโยชนอยางมากจากการขยายตัวทาง 
เศรษฐก ิจของภ ูม ิภาคลาต ินอเมร ิกา 
ปจจุบันจีนกำลังวางแผนการสรางเสนทาง 
รถไฟขนส งให แก ประเทศโคลอมเบ ีย 
ซึ่งรถไฟสายดังกลาวนี้จะวิ่งจากเมืองคูปคา 
(Cupica) ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ไป 
ยังเมืองอูราบา(Urabá) มหาสมุทรแปซิฟก 
ซ่ึงเสนทางรถไฟสายน้ีจะทำใหการขนสงขาม 2 
มหาสมุทรไปไดเร็วขึ้น และปานามากำลัง 
ดำเนินการขยายคลองปานามาใหแลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อที่จะรองรับปริมาณ 
สินคาและจำนวนเรือเดินทะเลที ่มากขึ ้น 
การกอสรางครั้งนี ้จะใชจำนวนเงินทั้งสิ ้น 
5.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสามารถ 
เพิ่มศักยภาพการขนสงไดถึง 1.7 พันลาน 
คิวบิกเมตร การขยายคลองน้ีมีสวนสนับสนุน 
ใหประเทศจีนขนสงสินคาไปยังสหรัฐฯ และ 
ประเทศทางยุโรปไดรวดเร็วขึ ้น และใน 
ปริมาณที่มากกวาเดิม (Lorne Matalon in 
Panama City 2007)
 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะหกลาววา 
การขยายคลองในครั้งนี้จะชวยใหปานามา 

สามารถลดประชากรที่ยากจนไดถึงรอยละ 
30 ของประชากรทั้งประเทศ และสินคา 
จากประเทศจีนที่สงใหกับประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกาจะมีราคาถูกลงถึงรอยละ 30 
ดวยเชนกัน
 การเขาไปทำธุรกิจของจีนในลาติน 
อ เมร ิ กา ได  สร  า งป ญหาด  วย เช นก ัน 
เนื่องจากสินคาราคาถูกจากจีนกลายเปน 
คูแขงกับสินคาที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ 
บราซิลและเม็กซิโก อยางไรก็ตาม จากการ 
ขยายต ัวทางการค าและการลงท ุนใน 
ลาตินอเมริกาที่เพิ่มขึ้นของจีน ทำใหจีนมี 
บทบาทตอภูมิภาคนี ้มากขึ ้น และเปน 
สัญญาณเตือนใหธุรกิจของไทยควรจะมุง 
ความสนใจไปยังตลาดเศรษฐกิจใหมน ี ้ 
อยางจริงจัง เพื่อขยายโอกาสทางการคา 
และการลงทุนในอนาคต
 ประเทศคูคาสำคัญของประเทศใน 
กลุมลาตินอเมริกา จะเห็นไดวาประเทศจีน 
เปนคูคาอันดับตนๆ ของประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกา 
 หากผูอานสนใจขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สามารถเขา 
ไปศึกษาไดที่ www.utcc.ac.th/sealac 
หร ือต ิดต อน ักว ิจ ัยศ ูนย ศ ึกษาการค า 

อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดที่เบอรโทรศัพท 02-697-6641-2 หรือ 
E-mail: sealac@utcc.ac.th

สินคาหลักที่ประเทศจ�นนำเขาจากลาตินอเมร�กา น้ำมันดิบ ถั�วเหลือง น้ำมันถั�วเหลือง เนื ้อวัว แรทองแดง แรเหล็ก เยื ่อไมปนเคมี

สินคาหลักที่ประเทศจ�นสงออกไปลาตินอเมร�กา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร� ่องจักรกล เสื ้อผา เคมีภัณฑ และ ยานพาหนะ

ตารางแสดงการลงทุนของบร�ษัทจ�น
ในกลุมประเทศลาตินอเมร�กา

การคาระหวางภูมิภาคลาตินอเมร�กา กับ ประเทศจ�น

ประเทศ บร�ษัทจากประเทศจ�น

บราซ�ล - อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก Sinochem, Sinopec, CNOOC, Unipec Asia,

  China Development Bank

 - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China's Wuhan Iron And Steel Inc

 - อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไดแก ZTE, Huawei

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก BYD, Chery, Geely

เปรู อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Minmetals Corporation, Chinacol,

เวเนซุเอลา - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Railway Resources Group Co Ltd (CRRC)

 - อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก Heilongjiang Beidahuang State Farm Business Trade 

  Group Ltd.

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก Chery

เอกวาดอร อุตสาหกรรมน้ำมัน ไดแก PetroChina

อารเจนตินา อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก CNOOC

ช�ลี อุตสาหกรรมเหมืองแร China Minmetals Corp

ที่มา: UNECLAC, 2011, People’s Republic of China and Latin America and the Caribbean: 
Ushering in a new era in the economic and trade relationship, p. 25
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การขยายคลอง 

ปานามาจะสามารถ 

เพ��มศักยภาพการ 

ขนสงไดถึง 1.7 

พันลานคิวบิกเมตร 

ซ�่งมีสวนสนับสนุนให 

จ�นขนสงสินคาไปยัง 

สหรัฐฯและประเทศ 

ทางยุโรป

”
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ดร.จักรกร�นทร ศร�มูล 
ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและ 
ลาตินอเมร�กา (The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษา Ph.D, Kyoto University, Japan
เช�่ยวชาญ การตลาดระหวางประเทศ



 ป พ.ศ. 2553 ภูมิภาคลาตินอเมริกามี 
มูลคาทางการคากับประเทศจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกไปยังจีนสูงถึง 71.8 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำเขาจาก 
จีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งมูลคาทางการคาดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิม
เกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549
 จีนไดร ับความสนใจจากคนทั ้งโลก 
ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เนื่อง 
ด วยเศรษฐกิจจ ีนเร ิ ่มม ีความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) ด วยขนาดเศรษฐกิจของ 
ประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก และ 
จำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก (1.3 พัน 
ลานคน) ทำใหจีนมีบทบาทที ่สำคัญใน 
เศรษฐกิจโลก
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกามีมุมมอง 
ตอจีนที่ตางกันออกไป ฝายหนึ่งมองวาจีน 
เปนตลาดสงออกสำคัญของสินคาเกษตร 
และเหมืองแร แตอีกฝายหนึ่งมองวาจีนจะ 
เปนคูแขงของผูประกอบการภายในประเทศ 
และเปนคูแขงของสินคาสงออกจากกลุม 
ประเทศในลาตินอเมริกา

 ภูมิภาคลาตินอเมริกาประกอบดวย 
ประเทศทั้งหมด 53 ประเทศ ในป พ.ศ. 
2553 มีมูลคาทางการคากับจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกสินคาไปยังจีนสูงถึง 71.8 พัน 

ขอตกลงการคาเสรี หรือ FTA กับ ชิลี เปรู 
และ คอสตาริกา 
จ�นสนใจอะไรในลาตินอเมร�กา
 เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางตอเนื่อง 
และมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือมาขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ สินคาหลักที่ประเทศจีนนำเขา 
จากภูมิภาคนี้ ไดแก สินคาเกษตรกรรม 
(โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง และ น้ำตาล) สินคา 
ประเภทวัตถุดิบ(สินแรดิบ แรเหล็ก แรทองแดง 
และน้ำมันดิบ) และสินคาประเภทเสื้อผา 
และสิ่งทอ(ขนสัตว)
 นายหล่ีเหอ นักวิชาการจาก National 
University of Singapore (NUS) มองวา 
ประเทศจีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการคา 
จากนโยบายต อนร ับ (Welcome- in 
Policy, 迎进来) ซึ่งสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศ เปนนโยบายรุกออกไป 
(Going-out Policy, 走出去) ซึ่งหมาย 
ความวาประเทศจีนจะเปนฝายแสวงหา 
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูนอกประเทศ 
มาสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 นอกจากการคาที่ประเทศจีนไดนำเขา 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำ 
สินคาเขาจากจีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลคาทางการคากับจีน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 และปจจุบันประเทศจีนไดมี 

และสงออกกับกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
หลายๆบริษัทจากประเทศ จีนไดเขาไปลงทุน 
ในกลุมประเทศลาติน อเมริกาในหลายๆกลุม 
อุตสาหกรรมซ่ึงสามารถจำแนกเปนอุตสาหกรรม 
ในประเทศตางๆ ไดดังตารางดานบน
 จากตารางหนา24 เปนที่นาสังเกตวา 

บริษัทจีนท่ีเขาไปลงทุนในภูมิภาคน้ีเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกับพลังงานและเหมืองแร ซึ่ง 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่ถือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของจีนในอนาคตใหเติบโตไดอยางตอเน่ือง

 จ�นไดอะไรจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของลาตินอเมร�กา
 ในอนาคตอันใกล จีนจะไดร ับผล 
ประโยชนอยางมากจากการขยายตัวทาง 
เศรษฐก ิจของภ ูม ิภาคลาต ินอเมร ิกา 
ปจจุบันจีนกำลังวางแผนการสรางเสนทาง 
รถไฟขนส งให แก ประเทศโคลอมเบ ีย 
ซึ่งรถไฟสายดังกลาวนี้จะวิ่งจากเมืองคูปคา 
(Cupica) ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ไป 
ยังเมืองอูราบา(Urabá) มหาสมุทรแปซิฟก 
ซ่ึงเสนทางรถไฟสายน้ีจะทำใหการขนสงขาม 2 
มหาสมุทรไปไดเร็วขึ้น และปานามากำลัง 
ดำเนินการขยายคลองปานามาใหแลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อที่จะรองรับปริมาณ 
สินคาและจำนวนเรือเดินทะเลที ่มากขึ ้น 
การกอสรางครั้งนี ้จะใชจำนวนเงินทั้งสิ ้น 
5.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสามารถ 
เพิ่มศักยภาพการขนสงไดถึง 1.7 พันลาน 
คิวบิกเมตร การขยายคลองน้ีมีสวนสนับสนุน 
ใหประเทศจีนขนสงสินคาไปยังสหรัฐฯ และ 
ประเทศทางยุโรปไดรวดเร็วขึ ้น และใน 
ปริมาณที่มากกวาเดิม (Lorne Matalon in 
Panama City 2007)
 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะหกลาววา 
การขยายคลองในครั้งนี้จะชวยใหปานามา 

สามารถลดประชากรที่ยากจนไดถึงรอยละ 
30 ของประชากรทั้งประเทศ และสินคา 
จากประเทศจีนที่สงใหกับประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกาจะมีราคาถูกลงถึงรอยละ 30 
ดวยเชนกัน
 การเขาไปทำธุรกิจของจีนในลาติน 
อ เมร ิ กา ได  สร  า งป ญหาด  วย เช นก ัน 
เนื่องจากสินคาราคาถูกจากจีนกลายเปน 
คูแขงกับสินคาที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ 
บราซิลและเม็กซิโก อยางไรก็ตาม จากการ 
ขยายต ัวทางการค าและการลงท ุนใน 
ลาตินอเมริกาที่เพิ่มขึ้นของจีน ทำใหจีนมี 
บทบาทตอภูมิภาคนี ้มากขึ ้น และเปน 
สัญญาณเตือนใหธุรกิจของไทยควรจะมุง 
ความสนใจไปยังตลาดเศรษฐกิจใหมน ี ้ 
อยางจริงจัง เพื่อขยายโอกาสทางการคา 
และการลงทุนในอนาคต
 ประเทศคูคาสำคัญของประเทศใน 
กลุมลาตินอเมริกา จะเห็นไดวาประเทศจีน 
เปนคูคาอันดับตนๆ ของประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกา 
 หากผูอานสนใจขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สามารถเขา 
ไปศึกษาไดที่ www.utcc.ac.th/sealac 
หร ือต ิดต อน ักว ิจ ัยศ ูนย ศ ึกษาการค า 

อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดที่เบอรโทรศัพท 02-697-6641-2 หรือ 
E-mail: sealac@utcc.ac.th

สินคาหลักที่ประเทศจ�นนำเขาจากลาตินอเมร�กา น้ำมันดิบ ถั�วเหลือง น้ำมันถั�วเหลือง เนื ้อวัว แรทองแดง แรเหล็ก เยื ่อไมปนเคมี

สินคาหลักที่ประเทศจ�นสงออกไปลาตินอเมร�กา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร� ่องจักรกล เสื ้อผา เคมีภัณฑ และ ยานพาหนะ

ตารางแสดงการลงทุนของบร�ษัทจ�น
ในกลุมประเทศลาตินอเมร�กา

การคาระหวางภูมิภาคลาตินอเมร�กา กับ ประเทศจ�น

ประเทศ บร�ษัทจากประเทศจ�น

บราซ�ล - อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก Sinochem, Sinopec, CNOOC, Unipec Asia,

  China Development Bank

 - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China's Wuhan Iron And Steel Inc

 - อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไดแก ZTE, Huawei

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก BYD, Chery, Geely

เปรู อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Minmetals Corporation, Chinacol,

เวเนซุเอลา - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Railway Resources Group Co Ltd (CRRC)

 - อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก Heilongjiang Beidahuang State Farm Business Trade 

  Group Ltd.

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก Chery

เอกวาดอร อุตสาหกรรมน้ำมัน ไดแก PetroChina

อารเจนตินา อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก CNOOC

ช�ลี อุตสาหกรรมเหมืองแร China Minmetals Corp

ที่มา: UNECLAC, 2011, People’s Republic of China and Latin America and the Caribbean: 
Ushering in a new era in the economic and trade relationship, p. 25
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การขยายคลอง 

ปานามาจะสามารถ 

เพ��มศักยภาพการ 

ขนสงไดถึง 1.7 

พันลานคิวบิกเมตร 

ซ�่งมีสวนสนับสนุนให 

จ�นขนสงสินคาไปยัง 

สหรัฐฯและประเทศ 
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”
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เช�่ยวชาญ การตลาดระหวางประเทศ



 ป พ.ศ. 2553 ภูมิภาคลาตินอเมริกามี 
มูลคาทางการคากับประเทศจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกไปยังจีนสูงถึง 71.8 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำเขาจาก 
จีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งมูลคาทางการคาดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิม
เกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549
 จีนไดร ับความสนใจจากคนทั ้งโลก 
ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เนื่อง 
ด วยเศรษฐกิจจ ีนเร ิ ่มม ีความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) ด วยขนาดเศรษฐกิจของ 
ประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก และ 
จำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก (1.3 พัน 
ลานคน) ทำใหจีนมีบทบาทที ่สำคัญใน 
เศรษฐกิจโลก
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกามีมุมมอง 
ตอจีนที่ตางกันออกไป ฝายหนึ่งมองวาจีน 
เปนตลาดสงออกสำคัญของสินคาเกษตร 
และเหมืองแร แตอีกฝายหนึ่งมองวาจีนจะ 
เปนคูแขงของผูประกอบการภายในประเทศ 
และเปนคูแขงของสินคาสงออกจากกลุม 
ประเทศในลาตินอเมริกา

 ภูมิภาคลาตินอเมริกาประกอบดวย 
ประเทศทั้งหมด 53 ประเทศ ในป พ.ศ. 
2553 มีมูลคาทางการคากับจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกสินคาไปยังจีนสูงถึง 71.8 พัน 

ขอตกลงการคาเสรี หรือ FTA กับ ชิลี เปรู 
และ คอสตาริกา 
จ�นสนใจอะไรในลาตินอเมร�กา
 เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางตอเนื่อง 
และมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือมาขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ สินคาหลักที่ประเทศจีนนำเขา 
จากภูมิภาคนี้ ไดแก สินคาเกษตรกรรม 
(โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง และ น้ำตาล) สินคา 
ประเภทวัตถุดิบ(สินแรดิบ แรเหล็ก แรทองแดง 
และน้ำมันดิบ) และสินคาประเภทเสื้อผา 
และสิ่งทอ(ขนสัตว)
 นายหล่ีเหอ นักวิชาการจาก National 
University of Singapore (NUS) มองวา 
ประเทศจีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการคา 
จากนโยบายต อนร ับ (Welcome- in 
Policy, 迎进来) ซึ่งสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศ เปนนโยบายรุกออกไป 
(Going-out Policy, 走出去) ซึ่งหมาย 
ความวาประเทศจีนจะเปนฝายแสวงหา 
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูนอกประเทศ 
มาสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 นอกจากการคาที่ประเทศจีนไดนำเขา 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำ 
สินคาเขาจากจีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลคาทางการคากับจีน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 และปจจุบันประเทศจีนไดมี 

และสงออกกับกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
หลายๆบริษัทจากประเทศ จีนไดเขาไปลงทุน 
ในกลุมประเทศลาติน อเมริกาในหลายๆกลุม 
อุตสาหกรรมซ่ึงสามารถจำแนกเปนอุตสาหกรรม 
ในประเทศตางๆ ไดดังตารางดานบน
 จากตารางหนา24 เปนที่นาสังเกตวา 

บริษัทจีนท่ีเขาไปลงทุนในภูมิภาคน้ีเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกับพลังงานและเหมืองแร ซึ่ง 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่ถือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของจีนในอนาคตใหเติบโตไดอยางตอเน่ือง

 จ�นไดอะไรจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของลาตินอเมร�กา
 ในอนาคตอันใกล จีนจะไดร ับผล 
ประโยชนอยางมากจากการขยายตัวทาง 
เศรษฐก ิจของภ ูม ิภาคลาต ินอเมร ิกา 
ปจจุบันจีนกำลังวางแผนการสรางเสนทาง 
รถไฟขนส งให แก ประเทศโคลอมเบ ีย 
ซึ่งรถไฟสายดังกลาวนี้จะวิ่งจากเมืองคูปคา 
(Cupica) ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ไป 
ยังเมืองอูราบา(Urabá) มหาสมุทรแปซิฟก 
ซ่ึงเสนทางรถไฟสายน้ีจะทำใหการขนสงขาม 2 
มหาสมุทรไปไดเร็วขึ้น และปานามากำลัง 
ดำเนินการขยายคลองปานามาใหแลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อที่จะรองรับปริมาณ 
สินคาและจำนวนเรือเดินทะเลที ่มากขึ ้น 
การกอสรางครั้งนี ้จะใชจำนวนเงินทั้งสิ ้น 
5.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสามารถ 
เพิ่มศักยภาพการขนสงไดถึง 1.7 พันลาน 
คิวบิกเมตร การขยายคลองน้ีมีสวนสนับสนุน 
ใหประเทศจีนขนสงสินคาไปยังสหรัฐฯ และ 
ประเทศทางยุโรปไดรวดเร็วขึ ้น และใน 
ปริมาณที่มากกวาเดิม (Lorne Matalon in 
Panama City 2007)
 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะหกลาววา 
การขยายคลองในครั้งนี้จะชวยใหปานามา 

สามารถลดประชากรที่ยากจนไดถึงรอยละ 
30 ของประชากรทั้งประเทศ และสินคา 
จากประเทศจีนที่สงใหกับประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกาจะมีราคาถูกลงถึงรอยละ 30 
ดวยเชนกัน
 การเขาไปทำธุรกิจของจีนในลาติน 
อ เมร ิ กา ได  สร  า งป ญหาด  วย เช นก ัน 
เนื่องจากสินคาราคาถูกจากจีนกลายเปน 
คูแขงกับสินคาที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ 
บราซิลและเม็กซิโก อยางไรก็ตาม จากการ 
ขยายต ัวทางการค าและการลงท ุนใน 
ลาตินอเมริกาที่เพิ่มขึ้นของจีน ทำใหจีนมี 
บทบาทตอภูมิภาคนี ้มากขึ ้น และเปน 
สัญญาณเตือนใหธุรกิจของไทยควรจะมุง 
ความสนใจไปยังตลาดเศรษฐกิจใหมน ี ้ 
อยางจริงจัง เพื่อขยายโอกาสทางการคา 
และการลงทุนในอนาคต
 ประเทศคูคาสำคัญของประเทศใน 
กลุมลาตินอเมริกา จะเห็นไดวาประเทศจีน 
เปนคูคาอันดับตนๆ ของประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกา 
 หากผูอานสนใจขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สามารถเขา 
ไปศึกษาไดที่ www.utcc.ac.th/sealac 
หร ือต ิดต อน ักว ิจ ัยศ ูนย ศ ึกษาการค า 

อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
Trade Center) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดที่เบอรโทรศัพท 02-697-6641-2 หรือ 
E-mail: sealac@utcc.ac.th

สินคาหลักที่ประเทศจ�นนำเขาจากลาตินอเมร�กา น้ำมันดิบ ถั�วเหลือง น้ำมันถั�วเหลือง เนื ้อวัว แรทองแดง แรเหล็ก เยื ่อไมปนเคมี

สินคาหลักที่ประเทศจ�นสงออกไปลาตินอเมร�กา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร� ่องจักรกล เสื ้อผา เคมีภัณฑ และ ยานพาหนะ

ตารางแสดงการลงทุนของบร�ษัทจ�น
ในกลุมประเทศลาตินอเมร�กา

การคาระหวางภูมิภาคลาตินอเมร�กา กับ ประเทศจ�น

ประเทศ บร�ษัทจากประเทศจ�น

บราซ�ล - อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก Sinochem, Sinopec, CNOOC, Unipec Asia,

  China Development Bank

 - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China's Wuhan Iron And Steel Inc

 - อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไดแก ZTE, Huawei

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก BYD, Chery, Geely

เปรู อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Minmetals Corporation, Chinacol,

เวเนซุเอลา - อุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก China Railway Resources Group Co Ltd (CRRC)

 - อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก Heilongjiang Beidahuang State Farm Business Trade 

  Group Ltd.

 - อุตสาหกรรมรถยนต ไดแก Chery

เอกวาดอร อุตสาหกรรมน้ำมัน ไดแก PetroChina

อารเจนตินา อุตสาหกรรมน้ำมันไดแก CNOOC

ช�ลี อุตสาหกรรมเหมืองแร China Minmetals Corp
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ทางยุโรป

”

Contributor
ดร.จักรกร�นทร ศร�มูล 
ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและ 
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การศึกษา Ph.D, Kyoto University, Japan
เช�่ยวชาญ การตลาดระหวางประเทศ



 ป พ.ศ. 2553 ภูมิภาคลาตินอเมริกามี 
มูลคาทางการคากับประเทศจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกไปยังจีนสูงถึง 71.8 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำเขาจาก 
จีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งมูลคาทางการคาดังกลาวเพิ่มขึ้นจากเดิม
เกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549
 จีนไดร ับความสนใจจากคนทั ้งโลก 
ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เนื่อง 
ด วยเศรษฐกิจจ ีนเร ิ ่มม ีความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) ด วยขนาดเศรษฐกิจของ 
ประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก และ 
จำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก (1.3 พัน 
ลานคน) ทำใหจีนมีบทบาทที ่สำคัญใน 
เศรษฐกิจโลก
 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกามีมุมมอง 
ตอจีนที่ตางกันออกไป ฝายหนึ่งมองวาจีน 
เปนตลาดสงออกสำคัญของสินคาเกษตร 
และเหมืองแร แตอีกฝายหนึ่งมองวาจีนจะ 
เปนคูแขงของผูประกอบการภายในประเทศ 
และเปนคูแขงของสินคาสงออกจากกลุม 
ประเทศในลาตินอเมริกา

 ภูมิภาคลาตินอเมริกาประกอบดวย 
ประเทศทั้งหมด 53 ประเทศ ในป พ.ศ. 
2553 มีมูลคาทางการคากับจีนทั้งหมดถึง 
182.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคา 
การสงออกสินคาไปยังจีนสูงถึง 71.8 พัน 

ขอตกลงการคาเสรี หรือ FTA กับ ชิลี เปรู 
และ คอสตาริกา 
จ�นสนใจอะไรในลาตินอเมร�กา
 เศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางตอเนื่อง 
และมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือมาขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ สินคาหลักที่ประเทศจีนนำเขา 
จากภูมิภาคนี้ ไดแก สินคาเกษตรกรรม 
(โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง และ น้ำตาล) สินคา 
ประเภทวัตถุดิบ(สินแรดิบ แรเหล็ก แรทองแดง 
และน้ำมันดิบ) และสินคาประเภทเสื้อผา 
และสิ่งทอ(ขนสัตว)
 นายหล่ีเหอ นักวิชาการจาก National 
University of Singapore (NUS) มองวา 
ประเทศจีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการคา 
จากนโยบายต อนร ับ (Welcome- in 
Policy, 迎进来) ซึ่งสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศ เปนนโยบายรุกออกไป 
(Going-out Policy, 走出去) ซึ่งหมาย 
ความวาประเทศจีนจะเปนฝายแสวงหา 
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูนอกประเทศ 
มาสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 นอกจากการคาที่ประเทศจีนไดนำเขา 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มูลคาการนำ 
สินคาเขาจากจีนนั้นสูงถึง 111.1 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลคาทางการคากับจีน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 4 เทา เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 และปจจุบันประเทศจีนไดมี 

และสงออกกับกลุมประเทศในลาตินอเมริกา 
หลายๆบริษัทจากประเทศ จีนไดเขาไปลงทุน 
ในกลุมประเทศลาติน อเมริกาในหลายๆกลุม 
อุตสาหกรรมซ่ึงสามารถจำแนกเปนอุตสาหกรรม 
ในประเทศตางๆ ไดดังตารางดานบน
 จากตารางหนา24 เปนที่นาสังเกตวา 

บริษัทจีนท่ีเขาไปลงทุนในภูมิภาคน้ีเปนบริษัท 
ที่เกี่ยวของกับพลังงานและเหมืองแร ซึ่ง 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่ถือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของจีนในอนาคตใหเติบโตไดอยางตอเน่ือง

 จ�นไดอะไรจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของลาตินอเมร�กา
 ในอนาคตอันใกล จีนจะไดร ับผล 
ประโยชนอยางมากจากการขยายตัวทาง 
เศรษฐก ิจของภ ูม ิภาคลาต ินอเมร ิกา 
ปจจุบันจีนกำลังวางแผนการสรางเสนทาง 
รถไฟขนส งให แก ประเทศโคลอมเบ ีย 
ซึ่งรถไฟสายดังกลาวนี้จะวิ่งจากเมืองคูปคา 
(Cupica) ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ไป 
ยังเมืองอูราบา(Urabá) มหาสมุทรแปซิฟก 
ซ่ึงเสนทางรถไฟสายน้ีจะทำใหการขนสงขาม 2 
มหาสมุทรไปไดเร็วขึ้น และปานามากำลัง 
ดำเนินการขยายคลองปานามาใหแลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อที่จะรองรับปริมาณ 
สินคาและจำนวนเรือเดินทะเลที ่มากขึ ้น 
การกอสรางครั้งนี ้จะใชจำนวนเงินทั้งสิ ้น 
5.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสามารถ 
เพิ่มศักยภาพการขนสงไดถึง 1.7 พันลาน 
คิวบิกเมตร การขยายคลองน้ีมีสวนสนับสนุน 
ใหประเทศจีนขนสงสินคาไปยังสหรัฐฯ และ 
ประเทศทางยุโรปไดรวดเร็วขึ ้น และใน 
ปริมาณที่มากกวาเดิม (Lorne Matalon in 
Panama City 2007)
 ขณะเดียวกัน นักวิเคราะหกลาววา 
การขยายคลองในครั้งนี้จะชวยใหปานามา 

สามารถลดประชากรที่ยากจนไดถึงรอยละ 
30 ของประชากรทั้งประเทศ และสินคา 
จากประเทศจีนที่สงใหกับประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกาจะมีราคาถูกลงถึงรอยละ 30 
ดวยเชนกัน
 การเขาไปทำธุรกิจของจีนในลาติน 
อ เมร ิ กา ได  สร  า งป ญหาด  วย เช นก ัน 
เนื่องจากสินคาราคาถูกจากจีนกลายเปน 
คูแขงกับสินคาที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ 
บราซิลและเม็กซิโก อยางไรก็ตาม จากการ 
ขยายต ัวทางการค าและการลงท ุนใน 
ลาตินอเมริกาที่เพิ่มขึ้นของจีน ทำใหจีนมี 
บทบาทตอภูมิภาคนี ้มากขึ ้น และเปน 
สัญญาณเตือนใหธุรกิจของไทยควรจะมุง 
ความสนใจไปยังตลาดเศรษฐกิจใหมน ี ้ 
อยางจริงจัง เพื่อขยายโอกาสทางการคา 
และการลงทุนในอนาคต
 ประเทศคูคาสำคัญของประเทศใน 
กลุมลาตินอเมริกา จะเห็นไดวาประเทศจีน 
เปนคูคาอันดับตนๆ ของประเทศในกลุม 
ลาตินอเมริกา 
 หากผูอานสนใจขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา สามารถเขา 
ไปศึกษาไดที่ www.utcc.ac.th/sealac 
หร ือต ิดต อน ักว ิจ ัยศ ูนย ศ ึกษาการค า 

อาเซียนและลาตินอเมริกา (The SEA-LAC 
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 ป พ.ศ. 2552 ธุรกิจทองเที่ยวและ 
บริการที่เกี่ยวเนื่องของมณฑลกวางซีสราง 
รายไดรวมสูงถึง 70.1 พันลานหยวน หรือ 
คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 10 ของ GDP 
มณฑลกวางซี เนื่องจากกวางซีมีจุดเดนดาน 
แหล งท องเท ี ่ ยวธรรมชาต ิท ี ่ สวยงาม 
โดยเฉพาะเมืองกุยหลินสถานที่ทองเที่ยว 
ชื่อดังที่ไดรับความนิยม
 ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ในการขับเคล ื ่อนเศรษฐกิจของมณฑล 
กวางซี แหลงทองเที่ยวสำคัญทางตอนใต 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป พ.ศ. 
2552 ธุรกิจทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
ไดสรางรายไดรวมสูงถึง 70.1 พันลานหยวน 
หรือคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 10 ของ 
GDP มณฑลกวางซี เนื่องจากกวางซีมี 
จุดเดนดานแหลงทองเที ่ยวธรรมชาติที ่ 
สวยงาม โดยเฉพาะเมืองกุยหลิน สถานที่ 
ทองเที ่ยวชื ่อดังที ่ไดร ับความนิยมอยาง 
กวางขวาง อีกทั้งยังมีความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนกลุมนอยเผา 
ตางๆ เชน จวง (Zhuang) เยา (Yao) 
มง/แมว (Miao) และ หุย (Hui) ซึ่งดึงดูด 
ใหนักทองเที ่ยวเดินทางมาเยือนกวางซี 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้รัฐบาลกวางซี 
เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของ 
ธุรกิจทองเที่ยว จึงประกาศสนับสนุนและ 
พัฒนาธุรกิจทองเที่ยวอยางจริงจังภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกวางซี 
ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ป (2554-2558) เพื่อ 
ผลักดันใหธ ุรก ิจทองเที ่ยวเปนปจจัย 
ขับเคลื่อนสำคัญที่เกื้อหนุนการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจกวางซีในระยะถัดไป 
 แผนการสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว 

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 

ของกวางซ� มีรายละเอียดสำคัญดังนี้  
 ผลักดันใหกวางซีเปน Hub ดานการ 
ทองเท่ียวระหวางจีนกับอาเซียน โดยอาศัย 
ความไดเปรียบดานทำเลที่ตั้งของกวางซีซึ่ง 
เปนพื้นที่เดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับ 

ประเทศเพื ่อนบานในอาเซียนและมีทาง 
ออกสูทะเล ทำใหมีเสนทางทั้งทางบกและ 
ทางน้ำหลายเสนทางที ่สามารถเชื ่อมโยง 
การเดินทางระหวางจีนและอาเซียน รวมทั้ง 
ม ีศ ักยภาพในการพ ัฒนาเป นเส นทาง 
ทองเที่ยวใหมๆ เพื่อดึงดูดใหกวางซีเปน 
หนึ่งในจุดหมายที่นักทองเที่ยวทั้งจากกลุม
ประเทศอาเซียนและชาวจีนในเมืองใหญ 
ตองแวะมาเยือนกอนเดินทางตอไปยังแหลง
ทองเที่ยวปลายทางอื่นๆ   เพิ่มเติมจากกลุม 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่กวางซี
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ Guangxi Tourism 
Administration ตั้งเปาวาในป 2558 
กวางซีจะดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกวา 1 ลานคน ให 
เดินทางเขาประเทศจีนโดยผานกวางซี 
พรอมทั้งดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดิน
ทางผานกวางซีออกไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนกวา 2 ลานคน
 เรงผลักดันโครงการรถไฟความเร็ว 

สูง (High-speed Rail) เพื่อเชื่อมโยง 
กวางซีเขากับเมืองสำคัญในจีนและประเทศ 
ในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะเสนทางรถไฟ 
Nanning-Singapore Railway ที่เชื่อม 
หนานหนิง เมืองหลวงของกวางซี ไปยัง 
สิงคโปร ซึ่งจะเปนเสนทางสำคัญที่เชื่อมโยง
การเด ินทางระหวางก ันใหสะดวกและ 
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยรัฐบาลกวางซีประกาศ 
ตั้งงบประมาณลงทุนในโครงการดังกลาว 
15.6 พันลานหยวน (ประมาณ 2.36 
พันลานดอลลารสหรัฐ) และจะเร่ิมกอสราง 
ทางรถไฟเช ื ่อมระหว างหนานหน ิงไป 
Pingxiang เมืองชายแดนของกวางซีที่มี 
พรมแดนติดกับเวียดนาม ในไตรมาส 2      
ป 2554 รวมท้ังจะเรงเจรจากับรัฐบาลเวียดนาม 
และประเทศในอาเซียนเพ่ือผลักดันโครงการ 
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับปจจุบัน 
 เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการ 
ตรวจคนเขาเมือง อาทิ ลดขั้นตอนการผาน 
พิธีการตรวจคนเขาเมือง รวมท้ังจะเร่ิมดำเนิน 
นโยบายการใหบริการ Visa on Arrival กับ 
นักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน โดย 
เบื ้องตนจะเริ ่มที ่ด านพรมแดนในเมือง 
Pingxiang และเมือง Dongxing และจะ 
ขยายไปยังดานตรวจคนเขาเมืองในกุยหลิน  
 กระชับความสัมพันธและสรางความ 
รวมมือระดับหนวยงานภาคการทองเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น เพื ่อ 
รวมกันบุกเบิกเสนทางและรูปแบบการ 
ทองเที่ยวใหมๆ ระหวางจีนกับอาเซียนผาน 

คาดวา ณ สิ้นป พ.ศ. 2558 ความตองการ 
หองพักท่ีเพ่ิมข้ึนจะทำใหกวางซีมีความตองการ 
โรงแรมระดับ 5 ดาวเพิ่มขึ้นเปน 30 แหง 
จาก 13 แหงในปจจุบัน และโรงแรมระดับ 
4 ดาวเพิ่มขึ้นเปน 110 แหง จากราว 50 
แหงในปจจุบัน
• ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ 
ภัตตาคาร/รานอาหาร ธุรกิจสปา/นวดแผนไทย 
ธุรกิจบริการนำเที่ยวและโครงการพัฒนา 
แหลงทองเที ่ยวเชิงนิเวศ ซึ ่งคาดวาจะ 
ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยว
ในกวางซี
 กอนจะจบรายงานฉบับน้ี ขอประชาสัมพันธ 
ใหทราบวา EXIM Bank ไดจัดทำคูมือ 
การคาการลงทุน (Trade and Investment 
Guidebook) ของกลุมประเทศ CLMV ซึ่ง 
ประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว พมา และ 
เวียดนาม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนแกทานที่ 
สนใจทำการคาการลงทุนกับประเทศเหลาน้ี 
โดยเผยแพรในรูปของแผนซีดี ผูที ่สนใจ 
สามารถติดตอขอรับไดที ่ฝ ายวิจัยธุรกิจ 
โทร. 0 2617 2111 ตอ 2102

กวางซี อาทิ การขับรถยนตสวนตัว (Self- 
Drive) ขามพรมแดนจีน-อาเซียน การลองเรือ 
ระหวางจีน-เวียดนาม เปนตน รวมทั ้ง 
มีแผนประชาสัมพันธและฟ นฟูเสนทาง 
ทองเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ อาทิ เสนทาง 
ทองเที่ยวทางทะเลระหวางเมือง Fang 
Cheng Gang City (จีน)-Halong Bay 
(เวียดนาม) รวมถึงเสนทางทองเท่ียวระหวาง 
เมือง Bei Hai City (จีน)-Halong Bay
 การสนับสนุนธุรกิจทองเที ่ยวอยาง 
จริงจังของรัฐบาลกวางซี ประกอบกับความ 
ตองการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งนักทองเที่ยวชาวจีนและ 
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่ 
China Tourism Association จัดให 
กุยหลินเปน 1 ใน 10 สุดยอดเมืองแหง 
การพักผอนในจีนในป 2553 คาดวาจะ 
เกื้อหนุนใหธุรกิจทองเที่ยวและบริการที่ 
เกี่ยวเนื่องในกวางซีมีแนวโนมเติบโตมาก
ขึ้น นับเปนโอกาสดีสำหรับผูประกอบการ 
ไทยที่สนใจเขาไปลงทุนในธุรกิจทองเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะในสาขาที่
มีความเชี่ยวชาญ อาทิ
• โรงแรม/รีสอรต แมวาปจจุบันกวางซี 
มีโรงแรม/รีสอรตราว 500 แหง แตโรงแรม 
/รีสอรตที ่ม ีมาตรฐานการบริการระดับ 
สากลยังมีอยูจำกัด ไมเพียงพอกับความ 
ตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึง 
นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดสูง จึงเปน 
โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่มีความ 
ชำนาญในธุรกิจดังกลาว ท้ังน้ี รัฐบาลกวางซี 
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เสนทางรถไฟ Nanning-Singapore
Railway เช�่อมจากหนานหนิงลงมาตาม 

แนวชายฝงทะเลของเว�ยดนามผานกรุงฮานอย
(เมืองหลวงของเว�ยดนาม) เขาสูนครหลวงเว�ยงจันทน 

(เมืองหลวงของสปป.ลาว) ผานกรุงเทพฯ และ
กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวงของมาเลเซ�ย) 

กอนไปสิ�นสุดปลายทางที่สิงคโปร
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โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย



 ป พ.ศ. 2552 ธุรกิจทองเที่ยวและ 
บริการที่เกี่ยวเนื่องของมณฑลกวางซีสราง 
รายไดรวมสูงถึง 70.1 พันลานหยวน หรือ 
คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 10 ของ GDP 
มณฑลกวางซี เนื่องจากกวางซีมีจุดเดนดาน 
แหล งท องเท ี ่ ยวธรรมชาต ิท ี ่ สวยงาม 
โดยเฉพาะเมืองกุยหลินสถานที่ทองเที่ยว 
ชื่อดังที่ไดรับความนิยม
 ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ในการขับเคล ื ่อนเศรษฐกิจของมณฑล 
กวางซี แหลงทองเที่ยวสำคัญทางตอนใต 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป พ.ศ. 
2552 ธุรกิจทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
ไดสรางรายไดรวมสูงถึง 70.1 พันลานหยวน 
หรือคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 10 ของ 
GDP มณฑลกวางซี เนื่องจากกวางซีมี 
จุดเดนดานแหลงทองเที ่ยวธรรมชาติที ่ 
สวยงาม โดยเฉพาะเมืองกุยหลิน สถานที่ 
ทองเที ่ยวชื ่อดังที ่ไดร ับความนิยมอยาง 
กวางขวาง อีกทั้งยังมีความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนกลุมนอยเผา 
ตางๆ เชน จวง (Zhuang) เยา (Yao) 
มง/แมว (Miao) และ หุย (Hui) ซึ่งดึงดูด 
ใหนักทองเที ่ยวเดินทางมาเยือนกวางซี 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้รัฐบาลกวางซี 
เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของ 
ธุรกิจทองเที่ยว จึงประกาศสนับสนุนและ 
พัฒนาธุรกิจทองเที่ยวอยางจริงจังภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกวางซี 
ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ป (2554-2558) เพื่อ 
ผลักดันใหธ ุรก ิจทองเที ่ยวเปนปจจัย 
ขับเคลื่อนสำคัญที่เกื้อหนุนการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจกวางซีในระยะถัดไป 
 แผนการสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว 

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 

ของกวางซ� มีรายละเอียดสำคัญดังนี้  
 ผลักดันใหกวางซีเปน Hub ดานการ 
ทองเท่ียวระหวางจีนกับอาเซียน โดยอาศัย 
ความไดเปรียบดานทำเลที่ตั้งของกวางซีซึ่ง 
เปนพื้นที่เดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับ 

ประเทศเพื ่อนบานในอาเซียนและมีทาง 
ออกสูทะเล ทำใหมีเสนทางทั้งทางบกและ 
ทางน้ำหลายเสนทางที ่สามารถเชื ่อมโยง 
การเดินทางระหวางจีนและอาเซียน รวมทั้ง 
ม ีศ ักยภาพในการพ ัฒนาเป นเส นทาง 
ทองเที่ยวใหมๆ เพื่อดึงดูดใหกวางซีเปน 
หนึ่งในจุดหมายที่นักทองเที่ยวทั้งจากกลุม
ประเทศอาเซียนและชาวจีนในเมืองใหญ 
ตองแวะมาเยือนกอนเดินทางตอไปยังแหลง
ทองเที่ยวปลายทางอื่นๆ   เพิ่มเติมจากกลุม 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่กวางซี
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ Guangxi Tourism 
Administration ตั้งเปาวาในป 2558 
กวางซีจะดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกวา 1 ลานคน ให 
เดินทางเขาประเทศจีนโดยผานกวางซี 
พรอมทั้งดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดิน
ทางผานกวางซีออกไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนกวา 2 ลานคน
 เรงผลักดันโครงการรถไฟความเร็ว 

สูง (High-speed Rail) เพื่อเชื่อมโยง 
กวางซีเขากับเมืองสำคัญในจีนและประเทศ 
ในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะเสนทางรถไฟ 
Nanning-Singapore Railway ที่เชื่อม 
หนานหนิง เมืองหลวงของกวางซี ไปยัง 
สิงคโปร ซึ่งจะเปนเสนทางสำคัญที่เชื่อมโยง
การเด ินทางระหวางก ันใหสะดวกและ 
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยรัฐบาลกวางซีประกาศ 
ตั้งงบประมาณลงทุนในโครงการดังกลาว 
15.6 พันลานหยวน (ประมาณ 2.36 
พันลานดอลลารสหรัฐ) และจะเร่ิมกอสราง 
ทางรถไฟเช ื ่อมระหว างหนานหน ิงไป 
Pingxiang เมืองชายแดนของกวางซีที่มี 
พรมแดนติดกับเวียดนาม ในไตรมาส 2      
ป 2554 รวมท้ังจะเรงเจรจากับรัฐบาลเวียดนาม 
และประเทศในอาเซียนเพ่ือผลักดันโครงการ 
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับปจจุบัน 
 เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการ 
ตรวจคนเขาเมือง อาทิ ลดขั้นตอนการผาน 
พิธีการตรวจคนเขาเมือง รวมท้ังจะเร่ิมดำเนิน 
นโยบายการใหบริการ Visa on Arrival กับ 
นักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน โดย 
เบื ้องตนจะเริ ่มที ่ด านพรมแดนในเมือง 
Pingxiang และเมือง Dongxing และจะ 
ขยายไปยังดานตรวจคนเขาเมืองในกุยหลิน  
 กระชับความสัมพันธและสรางความ 
รวมมือระดับหนวยงานภาคการทองเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น เพื ่อ 
รวมกันบุกเบิกเสนทางและรูปแบบการ 
ทองเที่ยวใหมๆ ระหวางจีนกับอาเซียนผาน 

คาดวา ณ สิ้นป พ.ศ. 2558 ความตองการ 
หองพักท่ีเพ่ิมข้ึนจะทำใหกวางซีมีความตองการ 
โรงแรมระดับ 5 ดาวเพิ่มขึ้นเปน 30 แหง 
จาก 13 แหงในปจจุบัน และโรงแรมระดับ 
4 ดาวเพิ่มขึ้นเปน 110 แหง จากราว 50 
แหงในปจจุบัน
• ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ 
ภัตตาคาร/รานอาหาร ธุรกิจสปา/นวดแผนไทย 
ธุรกิจบริการนำเที่ยวและโครงการพัฒนา 
แหลงทองเที ่ยวเชิงนิเวศ ซึ ่งคาดวาจะ 
ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยว
ในกวางซี
 กอนจะจบรายงานฉบับน้ี ขอประชาสัมพันธ 
ใหทราบวา EXIM Bank ไดจัดทำคูมือ 
การคาการลงทุน (Trade and Investment 
Guidebook) ของกลุมประเทศ CLMV ซึ่ง 
ประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว พมา และ 
เวียดนาม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนแกทานที่ 
สนใจทำการคาการลงทุนกับประเทศเหลาน้ี 
โดยเผยแพรในรูปของแผนซีดี ผูที ่สนใจ 
สามารถติดตอขอรับไดที ่ฝ ายวิจัยธุรกิจ 
โทร. 0 2617 2111 ตอ 2102

กวางซี อาทิ การขับรถยนตสวนตัว (Self- 
Drive) ขามพรมแดนจีน-อาเซียน การลองเรือ 
ระหวางจีน-เวียดนาม เปนตน รวมทั ้ง 
มีแผนประชาสัมพันธและฟ นฟูเสนทาง 
ทองเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ อาทิ เสนทาง 
ทองเที่ยวทางทะเลระหวางเมือง Fang 
Cheng Gang City (จีน)-Halong Bay 
(เวียดนาม) รวมถึงเสนทางทองเท่ียวระหวาง 
เมือง Bei Hai City (จีน)-Halong Bay
 การสนับสนุนธุรกิจทองเที ่ยวอยาง 
จริงจังของรัฐบาลกวางซี ประกอบกับความ 
ตองการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งนักทองเที่ยวชาวจีนและ 
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่ 
China Tourism Association จัดให 
กุยหลินเปน 1 ใน 10 สุดยอดเมืองแหง 
การพักผอนในจีนในป 2553 คาดวาจะ 
เกื้อหนุนใหธุรกิจทองเที่ยวและบริการที่ 
เกี่ยวเนื่องในกวางซีมีแนวโนมเติบโตมาก
ขึ้น นับเปนโอกาสดีสำหรับผูประกอบการ 
ไทยที่สนใจเขาไปลงทุนในธุรกิจทองเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะในสาขาที่
มีความเชี่ยวชาญ อาทิ
• โรงแรม/รีสอรต แมวาปจจุบันกวางซี 
มีโรงแรม/รีสอรตราว 500 แหง แตโรงแรม 
/รีสอรตที ่ม ีมาตรฐานการบริการระดับ 
สากลยังมีอยูจำกัด ไมเพียงพอกับความ 
ตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึง 
นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดสูง จึงเปน 
โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่มีความ 
ชำนาญในธุรกิจดังกลาว ท้ังน้ี รัฐบาลกวางซี 
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เสนทางรถไฟ Nanning-Singapore
Railway เช�่อมจากหนานหนิงลงมาตาม 
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(เมืองหลวงของเว�ยดนาม) เขาสูนครหลวงเว�ยงจันทน 

(เมืองหลวงของสปป.ลาว) ผานกรุงเทพฯ และ
กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวงของมาเลเซ�ย) 
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 จากตอนท่ีหน่ึงไดนำเสนอถึงแนวทาง 
การพัฒนาเป นศ ูนย กลางด านการเง ิน 
ตอนที่สองนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนา 
เปนศูนยกลางดานการคาระหวางประเทศ 
และในตอนจบนี้จะนำเสนอถึงแนวทางการ
พัฒนาเปนศูนยกลางขนสง พรอมสรุปวิสัยทัศน 
แนวทางการพัฒนาทั้งสามดานเพื่อใหทาน
ผูอานไดเห็นภาพแผนพัฒนาของมหานคร 
เซ่ียงไฮและเห็นถึงการผลักดันดานตาง ๆ อยาง 
เปนรูปธรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายปจจัยท่ีสงผล 
ใหนครเซี ่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาว 

กระโดดจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของ 
ฮองกงในปจจุบัน
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะ 
รัฐมนตรีจีนไดประกาศใหสรางนครเซี่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ 
(International Transport Center) เพื่อที่ 
จะพัฒนาเขตผูตงใหเปนศูนยกลางเศรษกิจ 
ของเอเชีย และพัฒนาเศรษฐกิจในลุมแมน้ำ 
ฉางเจียง (แยงซีเกียง) และตอมา ในการ 
ประชุมระดับผูนำของนครเซี่ยงไฮ มณฑล 

เจอเจียง และมณฑลเจียงซูเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2539 ที่ประชุมไดเห็นชอบรวมกันที่ 
จะดำเนินโครงการสรางนครเซี่ยงไฮใหเปน
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศโดยมี 
ทาเรือนครเซี่ยงไฮเปนทาเรือหลักและใช 
ทาเรือในมณฑลเจอเจียงและมณฑลเจียงซู 
เปนทาเรือรอง
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮไดรับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ 
ลงทุนกอสรางทาเรือน้ำลึกหยางซาน จนมี 
ปริมาณการขนถายสินคาผานทารวมทั้งสิ้น
กวา 50,000 ลานตัน ติดอันดับหนึ่งของ 
โลกติดตอกันเปนปที่ 3 มีปริมาณขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรถึง 28.5 ลานตูคอนเทนเนอร 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ทาเรือ 
เซี่ยงไฮไดกาวขึ้นมาเปนทาเรือที่มีปริมาณ
ขนถายตูคอนเทนเนอรมากอันดับท่ี 2 ของ 
โลกรองจากสิงคโปร และมีการติดตอ 
เชื่อมโยงกับทาเรือกวา 500 ทาเรือในกวา 
200 ประเทศ รวมทั้งไดดึงดูดบริษัทเดินเรือ 
ทั้งในและตางประเทศมากกวา 65 บริษัท 
มาดำเนินกิจการในทาเรือนี้ โดยในแตละ 
เดือน มีการเดินเรือเฉลี่ยประมาณ 2,200 
เที่ยว ในจำนวนนั้นเปนเที่ยวเรือจากตาง 
ประเทศกวา 1,110 เที่ยว
 พัฒนาการของการสรางศูนยกลาง 

การขนสงระหวางประเทศของเซี ่ยงไฮใน 
ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่
ม ีท า เร ือน ้ำล ึกหยางซานเป น 
สัญลักษณไดรับการพัฒนาในทาง 

ที่ดี
 ภายหลังจากการกอสรางและเปดใช 
งานทาเรือน้ำลึก หยางซานในระยะที่ 1 
และ 2 เมื่อตนป พ.ศ. 2550 โครงการระยะ 
ที่ 3 ก็ไดเปดทดลองใชบริการ สงผลให 
ทาเรือดังกลาวมีทาเทียบเรือเพิ่มขึ ้นเปน 
จำนวน 16 ทา สามารถรองรับการขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรไดถึงปละ 28 ลานตู
 ขณะเดียวกันทาเรือไวเกาเฉียว (Wai 
Gao Qiao) ซึ่งเปนทาเรือที่รองรับเรือใน 
ภูมิภาคใกลเคียง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเซีย 
ก็ไดร ับการปรับปรุงถึง 5 ระยะ และ 
เสร็จเรียบรอยแลวในระยะเดียวกัน โดยมี 
ทาเทียบเรือขนาดใหญจำนวน 16 ทาและ 
ขนาดเล็ก 4 ทา สามารถรองรับตู คอน 
เทนเนอรไดปละ 15 ลานตูคอนเทนเนอร

เสริมสรางปจจัยพื้นฐานดานการ 
ขนสง (Shipping Elements)
 เม่ือปลายป พ.ศ. 2550 นครเซ่ียงไฮ 

ม ีบร ิษ ัทเด ินเร ือระหว างประเทศและ 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของเปดใหบริการรวม 
ทั้งหมด 958 ราย ในจำนวนนี้ เปนบริษัท 
เดินเรือระหวางประเทศจำนวน 40 ราย 
ตัวแทนบริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ 
จำนวน 111 ราย บริษัทใหบริหารจัดการ 
ดานการขนสงระหวางประเทศ (International 
Shipping Management Company) 
จำนวน 57 ราย ผูรับขนสงที่ไมมีเรือเปน 
ของตนเอง (NVOCC) จำนวน 750 บริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตางชาติที่จดทะเบียน 
ดานธุรกิจดังกลาวในนครเซี่ยงไฮอีกจำนวน 
295 บริษัท
 ปจจุบัน บริษัทเรือรายใหญ 50 อันดับ 
แรกของโลกไดเปดใหบริการในนครเซี่ยงไฮ 
สถาบันจัดช้ันเรือ (Classification Society) 
8 อันดับแรกของโลกไดจัดตั ้งสำนักงาน 
ตัวแทนในนครเซ่ียงไฮ Shanghai Shipping 
Exchange ไดยืนยันในฐานะการเปนศูนย 
กลางวิจัยนโยบายขนสงทางเรือของจีน 
และเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขนสง 
สินคาระหวางประเทศ และไดพัฒนาเปน 

ศูนยซื้อขายเรือมือ 2 ระดับประเทศอีก 
ดวย คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย 
นาวีของจีน (China Maritime Arbitration 
Commission) ก็ไดจัดตั ้งศูนยอนุญาโต 
ตุลาการพาณิชยนาวีระดับภูมิภาคในนคร 
เซี่ยงไฮ (ซึ่งมีเพียงแหงเดียวเทานั้นในจีน)

การเปดเสรีของทาเรือไดรับการ 
พัฒนาระบบแบบกาวกระโดด
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เขต 

ปลอดภาษีทาเรือหยางซานซ่ึงเปนเขตควบคุม 
พิเศษของศุลกากรที่มีลักษณะความเปน 
การคาเสรีแหงแรกของจีนไดเปดใหบริการอยาง 
เปนทางการ ซึ่งเปนเขตปลอดภาษีแบบครบ 
วงจรที่มีทั้งทาเรือ เขตโลจิสติกส และ EPZ 

เริ่มกอสรางระบบ E-port และ 
ผลักดันระบบ EDI ที่เชื่อมโยง 
ระหวางทาเรือ ศุลกากร กับหนวยงาน 

การคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
 ปจจุบันนี้ สมาชิกระบบแลกเปลี่ยน 
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange: EDI) มีจำนวนกวา 900 ราย 
ขณะที่ระบบ E-B/L ไดครอบคลุมถึงทาเรือ 
ขนถายตูคอนเทนเนอรทุกทาและตัวแทน 
บริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ และ 
เอกสารจำนวน 41 ประเภทที่ใชประกอบ 
การขนสงและพิธ ีการศุลกากรมีการใช 
ระบบอิเล็กทรอนิกสจากเอกสารทั ้งสิ ้น 
จำนวน 58 ประเภท

ปริมาณการขนถายสินคาเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว 
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮ 

มีปริมาณขนถายสินคาคอนเทนเนอรสูงถึง 
28.5 ลานตูคอนเทนเนอร อยูในอันดับที่ 2 
ของโลก และมีปริมาณขนถายสินคาสูง 
เปนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจัดไดวาเปน 1 ใน 
ทาเรือท่ีมีปริมาณการขนถายสินคามากท่ีสุด 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮไดวางแผนในป พ.ศ. 
2553 ใหกำหนดฐานะของนครเซ่ียงไฮในการ 
ที ่เปนศูนยกลางขนสงระหวางประเทศ 
และในป พ.ศ. 2563 ใหสรางศูนยกลาง 
ขนสงระหวางประเทศเต็มรูปแบบ โดย 
กำหนดแนวทางในการพัฒนาการไปสูศูนยกลาง 
ขนสงดวยมาตรการ ดังตอไปนี้ 
• เร งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของ 
ทาเรือ โดยมีทาเรือน้ำลึกหยางซานเปน 

มลพิษ แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ 
พัฒนาทาเรือ ระบบการคมนาคมที่เกิดผล 
กระทบในดานลบตอสิ ่งแวดลอม และ 
พยายามสรางใหเปน “ทาเรือสีเขียว” (Green 
Port) เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
• เร งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ โดย 
สงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และเลือกใชนโยบายให 
สอดคลองและเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด
• เสร ิมสร างขีดความสามารถของ 
ทาเรือเซี่ยงไฮใหมีมาตรฐานระดับสากล 
ทั้งในดานกฎหมาย และขอมูลขาวสาร

บทสรุป

 ผมขอเรียนวาความสำเร็จในการผลักดัน 
ใหนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพรอมดานการเงิน การ 
กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจน 
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบ 
การจัดการที่สนับสนุนการเรียนรูและการ
สงผานขอมูลระหวางกันและจากตาง 

ประเทศ และการดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการท ี ่สอดร ับ 
เปนระบบและตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกงใน
ปจจุบัน
 ผมเชื่อวาหลายทานอานถึงตรงนี้แลว 
ก็อาจรู ส ึกเหมือนกับผมวาสิ ่งที ่ร ัฐบาล 

เซี ่ยงไฮกำหนดแนวทางการพัฒนาไวนั ้น 
ไมยากเกินกวาที่คนไทยจะคิดได แตที่ผม 
เห็นวายากมากก็คือการดำเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการเพ ื ่อให  เป นไปตาม 
วิสัยทัศนที่วางไวนั่นเอง … เพราะจากการ 
ศึกษาและติดตามของผมพบวาประชาชน 
และทุกฝายท่ีเก่ียวของลวนเช่ือม่ันในการนำพา 
ของรัฐบาลจีน หนวยงานที่เกี่ยวของของ 
จีนจ ึงพร อมเด ินหนาดำเน ินแผนงาน/ 
โครงการที่กำหนดไวอยางจริงจัง การลาชา 
กวาแผนงานไมมีใหเห็น มีแตเสร็จเร็วกวา 
กำหนดแทบทั้งสิ้น ทีมงานที่เกี่ยวของลวน 
ใชโอกาสที่ไดรับในการแสดงฝมือของตน 
และสร างผลงานเพ ื ่อความผาส ุกของ 
ประชาชนและความเจร ิญของประเทศ 
อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนโอกาสใหทีมงาน 
กาวขึ้นสู ตำแหนงที่สูงขึ ้นและรับผิดชอบ 
โครงการที่ใหญขึ้นในอนาคต
 เราจะเปนอะไรก็ไดที ่อยากจะเปน 
หากเรารวมแรงรวมใจกัน ...

ตัวหลัก สรางสรรคระบบการแขงขันและ 
ความรวมมือระหวางทาเรือกับทาเรือให 
สมบูรณแบบ ผลักดันการตอเรือ พัฒนา 
ระบบการคมนาคมเชื่อมโยงหลังทาเขากับ 
ทาเรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะรถไฟ 
และการขนสงทางน้ำภายในประเทศ (Inland 
Water-Way Transportation)
• ใชประโยชนจากความไดเปรียบใน 
ดานนโยบายทาเรือปลอดภาษี เรงการ 
ปรับปรุงนโยบายทาเรือ
• รวบรวมปจจัยการขนสง (Shipping 
Elements) เสริมสรางระบบภาคบริการ 
ขนสงที่ทันสมัยและเปนสากล ทั้งนี้โดย 
คำนึงเสมอวาปจจัยปริมาณการขนถาย 
สินคามิใชตัวบงช้ีถึงศักยภาพทางการแขงขัน 
ของทาเรือในระดับสากลเทานั้น หากแตยัง 

รวมถึงการเงิน การคา กฎหมาย สถาบัน 
ที่ปรึกษา และนโยบายตาง ๆ ตลอดจน 
บริการขนสงและที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งใน 
ปจจ ุบ ัน จ ีนถ ือเปนประเทศที ่ม ีความ 
ตองการปจจัยดังกลาวมากที่สุดในโลก แต 
บร ิ ก า รด  านการ เ ง ิ น เพ ื ่ อ การขนส  ง 
(International Shipping Financing) ของ 
บริษัทขนสงรายใหญเกือบท้ังหมดดำเนินการ
ผานกรุงลอนดอน นครนิวยอรก เมือง 
ฮัมบวรก สิงคโปร และฮองกง นครเซี่ยงไฮ 
จึงจำเปนที่จะตองเรงรวบรวมและพัฒนา 
ปจจัยการขนสง และพัฒนาระบบบริการ 
ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
• มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
แบบสมัยใหม โดยปจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียงและเขตใจกลางเมือง 

สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผานมีปริมาณ 
การขนถายสินคาออกผานทางทาเรือเซ่ียงไฮ 
คิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณ 
การขนถายสินคาทั้งหมดของทาเรือเซี่ยงไฮ 
พื้นที่ดังกลาวถือวาเปนแหลงสินคาสำคัญ 
ในโครงการศูนยกลางการขนสงระหวาง 
ประเทศ 
 ดังน้ัน จึงจำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง 
เสนทางเดิมของระบบการขนถายสินคาทาง
น้ำ โดยเรงสรางระบบเสนทางการขนสง 
ทางน้ำของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแมน้ำฉางเจียง 
และเมืองสำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน 
เร  งสร  างพ ื ้ นฐานระบบการคมนาคม 
ขนสงใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 
ย ั ง ได ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญในการ 
สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการปลอย 

1

2

3

4

5

“
ในป พ.ศ. 2551 

ทาเร�อเซ�่ยงไฮมี 

ปร�มาณขนถายสินคา

คอนเทนเนอรสูงถึง 

28.5 

ลานตูคอนเทนเนอร 

อยูในอันดับที่ 2 

ของโลก 

และมีปร�มาณขนถาย

สินคาสูงเปนอันดับ 1 

ของโลก 

ซ�่งจัดไดวาเปน 1 

ในทาเร�อที่มีปร�มาณ 

การขนถายสินคามาก

ที่สุดในแถบเอเช�ย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

”

1. เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�นใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งข� ้น

2. เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐานทางการเง�นให 

แข�งแกรงข� ้น สงเสร�มใหเปนตลาดที่มีศักยภาพ 

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ

3. ปรับปรุงเง� ่อนไขพ��นฐานของการดำเนินธุรกิจ 

ทางการเง�น

4. ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพในการเปนศูนย 

การเง�นระหวางประเทศ

1. ยกระดับ Technical Content สำหรับสินคา 

สงออก

2. เสร�มสรางการรับเหมาโครงการและพัฒนา 

Service Outsourcing

3. เรงรัดการพัฒนาธุรกิจบร�การ 

4. สงเสร�มการนำเขาและสงออกทาเร�อเซ�่ยงไฮ

5. สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด 

มูลคาเพ��ม

6. ผลักดันการสรางฐานการสงออก          

(Export Base)

7. ใชประโยชนจากสินคานำเขาอยางเต็มที่ 

8. รักษาความหลากหลายของตลาด

9. ยกระดับการออกสูภายนอก

10. เสร�มสรางการคาที่ยุติธรรม (Fair trade)

11. สรางความสะดวกใหแกการคาระหวางประเทศ

12. พัฒนาระบบบร�การการคาใหสมบูรณแบบ

1. ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่มีทาเร�อน้ำลึก 

หยางซาน เปนสัญลักษณไดรับการพัฒนาในทางที่ดี 

2. เสร�มสรางปจจัยพ��นฐานดานการขนสง 

(Shipping Elements)

3. การเปดเสร�ของทาเร�อไดรับพัฒนาระบบแบบ 

กาวกระโดด

4. เร� ่มกอสรางระบบ E-Port และผลักดัน EDI 

ที่เช� ่อมโยงระหวางทาเร�อศุลกากร 

กับหนวยงานการคาระหวางประเทศที่เกี ่ยวของ

5. ปร�มาณการขนถายสินคาเพ��มข� ้นอยางรวดเร�ว

ศูนยกลางทางการเง�น ศูนยกลางทางการคา ศูนยกลางทางการขนสง

สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดวยมาตรการ ดังนี้ 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนจบ)
นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคน มีขนาดเพียง 5,800 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญกวากรุงเทพฯเพียงเล็กนอย แตขนาดเศรษฐกิจเกือบเทา
ประเทศไทยทั้งประเทศ มหานครแหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานามวา
“ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) เพราะเซี่ยงไฮ ไดพัฒนาเปน
ศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน และกำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง
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มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



 จากตอนท่ีหน่ึงไดนำเสนอถึงแนวทาง 
การพัฒนาเป นศ ูนย กลางด านการเง ิน 
ตอนที่สองนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนา 
เปนศูนยกลางดานการคาระหวางประเทศ 
และในตอนจบนี้จะนำเสนอถึงแนวทางการ
พัฒนาเปนศูนยกลางขนสง พรอมสรุปวิสัยทัศน 
แนวทางการพัฒนาทั้งสามดานเพื่อใหทาน
ผูอานไดเห็นภาพแผนพัฒนาของมหานคร 
เซ่ียงไฮและเห็นถึงการผลักดันดานตาง ๆ อยาง 
เปนรูปธรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายปจจัยท่ีสงผล 
ใหนครเซี ่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาว 

กระโดดจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของ 
ฮองกงในปจจุบัน
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะ 
รัฐมนตรีจีนไดประกาศใหสรางนครเซี่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ 
(International Transport Center) เพื่อที่ 
จะพัฒนาเขตผูตงใหเปนศูนยกลางเศรษกิจ 
ของเอเชีย และพัฒนาเศรษฐกิจในลุมแมน้ำ 
ฉางเจียง (แยงซีเกียง) และตอมา ในการ 
ประชุมระดับผูนำของนครเซี่ยงไฮ มณฑล 

เจอเจียง และมณฑลเจียงซูเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2539 ที่ประชุมไดเห็นชอบรวมกันที่ 
จะดำเนินโครงการสรางนครเซี่ยงไฮใหเปน
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศโดยมี 
ทาเรือนครเซี่ยงไฮเปนทาเรือหลักและใช 
ทาเรือในมณฑลเจอเจียงและมณฑลเจียงซู 
เปนทาเรือรอง
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮไดรับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ 
ลงทุนกอสรางทาเรือน้ำลึกหยางซาน จนมี 
ปริมาณการขนถายสินคาผานทารวมทั้งสิ้น
กวา 50,000 ลานตัน ติดอันดับหนึ่งของ 
โลกติดตอกันเปนปที่ 3 มีปริมาณขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรถึง 28.5 ลานตูคอนเทนเนอร 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ทาเรือ 
เซี่ยงไฮไดกาวขึ้นมาเปนทาเรือที่มีปริมาณ
ขนถายตูคอนเทนเนอรมากอันดับท่ี 2 ของ 
โลกรองจากสิงคโปร และมีการติดตอ 
เชื่อมโยงกับทาเรือกวา 500 ทาเรือในกวา 
200 ประเทศ รวมทั้งไดดึงดูดบริษัทเดินเรือ 
ทั้งในและตางประเทศมากกวา 65 บริษัท 
มาดำเนินกิจการในทาเรือนี้ โดยในแตละ 
เดือน มีการเดินเรือเฉลี่ยประมาณ 2,200 
เที่ยว ในจำนวนนั้นเปนเที่ยวเรือจากตาง 
ประเทศกวา 1,110 เที่ยว
 พัฒนาการของการสรางศูนยกลาง 

การขนสงระหวางประเทศของเซี ่ยงไฮใน 
ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่
ม ีท า เร ือน ้ำล ึกหยางซานเป น 
สัญลักษณไดรับการพัฒนาในทาง 

ที่ดี
 ภายหลังจากการกอสรางและเปดใช 
งานทาเรือน้ำลึก หยางซานในระยะที่ 1 
และ 2 เมื่อตนป พ.ศ. 2550 โครงการระยะ 
ที่ 3 ก็ไดเปดทดลองใชบริการ สงผลให 
ทาเรือดังกลาวมีทาเทียบเรือเพิ่มขึ ้นเปน 
จำนวน 16 ทา สามารถรองรับการขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรไดถึงปละ 28 ลานตู
 ขณะเดียวกันทาเรือไวเกาเฉียว (Wai 
Gao Qiao) ซึ่งเปนทาเรือที่รองรับเรือใน 
ภูมิภาคใกลเคียง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเซีย 
ก็ไดร ับการปรับปรุงถึง 5 ระยะ และ 
เสร็จเรียบรอยแลวในระยะเดียวกัน โดยมี 
ทาเทียบเรือขนาดใหญจำนวน 16 ทาและ 
ขนาดเล็ก 4 ทา สามารถรองรับตู คอน 
เทนเนอรไดปละ 15 ลานตูคอนเทนเนอร

เสริมสรางปจจัยพื้นฐานดานการ 
ขนสง (Shipping Elements)
 เม่ือปลายป พ.ศ. 2550 นครเซ่ียงไฮ 

ม ีบร ิษ ัทเด ินเร ือระหว างประเทศและ 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของเปดใหบริการรวม 
ทั้งหมด 958 ราย ในจำนวนนี้ เปนบริษัท 
เดินเรือระหวางประเทศจำนวน 40 ราย 
ตัวแทนบริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ 
จำนวน 111 ราย บริษัทใหบริหารจัดการ 
ดานการขนสงระหวางประเทศ (International 
Shipping Management Company) 
จำนวน 57 ราย ผูรับขนสงที่ไมมีเรือเปน 
ของตนเอง (NVOCC) จำนวน 750 บริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตางชาติที่จดทะเบียน 
ดานธุรกิจดังกลาวในนครเซี่ยงไฮอีกจำนวน 
295 บริษัท
 ปจจุบัน บริษัทเรือรายใหญ 50 อันดับ 
แรกของโลกไดเปดใหบริการในนครเซี่ยงไฮ 
สถาบันจัดช้ันเรือ (Classification Society) 
8 อันดับแรกของโลกไดจัดตั ้งสำนักงาน 
ตัวแทนในนครเซ่ียงไฮ Shanghai Shipping 
Exchange ไดยืนยันในฐานะการเปนศูนย 
กลางวิจัยนโยบายขนสงทางเรือของจีน 
และเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขนสง 
สินคาระหวางประเทศ และไดพัฒนาเปน 

ศูนยซื้อขายเรือมือ 2 ระดับประเทศอีก 
ดวย คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย 
นาวีของจีน (China Maritime Arbitration 
Commission) ก็ไดจัดตั ้งศูนยอนุญาโต 
ตุลาการพาณิชยนาวีระดับภูมิภาคในนคร 
เซี่ยงไฮ (ซึ่งมีเพียงแหงเดียวเทานั้นในจีน)

การเปดเสรีของทาเรือไดรับการ 
พัฒนาระบบแบบกาวกระโดด
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เขต 

ปลอดภาษีทาเรือหยางซานซ่ึงเปนเขตควบคุม 
พิเศษของศุลกากรที่มีลักษณะความเปน 
การคาเสรีแหงแรกของจีนไดเปดใหบริการอยาง 
เปนทางการ ซึ่งเปนเขตปลอดภาษีแบบครบ 
วงจรที่มีทั้งทาเรือ เขตโลจิสติกส และ EPZ 

เริ่มกอสรางระบบ E-port และ 
ผลักดันระบบ EDI ที่เชื่อมโยง 
ระหวางทาเรือ ศุลกากร กับหนวยงาน 

การคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
 ปจจุบันนี้ สมาชิกระบบแลกเปลี่ยน 
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange: EDI) มีจำนวนกวา 900 ราย 
ขณะที่ระบบ E-B/L ไดครอบคลุมถึงทาเรือ 
ขนถายตูคอนเทนเนอรทุกทาและตัวแทน 
บริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ และ 
เอกสารจำนวน 41 ประเภทที่ใชประกอบ 
การขนสงและพิธ ีการศุลกากรมีการใช 
ระบบอิเล็กทรอนิกสจากเอกสารทั ้งสิ ้น 
จำนวน 58 ประเภท

ปริมาณการขนถายสินคาเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว 
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮ 

มีปริมาณขนถายสินคาคอนเทนเนอรสูงถึง 
28.5 ลานตูคอนเทนเนอร อยูในอันดับที่ 2 
ของโลก และมีปริมาณขนถายสินคาสูง 
เปนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจัดไดวาเปน 1 ใน 
ทาเรือท่ีมีปริมาณการขนถายสินคามากท่ีสุด 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮไดวางแผนในป พ.ศ. 
2553 ใหกำหนดฐานะของนครเซ่ียงไฮในการ 
ที ่เปนศูนยกลางขนสงระหวางประเทศ 
และในป พ.ศ. 2563 ใหสรางศูนยกลาง 
ขนสงระหวางประเทศเต็มรูปแบบ โดย 
กำหนดแนวทางในการพัฒนาการไปสูศูนยกลาง 
ขนสงดวยมาตรการ ดังตอไปนี้ 
• เร งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของ 
ทาเรือ โดยมีทาเรือน้ำลึกหยางซานเปน 

มลพิษ แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ 
พัฒนาทาเรือ ระบบการคมนาคมที่เกิดผล 
กระทบในดานลบตอสิ ่งแวดลอม และ 
พยายามสรางใหเปน “ทาเรือสีเขียว” (Green 
Port) เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
• เร งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ โดย 
สงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และเลือกใชนโยบายให 
สอดคลองและเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด
• เสร ิมสร างขีดความสามารถของ 
ทาเรือเซี่ยงไฮใหมีมาตรฐานระดับสากล 
ทั้งในดานกฎหมาย และขอมูลขาวสาร

บทสรุป

 ผมขอเรียนวาความสำเร็จในการผลักดัน 
ใหนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพรอมดานการเงิน การ 
กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจน 
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบ 
การจัดการที่สนับสนุนการเรียนรูและการ
สงผานขอมูลระหวางกันและจากตาง 

ประเทศ และการดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการท ี ่สอดร ับ 
เปนระบบและตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกงใน
ปจจุบัน
 ผมเชื่อวาหลายทานอานถึงตรงนี้แลว 
ก็อาจรู ส ึกเหมือนกับผมวาสิ ่งที ่ร ัฐบาล 

เซี ่ยงไฮกำหนดแนวทางการพัฒนาไวนั ้น 
ไมยากเกินกวาที่คนไทยจะคิดได แตที่ผม 
เห็นวายากมากก็คือการดำเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการเพ ื ่อให  เป นไปตาม 
วิสัยทัศนที่วางไวนั่นเอง … เพราะจากการ 
ศึกษาและติดตามของผมพบวาประชาชน 
และทุกฝายท่ีเก่ียวของลวนเช่ือม่ันในการนำพา 
ของรัฐบาลจีน หนวยงานที่เกี่ยวของของ 
จีนจ ึงพร อมเด ินหนาดำเน ินแผนงาน/ 
โครงการที่กำหนดไวอยางจริงจัง การลาชา 
กวาแผนงานไมมีใหเห็น มีแตเสร็จเร็วกวา 
กำหนดแทบทั้งสิ้น ทีมงานที่เกี่ยวของลวน 
ใชโอกาสที่ไดรับในการแสดงฝมือของตน 
และสร างผลงานเพ ื ่อความผาส ุกของ 
ประชาชนและความเจร ิญของประเทศ 
อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนโอกาสใหทีมงาน 
กาวขึ้นสู ตำแหนงที่สูงขึ ้นและรับผิดชอบ 
โครงการที่ใหญขึ้นในอนาคต
 เราจะเปนอะไรก็ไดที ่อยากจะเปน 
หากเรารวมแรงรวมใจกัน ...

ตัวหลัก สรางสรรคระบบการแขงขันและ 
ความรวมมือระหวางทาเรือกับทาเรือให 
สมบูรณแบบ ผลักดันการตอเรือ พัฒนา 
ระบบการคมนาคมเชื่อมโยงหลังทาเขากับ 
ทาเรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะรถไฟ 
และการขนสงทางน้ำภายในประเทศ (Inland 
Water-Way Transportation)
• ใชประโยชนจากความไดเปรียบใน 
ดานนโยบายทาเรือปลอดภาษี เรงการ 
ปรับปรุงนโยบายทาเรือ
• รวบรวมปจจัยการขนสง (Shipping 
Elements) เสริมสรางระบบภาคบริการ 
ขนสงที่ทันสมัยและเปนสากล ทั้งนี้โดย 
คำนึงเสมอวาปจจัยปริมาณการขนถาย 
สินคามิใชตัวบงช้ีถึงศักยภาพทางการแขงขัน 
ของทาเรือในระดับสากลเทานั้น หากแตยัง 

รวมถึงการเงิน การคา กฎหมาย สถาบัน 
ที่ปรึกษา และนโยบายตาง ๆ ตลอดจน 
บริการขนสงและที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งใน 
ปจจ ุบ ัน จ ีนถ ือเปนประเทศที ่ม ีความ 
ตองการปจจัยดังกลาวมากที่สุดในโลก แต 
บร ิ ก า รด  านการ เ ง ิ น เพ ื ่ อ การขนส  ง 
(International Shipping Financing) ของ 
บริษัทขนสงรายใหญเกือบท้ังหมดดำเนินการ
ผานกรุงลอนดอน นครนิวยอรก เมือง 
ฮัมบวรก สิงคโปร และฮองกง นครเซี่ยงไฮ 
จึงจำเปนที่จะตองเรงรวบรวมและพัฒนา 
ปจจัยการขนสง และพัฒนาระบบบริการ 
ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
• มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
แบบสมัยใหม โดยปจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียงและเขตใจกลางเมือง 

สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผานมีปริมาณ 
การขนถายสินคาออกผานทางทาเรือเซ่ียงไฮ 
คิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณ 
การขนถายสินคาทั้งหมดของทาเรือเซี่ยงไฮ 
พื้นที่ดังกลาวถือวาเปนแหลงสินคาสำคัญ 
ในโครงการศูนยกลางการขนสงระหวาง 
ประเทศ 
 ดังน้ัน จึงจำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง 
เสนทางเดิมของระบบการขนถายสินคาทาง
น้ำ โดยเรงสรางระบบเสนทางการขนสง 
ทางน้ำของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแมน้ำฉางเจียง 
และเมืองสำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน 
เร  งสร  างพ ื ้ นฐานระบบการคมนาคม 
ขนสงใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 
ย ั ง ได ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญในการ 
สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการปลอย 
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“
ในป พ.ศ. 2551 

ทาเร�อเซ�่ยงไฮมี 

ปร�มาณขนถายสินคา

คอนเทนเนอรสูงถึง 

28.5 

ลานตูคอนเทนเนอร 

อยูในอันดับที่ 2 

ของโลก 

และมีปร�มาณขนถาย

สินคาสูงเปนอันดับ 1 

ของโลก 

ซ�่งจัดไดวาเปน 1 

ในทาเร�อที่มีปร�มาณ 

การขนถายสินคามาก

ที่สุดในแถบเอเช�ย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

”

1. เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�นใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งข� ้น

2. เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐานทางการเง�นให 

แข�งแกรงข� ้น สงเสร�มใหเปนตลาดที่มีศักยภาพ 

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ

3. ปรับปรุงเง� ่อนไขพ��นฐานของการดำเนินธุรกิจ 

ทางการเง�น

4. ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพในการเปนศูนย 

การเง�นระหวางประเทศ

1. ยกระดับ Technical Content สำหรับสินคา 

สงออก

2. เสร�มสรางการรับเหมาโครงการและพัฒนา 

Service Outsourcing

3. เรงรัดการพัฒนาธุรกิจบร�การ 

4. สงเสร�มการนำเขาและสงออกทาเร�อเซ�่ยงไฮ

5. สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด 

มูลคาเพ��ม

6. ผลักดันการสรางฐานการสงออก          

(Export Base)

7. ใชประโยชนจากสินคานำเขาอยางเต็มที่ 

8. รักษาความหลากหลายของตลาด

9. ยกระดับการออกสูภายนอก

10. เสร�มสรางการคาที่ยุติธรรม (Fair trade)

11. สรางความสะดวกใหแกการคาระหวางประเทศ

12. พัฒนาระบบบร�การการคาใหสมบูรณแบบ

1. ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่มีทาเร�อน้ำลึก 

หยางซาน เปนสัญลักษณไดรับการพัฒนาในทางที่ดี 

2. เสร�มสรางปจจัยพ��นฐานดานการขนสง 

(Shipping Elements)

3. การเปดเสร�ของทาเร�อไดรับพัฒนาระบบแบบ 

กาวกระโดด

4. เร� ่มกอสรางระบบ E-Port และผลักดัน EDI 

ที่เช� ่อมโยงระหวางทาเร�อศุลกากร 

กับหนวยงานการคาระหวางประเทศที่เกี ่ยวของ

5. ปร�มาณการขนถายสินคาเพ��มข� ้นอยางรวดเร�ว

ศูนยกลางทางการเง�น ศูนยกลางทางการคา ศูนยกลางทางการขนสง

สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดวยมาตรการ ดังนี้ 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนจบ)
นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคน มีขนาดเพียง 5,800 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญกวากรุงเทพฯเพียงเล็กนอย แตขนาดเศรษฐกิจเกือบเทา
ประเทศไทยทั้งประเทศ มหานครแหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานามวา
“ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) เพราะเซี่ยงไฮ ไดพัฒนาเปน
ศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน และกำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง
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มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



 จากตอนท่ีหน่ึงไดนำเสนอถึงแนวทาง 
การพัฒนาเป นศ ูนย กลางด านการเง ิน 
ตอนที่สองนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนา 
เปนศูนยกลางดานการคาระหวางประเทศ 
และในตอนจบนี้จะนำเสนอถึงแนวทางการ
พัฒนาเปนศูนยกลางขนสง พรอมสรุปวิสัยทัศน 
แนวทางการพัฒนาทั้งสามดานเพื่อใหทาน
ผูอานไดเห็นภาพแผนพัฒนาของมหานคร 
เซ่ียงไฮและเห็นถึงการผลักดันดานตาง ๆ อยาง 
เปนรูปธรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายปจจัยท่ีสงผล 
ใหนครเซี ่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาว 

กระโดดจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของ 
ฮองกงในปจจุบัน
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะ 
รัฐมนตรีจีนไดประกาศใหสรางนครเซี่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ 
(International Transport Center) เพื่อที่ 
จะพัฒนาเขตผูตงใหเปนศูนยกลางเศรษกิจ 
ของเอเชีย และพัฒนาเศรษฐกิจในลุมแมน้ำ 
ฉางเจียง (แยงซีเกียง) และตอมา ในการ 
ประชุมระดับผูนำของนครเซี่ยงไฮ มณฑล 

เจอเจียง และมณฑลเจียงซูเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2539 ที่ประชุมไดเห็นชอบรวมกันที่ 
จะดำเนินโครงการสรางนครเซี่ยงไฮใหเปน
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศโดยมี 
ทาเรือนครเซี่ยงไฮเปนทาเรือหลักและใช 
ทาเรือในมณฑลเจอเจียงและมณฑลเจียงซู 
เปนทาเรือรอง
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮไดรับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ 
ลงทุนกอสรางทาเรือน้ำลึกหยางซาน จนมี 
ปริมาณการขนถายสินคาผานทารวมทั้งสิ้น
กวา 50,000 ลานตัน ติดอันดับหนึ่งของ 
โลกติดตอกันเปนปที่ 3 มีปริมาณขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรถึง 28.5 ลานตูคอนเทนเนอร 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ทาเรือ 
เซี่ยงไฮไดกาวขึ้นมาเปนทาเรือที่มีปริมาณ
ขนถายตูคอนเทนเนอรมากอันดับท่ี 2 ของ 
โลกรองจากสิงคโปร และมีการติดตอ 
เชื่อมโยงกับทาเรือกวา 500 ทาเรือในกวา 
200 ประเทศ รวมทั้งไดดึงดูดบริษัทเดินเรือ 
ทั้งในและตางประเทศมากกวา 65 บริษัท 
มาดำเนินกิจการในทาเรือนี้ โดยในแตละ 
เดือน มีการเดินเรือเฉลี่ยประมาณ 2,200 
เที่ยว ในจำนวนนั้นเปนเที่ยวเรือจากตาง 
ประเทศกวา 1,110 เที่ยว
 พัฒนาการของการสรางศูนยกลาง 

การขนสงระหวางประเทศของเซี ่ยงไฮใน 
ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่
ม ีท า เร ือน ้ำล ึกหยางซานเป น 
สัญลักษณไดรับการพัฒนาในทาง 

ที่ดี
 ภายหลังจากการกอสรางและเปดใช 
งานทาเรือน้ำลึก หยางซานในระยะที่ 1 
และ 2 เมื่อตนป พ.ศ. 2550 โครงการระยะ 
ที่ 3 ก็ไดเปดทดลองใชบริการ สงผลให 
ทาเรือดังกลาวมีทาเทียบเรือเพิ่มขึ ้นเปน 
จำนวน 16 ทา สามารถรองรับการขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรไดถึงปละ 28 ลานตู
 ขณะเดียวกันทาเรือไวเกาเฉียว (Wai 
Gao Qiao) ซึ่งเปนทาเรือที่รองรับเรือใน 
ภูมิภาคใกลเคียง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเซีย 
ก็ไดร ับการปรับปรุงถึง 5 ระยะ และ 
เสร็จเรียบรอยแลวในระยะเดียวกัน โดยมี 
ทาเทียบเรือขนาดใหญจำนวน 16 ทาและ 
ขนาดเล็ก 4 ทา สามารถรองรับตู คอน 
เทนเนอรไดปละ 15 ลานตูคอนเทนเนอร

เสริมสรางปจจัยพื้นฐานดานการ 
ขนสง (Shipping Elements)
 เม่ือปลายป พ.ศ. 2550 นครเซ่ียงไฮ 

ม ีบร ิษ ัทเด ินเร ือระหว างประเทศและ 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของเปดใหบริการรวม 
ทั้งหมด 958 ราย ในจำนวนนี้ เปนบริษัท 
เดินเรือระหวางประเทศจำนวน 40 ราย 
ตัวแทนบริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ 
จำนวน 111 ราย บริษัทใหบริหารจัดการ 
ดานการขนสงระหวางประเทศ (International 
Shipping Management Company) 
จำนวน 57 ราย ผูรับขนสงที่ไมมีเรือเปน 
ของตนเอง (NVOCC) จำนวน 750 บริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตางชาติที่จดทะเบียน 
ดานธุรกิจดังกลาวในนครเซี่ยงไฮอีกจำนวน 
295 บริษัท
 ปจจุบัน บริษัทเรือรายใหญ 50 อันดับ 
แรกของโลกไดเปดใหบริการในนครเซี่ยงไฮ 
สถาบันจัดช้ันเรือ (Classification Society) 
8 อันดับแรกของโลกไดจัดตั ้งสำนักงาน 
ตัวแทนในนครเซ่ียงไฮ Shanghai Shipping 
Exchange ไดยืนยันในฐานะการเปนศูนย 
กลางวิจัยนโยบายขนสงทางเรือของจีน 
และเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขนสง 
สินคาระหวางประเทศ และไดพัฒนาเปน 

ศูนยซื้อขายเรือมือ 2 ระดับประเทศอีก 
ดวย คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย 
นาวีของจีน (China Maritime Arbitration 
Commission) ก็ไดจัดตั ้งศูนยอนุญาโต 
ตุลาการพาณิชยนาวีระดับภูมิภาคในนคร 
เซี่ยงไฮ (ซึ่งมีเพียงแหงเดียวเทานั้นในจีน)

การเปดเสรีของทาเรือไดรับการ 
พัฒนาระบบแบบกาวกระโดด
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เขต 

ปลอดภาษีทาเรือหยางซานซ่ึงเปนเขตควบคุม 
พิเศษของศุลกากรที่มีลักษณะความเปน 
การคาเสรีแหงแรกของจีนไดเปดใหบริการอยาง 
เปนทางการ ซึ่งเปนเขตปลอดภาษีแบบครบ 
วงจรที่มีทั้งทาเรือ เขตโลจิสติกส และ EPZ 

เริ่มกอสรางระบบ E-port และ 
ผลักดันระบบ EDI ที่เชื่อมโยง 
ระหวางทาเรือ ศุลกากร กับหนวยงาน 

การคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
 ปจจุบันนี้ สมาชิกระบบแลกเปลี่ยน 
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange: EDI) มีจำนวนกวา 900 ราย 
ขณะที่ระบบ E-B/L ไดครอบคลุมถึงทาเรือ 
ขนถายตูคอนเทนเนอรทุกทาและตัวแทน 
บริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ และ 
เอกสารจำนวน 41 ประเภทที่ใชประกอบ 
การขนสงและพิธ ีการศุลกากรมีการใช 
ระบบอิเล็กทรอนิกสจากเอกสารทั ้งสิ ้น 
จำนวน 58 ประเภท

ปริมาณการขนถายสินคาเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว 
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮ 

มีปริมาณขนถายสินคาคอนเทนเนอรสูงถึง 
28.5 ลานตูคอนเทนเนอร อยูในอันดับที่ 2 
ของโลก และมีปริมาณขนถายสินคาสูง 
เปนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจัดไดวาเปน 1 ใน 
ทาเรือท่ีมีปริมาณการขนถายสินคามากท่ีสุด 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮไดวางแผนในป พ.ศ. 
2553 ใหกำหนดฐานะของนครเซ่ียงไฮในการ 
ที ่เปนศูนยกลางขนสงระหวางประเทศ 
และในป พ.ศ. 2563 ใหสรางศูนยกลาง 
ขนสงระหวางประเทศเต็มรูปแบบ โดย 
กำหนดแนวทางในการพัฒนาการไปสูศูนยกลาง 
ขนสงดวยมาตรการ ดังตอไปนี้ 
• เร งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของ 
ทาเรือ โดยมีทาเรือน้ำลึกหยางซานเปน 

มลพิษ แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ 
พัฒนาทาเรือ ระบบการคมนาคมที่เกิดผล 
กระทบในดานลบตอสิ ่งแวดลอม และ 
พยายามสรางใหเปน “ทาเรือสีเขียว” (Green 
Port) เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
• เร งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ โดย 
สงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และเลือกใชนโยบายให 
สอดคลองและเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด
• เสร ิมสร างขีดความสามารถของ 
ทาเรือเซี่ยงไฮใหมีมาตรฐานระดับสากล 
ทั้งในดานกฎหมาย และขอมูลขาวสาร

บทสรุป

 ผมขอเรียนวาความสำเร็จในการผลักดัน 
ใหนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพรอมดานการเงิน การ 
กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจน 
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบ 
การจัดการที่สนับสนุนการเรียนรูและการ
สงผานขอมูลระหวางกันและจากตาง 

ประเทศ และการดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการท ี ่สอดร ับ 
เปนระบบและตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกงใน
ปจจุบัน
 ผมเชื่อวาหลายทานอานถึงตรงนี้แลว 
ก็อาจรู ส ึกเหมือนกับผมวาสิ ่งที ่ร ัฐบาล 

เซี ่ยงไฮกำหนดแนวทางการพัฒนาไวนั ้น 
ไมยากเกินกวาที่คนไทยจะคิดได แตที่ผม 
เห็นวายากมากก็คือการดำเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการเพ ื ่อให  เป นไปตาม 
วิสัยทัศนที่วางไวนั่นเอง … เพราะจากการ 
ศึกษาและติดตามของผมพบวาประชาชน 
และทุกฝายท่ีเก่ียวของลวนเช่ือม่ันในการนำพา 
ของรัฐบาลจีน หนวยงานที่เกี่ยวของของ 
จีนจ ึงพร อมเด ินหนาดำเน ินแผนงาน/ 
โครงการที่กำหนดไวอยางจริงจัง การลาชา 
กวาแผนงานไมมีใหเห็น มีแตเสร็จเร็วกวา 
กำหนดแทบทั้งสิ้น ทีมงานที่เกี่ยวของลวน 
ใชโอกาสที่ไดรับในการแสดงฝมือของตน 
และสร างผลงานเพ ื ่อความผาส ุกของ 
ประชาชนและความเจร ิญของประเทศ 
อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนโอกาสใหทีมงาน 
กาวขึ้นสู ตำแหนงที่สูงขึ ้นและรับผิดชอบ 
โครงการที่ใหญขึ้นในอนาคต
 เราจะเปนอะไรก็ไดที ่อยากจะเปน 
หากเรารวมแรงรวมใจกัน ...

ตัวหลัก สรางสรรคระบบการแขงขันและ 
ความรวมมือระหวางทาเรือกับทาเรือให 
สมบูรณแบบ ผลักดันการตอเรือ พัฒนา 
ระบบการคมนาคมเชื่อมโยงหลังทาเขากับ 
ทาเรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะรถไฟ 
และการขนสงทางน้ำภายในประเทศ (Inland 
Water-Way Transportation)
• ใชประโยชนจากความไดเปรียบใน 
ดานนโยบายทาเรือปลอดภาษี เรงการ 
ปรับปรุงนโยบายทาเรือ
• รวบรวมปจจัยการขนสง (Shipping 
Elements) เสริมสรางระบบภาคบริการ 
ขนสงที่ทันสมัยและเปนสากล ทั้งนี้โดย 
คำนึงเสมอวาปจจัยปริมาณการขนถาย 
สินคามิใชตัวบงช้ีถึงศักยภาพทางการแขงขัน 
ของทาเรือในระดับสากลเทานั้น หากแตยัง 

รวมถึงการเงิน การคา กฎหมาย สถาบัน 
ที่ปรึกษา และนโยบายตาง ๆ ตลอดจน 
บริการขนสงและที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งใน 
ปจจ ุบ ัน จ ีนถ ือเปนประเทศที ่ม ีความ 
ตองการปจจัยดังกลาวมากที่สุดในโลก แต 
บร ิ ก า รด  านการ เ ง ิ น เพ ื ่ อ การขนส  ง 
(International Shipping Financing) ของ 
บริษัทขนสงรายใหญเกือบท้ังหมดดำเนินการ
ผานกรุงลอนดอน นครนิวยอรก เมือง 
ฮัมบวรก สิงคโปร และฮองกง นครเซี่ยงไฮ 
จึงจำเปนที่จะตองเรงรวบรวมและพัฒนา 
ปจจัยการขนสง และพัฒนาระบบบริการ 
ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
• มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
แบบสมัยใหม โดยปจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียงและเขตใจกลางเมือง 

สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผานมีปริมาณ 
การขนถายสินคาออกผานทางทาเรือเซ่ียงไฮ 
คิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณ 
การขนถายสินคาทั้งหมดของทาเรือเซี่ยงไฮ 
พื้นที่ดังกลาวถือวาเปนแหลงสินคาสำคัญ 
ในโครงการศูนยกลางการขนสงระหวาง 
ประเทศ 
 ดังน้ัน จึงจำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง 
เสนทางเดิมของระบบการขนถายสินคาทาง
น้ำ โดยเรงสรางระบบเสนทางการขนสง 
ทางน้ำของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแมน้ำฉางเจียง 
และเมืองสำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน 
เร  งสร  างพ ื ้ นฐานระบบการคมนาคม 
ขนสงใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 
ย ั ง ได ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญในการ 
สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการปลอย 
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“
ในป พ.ศ. 2551 

ทาเร�อเซ�่ยงไฮมี 

ปร�มาณขนถายสินคา

คอนเทนเนอรสูงถึง 

28.5 

ลานตูคอนเทนเนอร 

อยูในอันดับที่ 2 

ของโลก 

และมีปร�มาณขนถาย

สินคาสูงเปนอันดับ 1 

ของโลก 

ซ�่งจัดไดวาเปน 1 

ในทาเร�อที่มีปร�มาณ 

การขนถายสินคามาก

ที่สุดในแถบเอเช�ย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

”

1. เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�นใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งข� ้น

2. เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐานทางการเง�นให 

แข�งแกรงข� ้น สงเสร�มใหเปนตลาดที่มีศักยภาพ 

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ

3. ปรับปรุงเง� ่อนไขพ��นฐานของการดำเนินธุรกิจ 

ทางการเง�น

4. ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพในการเปนศูนย 

การเง�นระหวางประเทศ

1. ยกระดับ Technical Content สำหรับสินคา 

สงออก

2. เสร�มสรางการรับเหมาโครงการและพัฒนา 

Service Outsourcing

3. เรงรัดการพัฒนาธุรกิจบร�การ 

4. สงเสร�มการนำเขาและสงออกทาเร�อเซ�่ยงไฮ

5. สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด 

มูลคาเพ��ม

6. ผลักดันการสรางฐานการสงออก          

(Export Base)

7. ใชประโยชนจากสินคานำเขาอยางเต็มที่ 

8. รักษาความหลากหลายของตลาด

9. ยกระดับการออกสูภายนอก

10. เสร�มสรางการคาที่ยุติธรรม (Fair trade)

11. สรางความสะดวกใหแกการคาระหวางประเทศ

12. พัฒนาระบบบร�การการคาใหสมบูรณแบบ

1. ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่มีทาเร�อน้ำลึก 

หยางซาน เปนสัญลักษณไดรับการพัฒนาในทางที่ดี 

2. เสร�มสรางปจจัยพ��นฐานดานการขนสง 

(Shipping Elements)

3. การเปดเสร�ของทาเร�อไดรับพัฒนาระบบแบบ 

กาวกระโดด

4. เร� ่มกอสรางระบบ E-Port และผลักดัน EDI 

ที่เช� ่อมโยงระหวางทาเร�อศุลกากร 

กับหนวยงานการคาระหวางประเทศที่เกี ่ยวของ

5. ปร�มาณการขนถายสินคาเพ��มข� ้นอยางรวดเร�ว

ศูนยกลางทางการเง�น ศูนยกลางทางการคา ศูนยกลางทางการขนสง

สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดวยมาตรการ ดังนี้ 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนจบ)
นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคน มีขนาดเพียง 5,800 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญกวากรุงเทพฯเพียงเล็กนอย แตขนาดเศรษฐกิจเกือบเทา
ประเทศไทยทั้งประเทศ มหานครแหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานามวา
“ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) เพราะเซี่ยงไฮ ไดพัฒนาเปน
ศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน และกำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง
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ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



 จากตอนท่ีหน่ึงไดนำเสนอถึงแนวทาง 
การพัฒนาเป นศ ูนย กลางด านการเง ิน 
ตอนที่สองนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนา 
เปนศูนยกลางดานการคาระหวางประเทศ 
และในตอนจบนี้จะนำเสนอถึงแนวทางการ
พัฒนาเปนศูนยกลางขนสง พรอมสรุปวิสัยทัศน 
แนวทางการพัฒนาทั้งสามดานเพื่อใหทาน
ผูอานไดเห็นภาพแผนพัฒนาของมหานคร 
เซ่ียงไฮและเห็นถึงการผลักดันดานตาง ๆ อยาง 
เปนรูปธรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากหลายปจจัยท่ีสงผล 
ใหนครเซี ่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาว 

กระโดดจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของ 
ฮองกงในปจจุบัน
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะ 
รัฐมนตรีจีนไดประกาศใหสรางนครเซี่ยงไฮ 
เปนศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ 
(International Transport Center) เพื่อที่ 
จะพัฒนาเขตผูตงใหเปนศูนยกลางเศรษกิจ 
ของเอเชีย และพัฒนาเศรษฐกิจในลุมแมน้ำ 
ฉางเจียง (แยงซีเกียง) และตอมา ในการ 
ประชุมระดับผูนำของนครเซี่ยงไฮ มณฑล 

เจอเจียง และมณฑลเจียงซูเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2539 ที่ประชุมไดเห็นชอบรวมกันที่ 
จะดำเนินโครงการสรางนครเซี่ยงไฮใหเปน
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศโดยมี 
ทาเรือนครเซี่ยงไฮเปนทาเรือหลักและใช 
ทาเรือในมณฑลเจอเจียงและมณฑลเจียงซู 
เปนทาเรือรอง
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮไดรับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ 
ลงทุนกอสรางทาเรือน้ำลึกหยางซาน จนมี 
ปริมาณการขนถายสินคาผานทารวมทั้งสิ้น
กวา 50,000 ลานตัน ติดอันดับหนึ่งของ 
โลกติดตอกันเปนปที่ 3 มีปริมาณขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรถึง 28.5 ลานตูคอนเทนเนอร 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ทาเรือ 
เซี่ยงไฮไดกาวขึ้นมาเปนทาเรือที่มีปริมาณ
ขนถายตูคอนเทนเนอรมากอันดับท่ี 2 ของ 
โลกรองจากสิงคโปร และมีการติดตอ 
เชื่อมโยงกับทาเรือกวา 500 ทาเรือในกวา 
200 ประเทศ รวมทั้งไดดึงดูดบริษัทเดินเรือ 
ทั้งในและตางประเทศมากกวา 65 บริษัท 
มาดำเนินกิจการในทาเรือนี้ โดยในแตละ 
เดือน มีการเดินเรือเฉลี่ยประมาณ 2,200 
เที่ยว ในจำนวนนั้นเปนเที่ยวเรือจากตาง 
ประเทศกวา 1,110 เที่ยว
 พัฒนาการของการสรางศูนยกลาง 

การขนสงระหวางประเทศของเซี ่ยงไฮใน 
ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่
ม ีท า เร ือน ้ำล ึกหยางซานเป น 
สัญลักษณไดรับการพัฒนาในทาง 

ที่ดี
 ภายหลังจากการกอสรางและเปดใช 
งานทาเรือน้ำลึก หยางซานในระยะที่ 1 
และ 2 เมื่อตนป พ.ศ. 2550 โครงการระยะ 
ที่ 3 ก็ไดเปดทดลองใชบริการ สงผลให 
ทาเรือดังกลาวมีทาเทียบเรือเพิ่มขึ ้นเปน 
จำนวน 16 ทา สามารถรองรับการขนถาย 
ตูคอนเทนเนอรไดถึงปละ 28 ลานตู
 ขณะเดียวกันทาเรือไวเกาเฉียว (Wai 
Gao Qiao) ซึ่งเปนทาเรือที่รองรับเรือใน 
ภูมิภาคใกลเคียง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเซีย 
ก็ไดร ับการปรับปรุงถึง 5 ระยะ และ 
เสร็จเรียบรอยแลวในระยะเดียวกัน โดยมี 
ทาเทียบเรือขนาดใหญจำนวน 16 ทาและ 
ขนาดเล็ก 4 ทา สามารถรองรับตู คอน 
เทนเนอรไดปละ 15 ลานตูคอนเทนเนอร

เสริมสรางปจจัยพื้นฐานดานการ 
ขนสง (Shipping Elements)
 เม่ือปลายป พ.ศ. 2550 นครเซ่ียงไฮ 

ม ีบร ิษ ัทเด ินเร ือระหว างประเทศและ 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของเปดใหบริการรวม 
ทั้งหมด 958 ราย ในจำนวนนี้ เปนบริษัท 
เดินเรือระหวางประเทศจำนวน 40 ราย 
ตัวแทนบริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ 
จำนวน 111 ราย บริษัทใหบริหารจัดการ 
ดานการขนสงระหวางประเทศ (International 
Shipping Management Company) 
จำนวน 57 ราย ผูรับขนสงที่ไมมีเรือเปน 
ของตนเอง (NVOCC) จำนวน 750 บริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทตางชาติที่จดทะเบียน 
ดานธุรกิจดังกลาวในนครเซี่ยงไฮอีกจำนวน 
295 บริษัท
 ปจจุบัน บริษัทเรือรายใหญ 50 อันดับ 
แรกของโลกไดเปดใหบริการในนครเซี่ยงไฮ 
สถาบันจัดช้ันเรือ (Classification Society) 
8 อันดับแรกของโลกไดจัดตั ้งสำนักงาน 
ตัวแทนในนครเซ่ียงไฮ Shanghai Shipping 
Exchange ไดยืนยันในฐานะการเปนศูนย 
กลางวิจัยนโยบายขนสงทางเรือของจีน 
และเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขนสง 
สินคาระหวางประเทศ และไดพัฒนาเปน 

ศูนยซื้อขายเรือมือ 2 ระดับประเทศอีก 
ดวย คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย 
นาวีของจีน (China Maritime Arbitration 
Commission) ก็ไดจัดตั ้งศูนยอนุญาโต 
ตุลาการพาณิชยนาวีระดับภูมิภาคในนคร 
เซี่ยงไฮ (ซึ่งมีเพียงแหงเดียวเทานั้นในจีน)

การเปดเสรีของทาเรือไดรับการ 
พัฒนาระบบแบบกาวกระโดด
 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เขต 

ปลอดภาษีทาเรือหยางซานซ่ึงเปนเขตควบคุม 
พิเศษของศุลกากรที่มีลักษณะความเปน 
การคาเสรีแหงแรกของจีนไดเปดใหบริการอยาง 
เปนทางการ ซึ่งเปนเขตปลอดภาษีแบบครบ 
วงจรที่มีทั้งทาเรือ เขตโลจิสติกส และ EPZ 

เริ่มกอสรางระบบ E-port และ 
ผลักดันระบบ EDI ที่เชื่อมโยง 
ระหวางทาเรือ ศุลกากร กับหนวยงาน 

การคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
 ปจจุบันนี้ สมาชิกระบบแลกเปลี่ยน 
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange: EDI) มีจำนวนกวา 900 ราย 
ขณะที่ระบบ E-B/L ไดครอบคลุมถึงทาเรือ 
ขนถายตูคอนเทนเนอรทุกทาและตัวแทน 
บริษัทสายการเดินเรือระหวางประเทศ และ 
เอกสารจำนวน 41 ประเภทที่ใชประกอบ 
การขนสงและพิธ ีการศุลกากรมีการใช 
ระบบอิเล็กทรอนิกสจากเอกสารทั ้งสิ ้น 
จำนวน 58 ประเภท

ปริมาณการขนถายสินคาเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว 
 ในป พ.ศ. 2551 ทาเรือเซี่ยงไฮ 

มีปริมาณขนถายสินคาคอนเทนเนอรสูงถึง 
28.5 ลานตูคอนเทนเนอร อยูในอันดับที่ 2 
ของโลก และมีปริมาณขนถายสินคาสูง 
เปนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจัดไดวาเปน 1 ใน 
ทาเรือท่ีมีปริมาณการขนถายสินคามากท่ีสุด 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮไดวางแผนในป พ.ศ. 
2553 ใหกำหนดฐานะของนครเซ่ียงไฮในการ 
ที ่เปนศูนยกลางขนสงระหวางประเทศ 
และในป พ.ศ. 2563 ใหสรางศูนยกลาง 
ขนสงระหวางประเทศเต็มรูปแบบ โดย 
กำหนดแนวทางในการพัฒนาการไปสูศูนยกลาง 
ขนสงดวยมาตรการ ดังตอไปนี้ 
• เร งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของ 
ทาเรือ โดยมีทาเรือน้ำลึกหยางซานเปน 

มลพิษ แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ 
พัฒนาทาเรือ ระบบการคมนาคมที่เกิดผล 
กระทบในดานลบตอสิ ่งแวดลอม และ 
พยายามสรางใหเปน “ทาเรือสีเขียว” (Green 
Port) เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
• เร งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศ โดย 
สงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และเลือกใชนโยบายให 
สอดคลองและเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด
• เสร ิมสร างขีดความสามารถของ 
ทาเรือเซี่ยงไฮใหมีมาตรฐานระดับสากล 
ทั้งในดานกฎหมาย และขอมูลขาวสาร

บทสรุป

 ผมขอเรียนวาความสำเร็จในการผลักดัน 
ใหนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ 
อยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นจากหลายปจจัย 
โดยเฉพาะความพรอมดานการเงิน การ 
กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจน 
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบ 
การจัดการที่สนับสนุนการเรียนรูและการ
สงผานขอมูลระหวางกันและจากตาง 

ประเทศ และการดำเนินงานและกำกับ 
ควบคุมก ิจกรรม/โครงการท ี ่สอดร ับ 
เปนระบบและตอเนื่อง อันสงผลใหนคร 
เซี่ยงไฮไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
จนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาของฮองกงใน
ปจจุบัน
 ผมเชื่อวาหลายทานอานถึงตรงนี้แลว 
ก็อาจรู ส ึกเหมือนกับผมวาสิ ่งที ่ร ัฐบาล 

เซี ่ยงไฮกำหนดแนวทางการพัฒนาไวนั ้น 
ไมยากเกินกวาที่คนไทยจะคิดได แตที่ผม 
เห็นวายากมากก็คือการดำเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการเพ ื ่อให  เป นไปตาม 
วิสัยทัศนที่วางไวนั่นเอง … เพราะจากการ 
ศึกษาและติดตามของผมพบวาประชาชน 
และทุกฝายท่ีเก่ียวของลวนเช่ือม่ันในการนำพา 
ของรัฐบาลจีน หนวยงานที่เกี่ยวของของ 
จีนจ ึงพร อมเด ินหนาดำเน ินแผนงาน/ 
โครงการที่กำหนดไวอยางจริงจัง การลาชา 
กวาแผนงานไมมีใหเห็น มีแตเสร็จเร็วกวา 
กำหนดแทบทั้งสิ้น ทีมงานที่เกี่ยวของลวน 
ใชโอกาสที่ไดรับในการแสดงฝมือของตน 
และสร างผลงานเพ ื ่อความผาส ุกของ 
ประชาชนและความเจร ิญของประเทศ 
อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนโอกาสใหทีมงาน 
กาวขึ้นสู ตำแหนงที่สูงขึ ้นและรับผิดชอบ 
โครงการที่ใหญขึ้นในอนาคต
 เราจะเปนอะไรก็ไดที ่อยากจะเปน 
หากเรารวมแรงรวมใจกัน ...

ตัวหลัก สรางสรรคระบบการแขงขันและ 
ความรวมมือระหวางทาเรือกับทาเรือให 
สมบูรณแบบ ผลักดันการตอเรือ พัฒนา 
ระบบการคมนาคมเชื่อมโยงหลังทาเขากับ 
ทาเรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะรถไฟ 
และการขนสงทางน้ำภายในประเทศ (Inland 
Water-Way Transportation)
• ใชประโยชนจากความไดเปรียบใน 
ดานนโยบายทาเรือปลอดภาษี เรงการ 
ปรับปรุงนโยบายทาเรือ
• รวบรวมปจจัยการขนสง (Shipping 
Elements) เสริมสรางระบบภาคบริการ 
ขนสงที่ทันสมัยและเปนสากล ทั้งนี้โดย 
คำนึงเสมอวาปจจัยปริมาณการขนถาย 
สินคามิใชตัวบงช้ีถึงศักยภาพทางการแขงขัน 
ของทาเรือในระดับสากลเทานั้น หากแตยัง 

รวมถึงการเงิน การคา กฎหมาย สถาบัน 
ที่ปรึกษา และนโยบายตาง ๆ ตลอดจน 
บริการขนสงและที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งใน 
ปจจ ุบ ัน จ ีนถ ือเปนประเทศที ่ม ีความ 
ตองการปจจัยดังกลาวมากที่สุดในโลก แต 
บร ิ ก า รด  านการ เ ง ิ น เพ ื ่ อ การขนส  ง 
(International Shipping Financing) ของ 
บริษัทขนสงรายใหญเกือบท้ังหมดดำเนินการ
ผานกรุงลอนดอน นครนิวยอรก เมือง 
ฮัมบวรก สิงคโปร และฮองกง นครเซี่ยงไฮ 
จึงจำเปนที่จะตองเรงรวบรวมและพัฒนา 
ปจจัยการขนสง และพัฒนาระบบบริการ 
ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
• มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
แบบสมัยใหม โดยปจจุบันพื้นที่สามเหลี่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียงและเขตใจกลางเมือง 

สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผานมีปริมาณ 
การขนถายสินคาออกผานทางทาเรือเซ่ียงไฮ 
คิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณ 
การขนถายสินคาทั้งหมดของทาเรือเซี่ยงไฮ 
พื้นที่ดังกลาวถือวาเปนแหลงสินคาสำคัญ 
ในโครงการศูนยกลางการขนสงระหวาง 
ประเทศ 
 ดังน้ัน จึงจำเปนตองมีการเปล่ียนแปลง 
เสนทางเดิมของระบบการขนถายสินคาทาง
น้ำ โดยเรงสรางระบบเสนทางการขนสง 
ทางน้ำของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแมน้ำฉางเจียง 
และเมืองสำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน 
เร  งสร  างพ ื ้ นฐานระบบการคมนาคม 
ขนสงใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน 
ย ั ง ได ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญในการ 
สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการปลอย 

1

2

3

4

5

“
ในป พ.ศ. 2551 

ทาเร�อเซ�่ยงไฮมี 

ปร�มาณขนถายสินคา

คอนเทนเนอรสูงถึง 

28.5 

ลานตูคอนเทนเนอร 

อยูในอันดับที่ 2 

ของโลก 

และมีปร�มาณขนถาย

สินคาสูงเปนอันดับ 1 

ของโลก 

ซ�่งจัดไดวาเปน 1 

ในทาเร�อที่มีปร�มาณ 

การขนถายสินคามาก

ที่สุดในแถบเอเช�ย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

”

1. เรงเสร�มสรางระบบตลาดการเง�นใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งข� ้น

2. เรงจัดตั�งระบบโครงสรางพ��นฐานทางการเง�นให 

แข�งแกรงข� ้น สงเสร�มใหเปนตลาดที่มีศักยภาพ 

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ

3. ปรับปรุงเง� ่อนไขพ��นฐานของการดำเนินธุรกิจ 

ทางการเง�น

4. ปรับปรุงและเสร�มสรางศักยภาพในการเปนศูนย 

การเง�นระหวางประเทศ

1. ยกระดับ Technical Content สำหรับสินคา 

สงออก

2. เสร�มสรางการรับเหมาโครงการและพัฒนา 

Service Outsourcing

3. เรงรัดการพัฒนาธุรกิจบร�การ 

4. สงเสร�มการนำเขาและสงออกทาเร�อเซ�่ยงไฮ

5. สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด 

มูลคาเพ��ม

6. ผลักดันการสรางฐานการสงออก          

(Export Base)

7. ใชประโยชนจากสินคานำเขาอยางเต็มที่ 

8. รักษาความหลากหลายของตลาด

9. ยกระดับการออกสูภายนอก

10. เสร�มสรางการคาที่ยุติธรรม (Fair trade)

11. สรางความสะดวกใหแกการคาระหวางประเทศ

12. พัฒนาระบบบร�การการคาใหสมบูรณแบบ

1. ศูนยกลางขนสงระหวางประเทศที่มีทาเร�อน้ำลึก 

หยางซาน เปนสัญลักษณไดรับการพัฒนาในทางที่ดี 

2. เสร�มสรางปจจัยพ��นฐานดานการขนสง 

(Shipping Elements)

3. การเปดเสร�ของทาเร�อไดรับพัฒนาระบบแบบ 

กาวกระโดด

4. เร� ่มกอสรางระบบ E-Port และผลักดัน EDI 

ที่เช� ่อมโยงระหวางทาเร�อศุลกากร 

กับหนวยงานการคาระหวางประเทศที่เกี ่ยวของ

5. ปร�มาณการขนถายสินคาเพ��มข� ้นอยางรวดเร�ว

ศูนยกลางทางการเง�น ศูนยกลางทางการคา ศูนยกลางทางการขนสง

สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดวยมาตรการ ดังนี้ 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนจบ)
นครเซี่ยงไฮมีประชากรกวา 20 ลานคน มีขนาดเพียง 5,800 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญกวากรุงเทพฯเพียงเล็กนอย แตขนาดเศรษฐกิจเกือบเทา
ประเทศไทยทั้งประเทศ มหานครแหงนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญกวาสมญานามวา
“ปารีสตะวันออก” (Oriental Paris) เพราะเซี่ยงไฮ ไดพัฒนาเปน
ศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน และกำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง
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ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



 นับแตมาประจำการเพื ่อใหบริการ 
ผูประกอบการไทยและเสริมสรางตลาดสินคา 
และบริการของไทยอยูในเมืองจีนในชวง 
หลายปที่ผานมา เรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตวาคน 
ไทยไมวาจะเปนผูแทนภาครัฐและผูประกอบ 
การตางฉงนและสอบถามถึงเกี่ยวกับสินคา
จีนเสมอก็คือ เรื่องการลอกเลียนแบบสินคา 
ของจีนที่ทำไดอยางรวดเร็ว คลายคลึง และ 
มีราคาถูก เรียกงายๆ วาทั้งถูก ทั้งดี และ 
ออกมาไลหลังของแททันใจไมตองใหรอนาน 
จนมักนำไปสูคำถามตามมาวา “ทำไมจีน 
ไมสรางแบรนด” ของตนเอง 
 หลายวันกอน ผมไดอานหนังสือพิมพ 
ช่ือดังของจีนอยางไชนาเดล่ี (China Daily) 
เห็นพาดหัวตัวใหญในสวนของหนาธุรกิจ 
“Remake, Remodel, Rebrand … 
Chinese firms need to raise their 
game to gain international recognition” 
ซ่ึงกลาวถึงความพยายามในการสรางแบรนด 
ของสินคาจีนสูตลาดโลก ปจจุบัน เราไมควร 
มองขามการพัฒนาสินคาและบริการในตลาด 
โลกของจีน เพราะจีนยุคหลังมิไดเติบโต 
อยางเชนที่เราเคยประสบเห็นดังเชนของ 
ประเทศอื ่นๆ ในอดีต หลายปที ่ผานมา 
เศรษฐกิจจีนไดเติบโตในบริบทใหมที่โลก 
กำลังเปดใหมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต
ที่เสรีและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปน 
กำลังเสริมในทุกภาคสวน กระแสการสราง 
ตราสินคาของจีนในเวทีโลกก็คาดวาจะ 
เกิดขึ้นในรูปแบบใหมเชนเดียวกัน

จ�นสรางแบรนดไปถึงไหนกันแลว

 หากพิจารณาจากมูลคาของแบรนด 

(Brand Value) โดยรวมของ 100 อันดับ 
แรกแบรนดชั ้นนำของแตละประเทศในป 
พ.ศ. 2553 ก็พบวา สหรัฐฯ เปนชาติที่มี 
ขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดเมื่อพิจารณาจาก
มูลคาแบรนดโดยรวม ตามมาหางๆ ดวยจีน 
เยอรมัน ญี่ปุน ฝรั่งเศส และสวิตเซอรแลนด
 นอกจากนี้ ผลจากการสำรวจ 100 
อันดับมูลคาแบรนดชั ้นนำของโลกลาสุด 
ของ BrandZ ยังพบวา แบรนดจีนกำลัง 
เพิ ่มสัดสวนในเชิงมูลคาและจำนวนใน 
อ ันด ับของแบรนด โลกอย างรวดเร ็ว 
กลาวคือ มูลคาแบรนดของจีนไดเพิ่มขึ้น 
อยางกาวกระโดดเปนรอยละ 11 ของ 100 
อันดับแบรนดโลกโดยรวม รายชื่อ 12 ตรา 
สินคาจีนชั้นนำลาสุดที่ติด 100 อันดับแรก 
ของโลก ไดแก
  ไชนาโมบาย (China Mobile) 
กิจการรัฐวิสาหกิจดานโทรคมนาคมของจีน 
ที่ใหญสุดของโลกและนับเปนแบรนดที ่มี 
มูลคาสูงสุดของจีนในปจจุบัน ติดอันดับที่ 9
  ไอซีบีซี (ICBC) สถาบันการเงิน 
ที่ใหญที่สุดของจีนที่มีสาขากวา 16,200 
แหงในจีน และเปดบริการอีก 23 สาขาใน 
20 ประเทศ ก็กาวขึ้นไปติดอันดับที่ 11
  ไชนาคอนสครัคชั่นแบงก (China 
Construction Bank) อันดับที่ 24 
  ไปตู (Baidu) “เครื่องจักรคนหา” 
(Search Engine) ที่ไดรับความนิยมมาก 
ที่สุดในจีน โดยมีสัดสวนทางการตลาดกวา 
รอยละ 80 ของทั้งหมดในปจจุบัน ติด 
อันดับที่ 29 พรอมกับการขยายตัวของ 
มูลคาแบรนดถึงรอยละ 141 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผานมา
  ไช น  า ไ ล ฟ   ( C h i n a  L i f e )  

รัฐวิสาหกิจดานประกันชีวิตรายใหญสุดของ
จีนได ร ับการจัดช ั ้นคร ั ้งแรก และกาว 
กระโดดขึ้นมาอยูในอันดับที่ 33 
  แบงกออฟไชนา (Bank of 
China) ธนาคารของรัฐบาลจีน อันดับที่ 37
  ธนาคารเพื่อการเกษตรของจีน 
(Agricultural Bank of China) อันดับที่ 43 
  เทนเซนท (Tencent) เจาของ 
“เครือขายสังคมออนไลน” (Social Network) 
ชื่อดังอยาง “คิวคิว” (QQ) ที่มีผูใชกวา 600 
ลานคนในจีน ซึ่งมากกวาของเฟซบุค (Face 
book) ทั่วโลกเสียอีก ติดอันดับที่ 52
  ปโตรไชนา (Petro China) รัฐ 
วิสาหกิจดานพลังงานและปโตรเคมีชั้นนำ 
ของจีน กาวขึ้นมาอยูอันดับที่ 78
  ผิงอัน (Ping An) ธุรกิจประกันภัย 
รายใหญของจีน อันดับที่ 83
  ไชนาเทเลคอม (China Telecom) 
อันดับที่ 91 และ
  ไชนาเมอรแชนแบงก (China 
Merchants Bank) อันดับที่ 97
 ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาแบรนดหนา 
ใหมของจีนที่ไดรับการจัดชั้นสูระดับโลกใน
ครั้งนี้สวนใหญเปนกิจการดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการเงินการธนาคาร โดย 
หลายตราสินคาเปนกิจการประเภทรัฐวิสาหกิจ 
จีนที่มีทุนหนาและไดรับการสนับสนุนจากภ
าครัฐที่เขมแข็ง จึงมีศักยภาพและ 
ความพรอมที่จะใสเกียรหาเดินหนาพัฒนา 
แบรนดอยางเต็มสูบตอไป 
 ประการสำคัญ การเขามาของแบรนด 
ใหมเหลาน้ียังสะทอนถึงการปรับเปล่ียนจุดเดน 
ของจีนจากการเปนแหลงผลิตสินคาที ่มี 
“ตนทุนต่ำ” ไปสู “นวัตกรรมและความ 
เปนตนแบบดานการตลาด” ดวยการ 
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางอยางรวดเร็ว 
เชนนี้ จึงนำไปสูคำถามสงสัยของผูคนใน 
วงการตลาดระหวางประเทศและผูสนใจวา 
“อะไรเปนเหตุผลที ่อยู เบื ้องหลังความ 
สำเร็จของแบรนดจีนในการกาวกระโดด 
ขึ้นสูตลาดระดับโลก” ติดตามเนื้อหาตอใน 
ฉบับหนา 
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สาธารณรัฐประชาชนจ�น



สามารถท่ีจะรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง 
สนามบินเพ่ิมอีก 97 แหง ภายในป ค.ศ. 2020 
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง ในป ค.ศ. 2006

  
การคมนาคมขนสงทางน้ำ

การพัฒนาการคมนาคมทางน้ำของ 
จีนก็ไดรับผลสําเร็จนาชื่นชมเชนกัน ไดมี 
การดําเนินการกอสรางทาเรือขนสงน้ำมัน 
และถานหิน และชองทางเดินเรือน้ำลึก 
หลายแหง เชน ในนครเซ่ียงไฮไดตอเติมทาเรือ 
น้ำลึกของศูนยการขนสงทางเรือนานาชาติ 
เมืองฉินหวงเตาไดขยายทาเรือขนสงถานหิน 
เพิ่มเติม เมืองหยิงโขวสิ้นสุดโครงการสราง 
ชองทางเดินเรือน้ำลึกที่รองรับเรือบรรทุก 
ขนาด 150,000 ตัน ตลอดจนการตอเติมชองทาง 
เดินเรือน้ำลึกบริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
เปนตน

สภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจของ 

สาธารณรัฐประชาชนจ�น

ประเทศจีนนับไดวามีความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดวยนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจและแผนการดําเนินงานที่มี 
การกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยใน     
ป ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศของจีนมีคา 33.54 ลานลานหยวน 
เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2008 รอยละ 8.7 โดยแรง 
ขับเคล่ือนสําคัญมาจากการลงทุนในประเทศ 
(อัตราการเติบโตรอยละ 30.1) การบริโภค 
ภาคครัวเรือน (อัตราเติบโตรอยละ 16.9) 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโต 
รอยละ 11.0)

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนเร่ิมใหความ 
สําคัญกับการ “เติบโตอยางมีคุณภาพ” ทั้ง 
การใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาระบบเครือขายประกัน 
สังคม โดยปจจุบันประเทศจีนใชแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 
2010) คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8 เพิ่มการจางงานมากขึ้นกวา 9 ลานคน 
อัตราการวางงานต่ำกวารอยละ 4.6 ดัชนี 
ผูบริโภคอยูท่ีรอยละ 3 และดุลการคาระหวาง 
ประเทศสมดุล

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's 
Republic of China : PRC) คือชื่อที่เปน 
ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คน 
ทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่ง 
แปลวา "อาณาจักรกลาง" จีนตั้งอยูบนทวีป 
เอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ 
เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน 
เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา 
ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออก 
และทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวัน 
ออก และทะเลจีนใต  ประเทศจีนเปน 
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
โลก ขนาดพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร 
รองจากประเทศรัสเซีย และแคนาดา 
พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 
กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 
กิโลเมตร ในบรรดาเกาะนอยใหญทั้งหมด 
6,536 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่ส ุดคือเกาะ     

ไตหวันและไหหนาน เมืองหลวงของจีน 
คือกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 
ภายหลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัยชนะ 
ในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง 
ดังน้ัน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป จึงถือวา 
เปนวันชาติจีน

ระบบโครงสรางพ��นฐานดานการคมนาคม 

ขนสง1

โครงการพ ัฒนาระบบโครงสร าง 
พื ้นฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ 
ร ัฐบาลจีนไดร ิเร ิ ่มมานานและตอเนื ่อง    
ทําใหจีนสามารถพัฒนาระบบโครงขายการ 
ขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั ้งการขนสงสินคาทางน้ำ ทางอากาศ 
ตลอดจนการวางระบบการขนสงในรูปแบบ 
อื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน 
เชน โครงการวางทอกาซระหวางจีนและ 
สหภาพพมา เปนตน โดยในระหวางป ค.ศ. 

2001 – ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนไดทุมเงิน 
ลงทุนจํานวนมหาศาลไปกับการกอสราง 
ทางถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยมีการประเมินกันวารัฐบาลจีน 
อาจมีการใชจายงบประมาณเพื่อกอสราง 
ทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 200 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยโครงการกอสรางรถไฟ 
ด ั งกล าวรวมถ ึงการก อสร างรถไฟฟ า 
ความเร็วสูงจากนครปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร โดยใชเวลา 
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และจัดเปนระบบ 
การขนสงแบบรางที่มีความเร็วที่สุดของจีน 
ในขณะนี้ และนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังไดเรง 
การกอสรางทางรถไฟในมณฑลทางภาค 
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ โดยมี 
ความยาวรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 35,000 
กิโลเมตร และคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้น 
ป ค.ศ. 2010 ซึ่งจากการดําเนินการ 
กอสรางรถไฟจํานวนมากของรัฐบาลจีน 
นี้เอง คาดวาจีนจะมีรางรถไฟครอบคลุม 

ทั ่วประเทศรวมเปนระยะทางประมาณ 
120,000 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2020 
การคมนาคมขนสงทางรถไฟนับเปนรูปแบบ 
การขนสงที่สำคัญของประเทศจีน

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ

เนื ่องจากจีนเปนประเทศที ่มีขนาด 
ใหญและมีปริมาณการขนสงผูโดยสารและ 
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขนสง 
ทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัด 
ทําใหรถไฟไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอยู 
อยางมากมาย ทําใหรัฐบาลจีนไดเพ่ิมมูลคา 
การลงทุนในการขนสงระบบรางภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปฉบับ  
ลาสุด (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2010) โดย 
ไดทำการตั้งเปาลงทุนกวา 1.25 ลานลาน 
หยวน ในการลงทุนดานอุปกรณและทาง 
รถไฟสายใหม ตลอดจนเพิ่มเงินลงทุนอีก 
250,000 ลานหยวน สําหรับหัวรถจักร 
และตัวขบวนรถไฟฟา

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2008 รัฐบาลจีนยังใหบริการรถไฟใตดิน 
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10 สาย ซึ่งมีความยาว 
ท้ังส้ิน 25 กิโลเมตร ในกรุงปกก่ิง โดยรัฐบาล 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดตั้ง 
เปาที ่จะมีทางดวนรวมระยะทางทั้งสิ ้น 
70,000 กิโลเมตร ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 
จากขอมูลของกระทรวงการสื ่อสารแหง 
ประเทศจีน (Ministry of Communica 
tions) ระบุวารัฐบาลจีนไดมีแผนการกอสราง 
และปรับปรุงถนนทั่วประเทศ โดยจะมี 
การกอสรางถนนไฮเวย (Highway) เชื่อม  
ตอเมืองขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 2 
แสนคน โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน 
ในเขตชนบท รวมถึงโครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนในเขตปกครองตนเองทิเบต 
ทําใหมีโครงขายถนนท่ัวเขตปกครองตนเอง 
ทิเบตยาวถึง 5,100 กิโลเมตร สงผลใหการ 
ขนสงในทิเบตเปนไปโดยสะดวกขึ้น โดยพบ 
วารอยละ 80 ของจํานวนหมูบานกวา 5,000 

รวดเร็วในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
โดยเกิดจากปจจัยสนับสนุนสําคัญหลาย 
ประการ อาทิ ขนาดพื้นที่ของประเทศที่มี 
ขนาดกวางใหญ จํานวนประชากรและรายได 
ตอหัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความ 
ตองการเดินทางทางอากาศของประชากร 
ชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหมีสาย 
การบินท้ังจากจีนเองและสายการบินตางชาติ 
เรงเปดจุดบินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี 
จีนประกาศผอนปรนกฎระเบียบตาง  ๆ ทําให 
สายการบินนานาประเทศเพิ ่มเที ่ยวบิน 
ไปยังจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสอง 
ประเทศไดมีขอตกลงในการเพิ่มเที่ยวบิน 
และเสนทางบินอันมีรายละเอียด เชน การ 
เพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหวางกันเปนเทาตัว 
ภายในป ค.ศ. 2010 พรอมขยายเท่ียวบินขนสง 
สินคา ซึ่งจากปจจุบันสหรัฐมีเที่ยวบินในจีน 
เพียง 10 เที่ยวบินเทานั้น พรอมกันนี้จีนยัง   

เปดนานฟาเสรีใหแกสายการบินสหรัฐใน 
การรับสงผู โดยสารและสินคาไดมากขึ ้น 
สวนจีนเองก็จะไดรับสิทธ์ิในการเปดเท่ียวบิน 
ไปยังสหรัฐมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ไดมี 
การเปดใชอาคารผูโดยสาร T3 ของทาอากาศยาน 
นครปกกิ่ง ซึ่งถือเปนอาคารผูโดยสารท่ีทัน 
สมัยและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งและมีขนาด 
พื้นที ่ใชสอยมากที ่สุดในโลกทั ้งนี้เพื่อให 
สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญและการ 
เพ่ิมข้ึนของจํานวนสายการบินและผูโดยสาร 
ทางอากาศในอนาคต

ปจจุบันสนามบินในประเทศจีนสามารถ 
รองรับผูโดยสารไดราว 185 ลานคน ใน     
ป ค.ศ. 2007 จากที่รองรับได 7 ลานคน ใน 
ป ค.ศ. 1985 โดยมีสนามบินปกกิ่งเปน 
สนามบินที่มีขนาดใหญและสามารถรองรับ 
ผูโดยสารไดมากที่สุดของจีน ซึ่งในป ค.ศ. 
2009 มีผูโดยสารเดินทางผานสนามบินดังกลาว 
ประมาณ 65 ลานคน และเพื่อใหมีความ 

ท ุ มงบประมาณในการสร างไปท ั ้ งส ิ ้น 
15,500 ลานหยวน (2,180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
คมนาคมขนสงของประเทศจีนเอง ก็ไดพัฒนา 
และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันจีน 
สามารถผลิตรถไฟหัวกระสุน EMU 
(Electric Multiple Units) ซึ่งมีความ 
เร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง รุน 
"เหอเสเหา" (Hexiehao) ที่เมืองชิงเตา 
นับเปนรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกที่จีน 
วิจัยและผลิตขึ ้นเอง และจากแผนการ 
พัฒนาดังกลาวจะทําใหรถไฟใตดินของ     
ปกกิ่งมีโครงขายเชื่อมกันยาวไมต่ำกวา 561 
กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2015 จีนจะมี 
สถานีรถไฟทั้งสิ้นถึง 420 สถานีมากเปน 
อันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

การคมนาคมขนสงทางถนน

นอกจากการลงทุนในระบบการขนสง
ทางรางแลวรัฐบาลจีนยังไดเรงการกอสราง 
ทาอากาศยาน ทาเรือ และถนนทั่วประเทศ 
เพ่ือเรงกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินตางๆ 
และสอดคลองกับการขยายตัวทางดาน 

 1 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/index.php

 

ประเด็นเมื่อเรารับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางโลจิสติกสและเศรษฐกิจของประเทศจีน
อยางรวดเร็วและไปขางหนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
แลวอนาคตขางหนาที ่ประเทศไทยตอง 
วางยุทธศาสตรควบคูกับการเจริญเติบโต 
ของประเทศจีนและวางพันธมิตรกับจีนตอง
ทำอยางไร และที่สำคัญคือการลงทุนใน 
ประเทศจีนตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเหมือนกับกลุม CP หรือ กลุมมิตรผล  
ครั้งหนาผมจะอธิบายถึงเสนทางและตนทุน
ที ่ผ ู ประกอบการใชในการตัดสินใจเพื ่อ 
กระจายสินคาในประเทศจีน

หมูบานในทิเบต สามารถเขาถึงไดโดยรถยนต

นอกจากน้ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการกอสราง 
สะพานขนาดใหญหลายแหงเพื ่ออํานวย 
ความสะดวกใหกับการขนสงทางถนนใหเปน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนไดเปดใช 
สะพานขามอาวหังโจว ซึ่งถือเปนสะพาน 
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาว 
กวาสะพานขามทะเลของประเทศบาหเรน 
และซาอุดิอาระเบียถึง 11 กิโลเมตร โดย 
สะพานขามอาวหังโจวมีจุดเริ ่มตนจาก 
เมืองเจียซิงทางทิศเหนือและส้ินสุดท่ีเมือง 
หนิงโปทางทิศใต เปนสะพานที่มีความยาว 
36 กิโลเมตร ขามอาวหังโจวเชื่อมตอ 
นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ 

สําคัญของจีนกับเมืองหนิงโปของมณฑล 
เจอเจียง สะพานดังกลาวยังชวยลดระยะทาง 
จากเซี่ยงไฮสูหนิงโปไดกวา 120 กิโลเมตร 
ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเอื้อประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจและชวยลดปญหาการจราจร 
ติดขัดที่ยังเปนปญหาหลักในเขตเศรษฐกิจ 
ตาง ๆ ทางภาคใตของจีน และชวยลดระยะ 
เวลาการเดินทางระหวางทาเรือที ่คับคั ่ง 
ที่สุด 2 แหงของจีน

การคมนาคมขนสงทางอากาศ

ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคเก่ียวกับ 
สนามบินของจีนก็พัฒนาเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็วเชนกัน อุตสาหกรรมการบิน 
ของจีนถือเปนหนึ่งอุตสาหกรรมการเดิน 
ทางที่นาลงทุนและมีอัตราการเจริญเติบโต 

“รัฐบาลจ�นมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินเพ��มอีก 97 แหง
ภายในป ค.ศ. 2020
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง
ในปค.ศ. 2006” 

 Absolute Value Growth Rate over the Same Period

 (100 million yuan) Last Year (%)

Gross Domestic Products 268,660.2 10.6

Primary Industry 25,600.0 4.0

Secondary Industry 129,324.6 12.6

Tertiary Industry 113,735.7 9.5
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สามารถท่ีจะรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง 
สนามบินเพ่ิมอีก 97 แหง ภายในป ค.ศ. 2020 
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง ในป ค.ศ. 2006

  
การคมนาคมขนสงทางน้ำ

การพัฒนาการคมนาคมทางน้ำของ 
จีนก็ไดรับผลสําเร็จนาชื่นชมเชนกัน ไดมี 
การดําเนินการกอสรางทาเรือขนสงน้ำมัน 
และถานหิน และชองทางเดินเรือน้ำลึก 
หลายแหง เชน ในนครเซ่ียงไฮไดตอเติมทาเรือ 
น้ำลึกของศูนยการขนสงทางเรือนานาชาติ 
เมืองฉินหวงเตาไดขยายทาเรือขนสงถานหิน 
เพิ่มเติม เมืองหยิงโขวสิ้นสุดโครงการสราง 
ชองทางเดินเรือน้ำลึกที่รองรับเรือบรรทุก 
ขนาด 150,000 ตัน ตลอดจนการตอเติมชองทาง 
เดินเรือน้ำลึกบริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
เปนตน

สภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจของ 

สาธารณรัฐประชาชนจ�น

ประเทศจีนนับไดวามีความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดวยนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจและแผนการดําเนินงานที่มี 
การกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยใน     
ป ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศของจีนมีคา 33.54 ลานลานหยวน 
เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2008 รอยละ 8.7 โดยแรง 
ขับเคล่ือนสําคัญมาจากการลงทุนในประเทศ 
(อัตราการเติบโตรอยละ 30.1) การบริโภค 
ภาคครัวเรือน (อัตราเติบโตรอยละ 16.9) 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโต 
รอยละ 11.0)

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนเร่ิมใหความ 
สําคัญกับการ “เติบโตอยางมีคุณภาพ” ทั้ง 
การใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาระบบเครือขายประกัน 
สังคม โดยปจจุบันประเทศจีนใชแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 
2010) คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8 เพิ่มการจางงานมากขึ้นกวา 9 ลานคน 
อัตราการวางงานต่ำกวารอยละ 4.6 ดัชนี 
ผูบริโภคอยูท่ีรอยละ 3 และดุลการคาระหวาง 
ประเทศสมดุล

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's 
Republic of China : PRC) คือชื่อที่เปน 
ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คน 
ทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่ง 
แปลวา "อาณาจักรกลาง" จีนตั้งอยูบนทวีป 
เอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ 
เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน 
เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา 
ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออก 
และทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวัน 
ออก และทะเลจีนใต  ประเทศจีนเปน 
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
โลก ขนาดพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร 
รองจากประเทศรัสเซีย และแคนาดา 
พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 
กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 
กิโลเมตร ในบรรดาเกาะนอยใหญทั้งหมด 
6,536 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่ส ุดคือเกาะ     

ไตหวันและไหหนาน เมืองหลวงของจีน 
คือกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 
ภายหลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัยชนะ 
ในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง 
ดังน้ัน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป จึงถือวา 
เปนวันชาติจีน

ระบบโครงสรางพ��นฐานดานการคมนาคม 

ขนสง1

โครงการพ ัฒนาระบบโครงสร าง 
พื ้นฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ 
ร ัฐบาลจีนไดร ิเร ิ ่มมานานและตอเนื ่อง    
ทําใหจีนสามารถพัฒนาระบบโครงขายการ 
ขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั ้งการขนสงสินคาทางน้ำ ทางอากาศ 
ตลอดจนการวางระบบการขนสงในรูปแบบ 
อื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน 
เชน โครงการวางทอกาซระหวางจีนและ 
สหภาพพมา เปนตน โดยในระหวางป ค.ศ. 

2001 – ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนไดทุมเงิน 
ลงทุนจํานวนมหาศาลไปกับการกอสราง 
ทางถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยมีการประเมินกันวารัฐบาลจีน 
อาจมีการใชจายงบประมาณเพื่อกอสราง 
ทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 200 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยโครงการกอสรางรถไฟ 
ด ั งกล าวรวมถ ึงการก อสร างรถไฟฟ า 
ความเร็วสูงจากนครปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร โดยใชเวลา 
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และจัดเปนระบบ 
การขนสงแบบรางที่มีความเร็วที่สุดของจีน 
ในขณะนี้ และนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังไดเรง 
การกอสรางทางรถไฟในมณฑลทางภาค 
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ โดยมี 
ความยาวรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 35,000 
กิโลเมตร และคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้น 
ป ค.ศ. 2010 ซึ่งจากการดําเนินการ 
กอสรางรถไฟจํานวนมากของรัฐบาลจีน 
นี้เอง คาดวาจีนจะมีรางรถไฟครอบคลุม 

ทั ่วประเทศรวมเปนระยะทางประมาณ 
120,000 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2020 
การคมนาคมขนสงทางรถไฟนับเปนรูปแบบ 
การขนสงที่สำคัญของประเทศจีน

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ

เนื ่องจากจีนเปนประเทศที ่มีขนาด 
ใหญและมีปริมาณการขนสงผูโดยสารและ 
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขนสง 
ทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัด 
ทําใหรถไฟไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอยู 
อยางมากมาย ทําใหรัฐบาลจีนไดเพ่ิมมูลคา 
การลงทุนในการขนสงระบบรางภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปฉบับ  
ลาสุด (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2010) โดย 
ไดทำการตั้งเปาลงทุนกวา 1.25 ลานลาน 
หยวน ในการลงทุนดานอุปกรณและทาง 
รถไฟสายใหม ตลอดจนเพิ่มเงินลงทุนอีก 
250,000 ลานหยวน สําหรับหัวรถจักร 
และตัวขบวนรถไฟฟา

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2008 รัฐบาลจีนยังใหบริการรถไฟใตดิน 
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10 สาย ซึ่งมีความยาว 
ท้ังส้ิน 25 กิโลเมตร ในกรุงปกก่ิง โดยรัฐบาล 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดตั้ง 
เปาที ่จะมีทางดวนรวมระยะทางทั้งสิ ้น 
70,000 กิโลเมตร ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 
จากขอมูลของกระทรวงการสื ่อสารแหง 
ประเทศจีน (Ministry of Communica 
tions) ระบุวารัฐบาลจีนไดมีแผนการกอสราง 
และปรับปรุงถนนทั่วประเทศ โดยจะมี 
การกอสรางถนนไฮเวย (Highway) เชื่อม  
ตอเมืองขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 2 
แสนคน โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน 
ในเขตชนบท รวมถึงโครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนในเขตปกครองตนเองทิเบต 
ทําใหมีโครงขายถนนท่ัวเขตปกครองตนเอง 
ทิเบตยาวถึง 5,100 กิโลเมตร สงผลใหการ 
ขนสงในทิเบตเปนไปโดยสะดวกขึ้น โดยพบ 
วารอยละ 80 ของจํานวนหมูบานกวา 5,000 

รวดเร็วในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
โดยเกิดจากปจจัยสนับสนุนสําคัญหลาย 
ประการ อาทิ ขนาดพื้นที่ของประเทศที่มี 
ขนาดกวางใหญ จํานวนประชากรและรายได 
ตอหัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความ 
ตองการเดินทางทางอากาศของประชากร 
ชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหมีสาย 
การบินท้ังจากจีนเองและสายการบินตางชาติ 
เรงเปดจุดบินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี 
จีนประกาศผอนปรนกฎระเบียบตาง  ๆ ทําให 
สายการบินนานาประเทศเพิ ่มเที ่ยวบิน 
ไปยังจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสอง 
ประเทศไดมีขอตกลงในการเพิ่มเที่ยวบิน 
และเสนทางบินอันมีรายละเอียด เชน การ 
เพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหวางกันเปนเทาตัว 
ภายในป ค.ศ. 2010 พรอมขยายเท่ียวบินขนสง 
สินคา ซึ่งจากปจจุบันสหรัฐมีเที่ยวบินในจีน 
เพียง 10 เที่ยวบินเทานั้น พรอมกันนี้จีนยัง   

เปดนานฟาเสรีใหแกสายการบินสหรัฐใน 
การรับสงผู โดยสารและสินคาไดมากขึ ้น 
สวนจีนเองก็จะไดรับสิทธ์ิในการเปดเท่ียวบิน 
ไปยังสหรัฐมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ไดมี 
การเปดใชอาคารผูโดยสาร T3 ของทาอากาศยาน 
นครปกกิ่ง ซึ่งถือเปนอาคารผูโดยสารท่ีทัน 
สมัยและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งและมีขนาด 
พื้นที ่ใชสอยมากที ่สุดในโลกทั ้งนี้เพื่อให 
สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญและการ 
เพ่ิมข้ึนของจํานวนสายการบินและผูโดยสาร 
ทางอากาศในอนาคต

ปจจุบันสนามบินในประเทศจีนสามารถ 
รองรับผูโดยสารไดราว 185 ลานคน ใน     
ป ค.ศ. 2007 จากที่รองรับได 7 ลานคน ใน 
ป ค.ศ. 1985 โดยมีสนามบินปกกิ่งเปน 
สนามบินที่มีขนาดใหญและสามารถรองรับ 
ผูโดยสารไดมากที่สุดของจีน ซึ่งในป ค.ศ. 
2009 มีผูโดยสารเดินทางผานสนามบินดังกลาว 
ประมาณ 65 ลานคน และเพื่อใหมีความ 

ท ุ มงบประมาณในการสร างไปท ั ้ งส ิ ้น 
15,500 ลานหยวน (2,180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
คมนาคมขนสงของประเทศจีนเอง ก็ไดพัฒนา 
และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันจีน 
สามารถผลิตรถไฟหัวกระสุน EMU 
(Electric Multiple Units) ซึ่งมีความ 
เร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง รุน 
"เหอเสเหา" (Hexiehao) ที่เมืองชิงเตา 
นับเปนรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกที่จีน 
วิจัยและผลิตขึ ้นเอง และจากแผนการ 
พัฒนาดังกลาวจะทําใหรถไฟใตดินของ     
ปกกิ่งมีโครงขายเชื่อมกันยาวไมต่ำกวา 561 
กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2015 จีนจะมี 
สถานีรถไฟทั้งสิ้นถึง 420 สถานีมากเปน 
อันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

การคมนาคมขนสงทางถนน

นอกจากการลงทุนในระบบการขนสง
ทางรางแลวรัฐบาลจีนยังไดเรงการกอสราง 
ทาอากาศยาน ทาเรือ และถนนทั่วประเทศ 
เพ่ือเรงกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินตางๆ 
และสอดคลองกับการขยายตัวทางดาน 

 1 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/index.php

 

ประเด็นเมื่อเรารับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางโลจิสติกสและเศรษฐกิจของประเทศจีน
อยางรวดเร็วและไปขางหนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
แลวอนาคตขางหนาที ่ประเทศไทยตอง 
วางยุทธศาสตรควบคูกับการเจริญเติบโต 
ของประเทศจีนและวางพันธมิตรกับจีนตอง
ทำอยางไร และที่สำคัญคือการลงทุนใน 
ประเทศจีนตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเหมือนกับกลุม CP หรือ กลุมมิตรผล  
ครั้งหนาผมจะอธิบายถึงเสนทางและตนทุน
ที ่ผ ู ประกอบการใชในการตัดสินใจเพื ่อ 
กระจายสินคาในประเทศจีน

หมูบานในทิเบต สามารถเขาถึงไดโดยรถยนต

นอกจากน้ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการกอสราง 
สะพานขนาดใหญหลายแหงเพื ่ออํานวย 
ความสะดวกใหกับการขนสงทางถนนใหเปน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนไดเปดใช 
สะพานขามอาวหังโจว ซึ่งถือเปนสะพาน 
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาว 
กวาสะพานขามทะเลของประเทศบาหเรน 
และซาอุดิอาระเบียถึง 11 กิโลเมตร โดย 
สะพานขามอาวหังโจวมีจุดเริ ่มตนจาก 
เมืองเจียซิงทางทิศเหนือและส้ินสุดท่ีเมือง 
หนิงโปทางทิศใต เปนสะพานที่มีความยาว 
36 กิโลเมตร ขามอาวหังโจวเชื่อมตอ 
นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ 

สําคัญของจีนกับเมืองหนิงโปของมณฑล 
เจอเจียง สะพานดังกลาวยังชวยลดระยะทาง 
จากเซี่ยงไฮสูหนิงโปไดกวา 120 กิโลเมตร 
ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเอื้อประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจและชวยลดปญหาการจราจร 
ติดขัดที่ยังเปนปญหาหลักในเขตเศรษฐกิจ 
ตาง ๆ ทางภาคใตของจีน และชวยลดระยะ 
เวลาการเดินทางระหวางทาเรือที ่คับคั ่ง 
ที่สุด 2 แหงของจีน

การคมนาคมขนสงทางอากาศ

ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคเก่ียวกับ 
สนามบินของจีนก็พัฒนาเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็วเชนกัน อุตสาหกรรมการบิน 
ของจีนถือเปนหนึ่งอุตสาหกรรมการเดิน 
ทางที่นาลงทุนและมีอัตราการเจริญเติบโต 

“รัฐบาลจ�นมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินเพ��มอีก 97 แหง
ภายในป ค.ศ. 2020
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง
ในปค.ศ. 2006” 

 Absolute Value Growth Rate over the Same Period

 (100 million yuan) Last Year (%)

Gross Domestic Products 268,660.2 10.6

Primary Industry 25,600.0 4.0

Secondary Industry 129,324.6 12.6

Tertiary Industry 113,735.7 9.5

ตาราง ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศจ�น
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การพัฒนาระบบโลจ�สติกส
และ

เศรษฐกิจของประเทศจ�น
การเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในประเทศจีนไดขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว 

พรอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
นักธุรกิจ นักวางแผน นักการคาและผูบริหารจากประเทศไทยมีความรูความเขาใจเพียงพอ 

และพรอมจะดำเนินธุรกิจไปควบคูกับการเจริญเติบโตของประเทศจีนหรือยัง

Contributor
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ� 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
และผูอำนวยการศูนยว�จัยโลจ�สติกส 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology,
Melbourne, Australia
เช�่ยวชาญ Supply Chain and Logistics 
Management์

THE GLOBE



สามารถท่ีจะรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง 
สนามบินเพ่ิมอีก 97 แหง ภายในป ค.ศ. 2020 
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง ในป ค.ศ. 2006

  
การคมนาคมขนสงทางน้ำ

การพัฒนาการคมนาคมทางน้ำของ 
จีนก็ไดรับผลสําเร็จนาชื่นชมเชนกัน ไดมี 
การดําเนินการกอสรางทาเรือขนสงน้ำมัน 
และถานหิน และชองทางเดินเรือน้ำลึก 
หลายแหง เชน ในนครเซ่ียงไฮไดตอเติมทาเรือ 
น้ำลึกของศูนยการขนสงทางเรือนานาชาติ 
เมืองฉินหวงเตาไดขยายทาเรือขนสงถานหิน 
เพิ่มเติม เมืองหยิงโขวสิ้นสุดโครงการสราง 
ชองทางเดินเรือน้ำลึกที่รองรับเรือบรรทุก 
ขนาด 150,000 ตัน ตลอดจนการตอเติมชองทาง 
เดินเรือน้ำลึกบริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
เปนตน

สภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจของ 

สาธารณรัฐประชาชนจ�น

ประเทศจีนนับไดวามีความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดวยนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจและแผนการดําเนินงานที่มี 
การกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยใน     
ป ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศของจีนมีคา 33.54 ลานลานหยวน 
เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2008 รอยละ 8.7 โดยแรง 
ขับเคล่ือนสําคัญมาจากการลงทุนในประเทศ 
(อัตราการเติบโตรอยละ 30.1) การบริโภค 
ภาคครัวเรือน (อัตราเติบโตรอยละ 16.9) 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโต 
รอยละ 11.0)

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนเร่ิมใหความ 
สําคัญกับการ “เติบโตอยางมีคุณภาพ” ทั้ง 
การใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาระบบเครือขายประกัน 
สังคม โดยปจจุบันประเทศจีนใชแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 
2010) คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8 เพิ่มการจางงานมากขึ้นกวา 9 ลานคน 
อัตราการวางงานต่ำกวารอยละ 4.6 ดัชนี 
ผูบริโภคอยูท่ีรอยละ 3 และดุลการคาระหวาง 
ประเทศสมดุล

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's 
Republic of China : PRC) คือชื่อที่เปน 
ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คน 
ทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่ง 
แปลวา "อาณาจักรกลาง" จีนตั้งอยูบนทวีป 
เอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ 
เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน 
เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา 
ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออก 
และทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวัน 
ออก และทะเลจีนใต  ประเทศจีนเปน 
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
โลก ขนาดพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร 
รองจากประเทศรัสเซีย และแคนาดา 
พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 
กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 
กิโลเมตร ในบรรดาเกาะนอยใหญทั้งหมด 
6,536 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่ส ุดคือเกาะ     

ไตหวันและไหหนาน เมืองหลวงของจีน 
คือกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 
ภายหลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัยชนะ 
ในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง 
ดังน้ัน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป จึงถือวา 
เปนวันชาติจีน

ระบบโครงสรางพ��นฐานดานการคมนาคม 

ขนสง1

โครงการพ ัฒนาระบบโครงสร าง 
พื ้นฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ 
ร ัฐบาลจีนไดร ิเร ิ ่มมานานและตอเนื ่อง    
ทําใหจีนสามารถพัฒนาระบบโครงขายการ 
ขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั ้งการขนสงสินคาทางน้ำ ทางอากาศ 
ตลอดจนการวางระบบการขนสงในรูปแบบ 
อื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน 
เชน โครงการวางทอกาซระหวางจีนและ 
สหภาพพมา เปนตน โดยในระหวางป ค.ศ. 

2001 – ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนไดทุมเงิน 
ลงทุนจํานวนมหาศาลไปกับการกอสราง 
ทางถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยมีการประเมินกันวารัฐบาลจีน 
อาจมีการใชจายงบประมาณเพื่อกอสราง 
ทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 200 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยโครงการกอสรางรถไฟ 
ด ั งกล าวรวมถ ึงการก อสร างรถไฟฟ า 
ความเร็วสูงจากนครปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร โดยใชเวลา 
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และจัดเปนระบบ 
การขนสงแบบรางที่มีความเร็วที่สุดของจีน 
ในขณะนี้ และนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังไดเรง 
การกอสรางทางรถไฟในมณฑลทางภาค 
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ โดยมี 
ความยาวรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 35,000 
กิโลเมตร และคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้น 
ป ค.ศ. 2010 ซึ่งจากการดําเนินการ 
กอสรางรถไฟจํานวนมากของรัฐบาลจีน 
นี้เอง คาดวาจีนจะมีรางรถไฟครอบคลุม 

ทั ่วประเทศรวมเปนระยะทางประมาณ 
120,000 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2020 
การคมนาคมขนสงทางรถไฟนับเปนรูปแบบ 
การขนสงที่สำคัญของประเทศจีน

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ

เนื ่องจากจีนเปนประเทศที ่มีขนาด 
ใหญและมีปริมาณการขนสงผูโดยสารและ 
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขนสง 
ทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัด 
ทําใหรถไฟไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอยู 
อยางมากมาย ทําใหรัฐบาลจีนไดเพ่ิมมูลคา 
การลงทุนในการขนสงระบบรางภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปฉบับ  
ลาสุด (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2010) โดย 
ไดทำการตั้งเปาลงทุนกวา 1.25 ลานลาน 
หยวน ในการลงทุนดานอุปกรณและทาง 
รถไฟสายใหม ตลอดจนเพิ่มเงินลงทุนอีก 
250,000 ลานหยวน สําหรับหัวรถจักร 
และตัวขบวนรถไฟฟา

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2008 รัฐบาลจีนยังใหบริการรถไฟใตดิน 
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10 สาย ซึ่งมีความยาว 
ท้ังส้ิน 25 กิโลเมตร ในกรุงปกก่ิง โดยรัฐบาล 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดตั้ง 
เปาที ่จะมีทางดวนรวมระยะทางทั้งสิ ้น 
70,000 กิโลเมตร ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 
จากขอมูลของกระทรวงการสื ่อสารแหง 
ประเทศจีน (Ministry of Communica 
tions) ระบุวารัฐบาลจีนไดมีแผนการกอสราง 
และปรับปรุงถนนทั่วประเทศ โดยจะมี 
การกอสรางถนนไฮเวย (Highway) เชื่อม  
ตอเมืองขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 2 
แสนคน โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน 
ในเขตชนบท รวมถึงโครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนในเขตปกครองตนเองทิเบต 
ทําใหมีโครงขายถนนท่ัวเขตปกครองตนเอง 
ทิเบตยาวถึง 5,100 กิโลเมตร สงผลใหการ 
ขนสงในทิเบตเปนไปโดยสะดวกขึ้น โดยพบ 
วารอยละ 80 ของจํานวนหมูบานกวา 5,000 

รวดเร็วในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
โดยเกิดจากปจจัยสนับสนุนสําคัญหลาย 
ประการ อาทิ ขนาดพื้นที่ของประเทศที่มี 
ขนาดกวางใหญ จํานวนประชากรและรายได 
ตอหัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความ 
ตองการเดินทางทางอากาศของประชากร 
ชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหมีสาย 
การบินท้ังจากจีนเองและสายการบินตางชาติ 
เรงเปดจุดบินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี 
จีนประกาศผอนปรนกฎระเบียบตาง  ๆ ทําให 
สายการบินนานาประเทศเพิ ่มเที ่ยวบิน 
ไปยังจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสอง 
ประเทศไดมีขอตกลงในการเพิ่มเที่ยวบิน 
และเสนทางบินอันมีรายละเอียด เชน การ 
เพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหวางกันเปนเทาตัว 
ภายในป ค.ศ. 2010 พรอมขยายเท่ียวบินขนสง 
สินคา ซึ่งจากปจจุบันสหรัฐมีเที่ยวบินในจีน 
เพียง 10 เที่ยวบินเทานั้น พรอมกันนี้จีนยัง   

เปดนานฟาเสรีใหแกสายการบินสหรัฐใน 
การรับสงผู โดยสารและสินคาไดมากขึ ้น 
สวนจีนเองก็จะไดรับสิทธ์ิในการเปดเท่ียวบิน 
ไปยังสหรัฐมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ไดมี 
การเปดใชอาคารผูโดยสาร T3 ของทาอากาศยาน 
นครปกกิ่ง ซึ่งถือเปนอาคารผูโดยสารท่ีทัน 
สมัยและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งและมีขนาด 
พื้นที ่ใชสอยมากที ่สุดในโลกทั ้งนี้เพื่อให 
สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญและการ 
เพ่ิมข้ึนของจํานวนสายการบินและผูโดยสาร 
ทางอากาศในอนาคต

ปจจุบันสนามบินในประเทศจีนสามารถ 
รองรับผูโดยสารไดราว 185 ลานคน ใน     
ป ค.ศ. 2007 จากที่รองรับได 7 ลานคน ใน 
ป ค.ศ. 1985 โดยมีสนามบินปกกิ่งเปน 
สนามบินที่มีขนาดใหญและสามารถรองรับ 
ผูโดยสารไดมากที่สุดของจีน ซึ่งในป ค.ศ. 
2009 มีผูโดยสารเดินทางผานสนามบินดังกลาว 
ประมาณ 65 ลานคน และเพื่อใหมีความ 

ท ุ มงบประมาณในการสร างไปท ั ้ งส ิ ้น 
15,500 ลานหยวน (2,180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
คมนาคมขนสงของประเทศจีนเอง ก็ไดพัฒนา 
และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันจีน 
สามารถผลิตรถไฟหัวกระสุน EMU 
(Electric Multiple Units) ซึ่งมีความ 
เร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง รุน 
"เหอเสเหา" (Hexiehao) ที่เมืองชิงเตา 
นับเปนรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกที่จีน 
วิจัยและผลิตขึ ้นเอง และจากแผนการ 
พัฒนาดังกลาวจะทําใหรถไฟใตดินของ     
ปกกิ่งมีโครงขายเชื่อมกันยาวไมต่ำกวา 561 
กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2015 จีนจะมี 
สถานีรถไฟทั้งสิ้นถึง 420 สถานีมากเปน 
อันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

การคมนาคมขนสงทางถนน

นอกจากการลงทุนในระบบการขนสง
ทางรางแลวรัฐบาลจีนยังไดเรงการกอสราง 
ทาอากาศยาน ทาเรือ และถนนทั่วประเทศ 
เพ่ือเรงกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินตางๆ 
และสอดคลองกับการขยายตัวทางดาน 

 1 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/index.php

 

ประเด็นเมื่อเรารับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางโลจิสติกสและเศรษฐกิจของประเทศจีน
อยางรวดเร็วและไปขางหนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
แลวอนาคตขางหนาที ่ประเทศไทยตอง 
วางยุทธศาสตรควบคูกับการเจริญเติบโต 
ของประเทศจีนและวางพันธมิตรกับจีนตอง
ทำอยางไร และที่สำคัญคือการลงทุนใน 
ประเทศจีนตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเหมือนกับกลุม CP หรือ กลุมมิตรผล  
ครั้งหนาผมจะอธิบายถึงเสนทางและตนทุน
ที ่ผ ู ประกอบการใชในการตัดสินใจเพื ่อ 
กระจายสินคาในประเทศจีน

หมูบานในทิเบต สามารถเขาถึงไดโดยรถยนต

นอกจากน้ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการกอสราง 
สะพานขนาดใหญหลายแหงเพื ่ออํานวย 
ความสะดวกใหกับการขนสงทางถนนใหเปน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนไดเปดใช 
สะพานขามอาวหังโจว ซึ่งถือเปนสะพาน 
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาว 
กวาสะพานขามทะเลของประเทศบาหเรน 
และซาอุดิอาระเบียถึง 11 กิโลเมตร โดย 
สะพานขามอาวหังโจวมีจุดเริ ่มตนจาก 
เมืองเจียซิงทางทิศเหนือและส้ินสุดท่ีเมือง 
หนิงโปทางทิศใต เปนสะพานที่มีความยาว 
36 กิโลเมตร ขามอาวหังโจวเชื่อมตอ 
นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ 

สําคัญของจีนกับเมืองหนิงโปของมณฑล 
เจอเจียง สะพานดังกลาวยังชวยลดระยะทาง 
จากเซี่ยงไฮสูหนิงโปไดกวา 120 กิโลเมตร 
ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเอื้อประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจและชวยลดปญหาการจราจร 
ติดขัดที่ยังเปนปญหาหลักในเขตเศรษฐกิจ 
ตาง ๆ ทางภาคใตของจีน และชวยลดระยะ 
เวลาการเดินทางระหวางทาเรือที ่คับคั ่ง 
ที่สุด 2 แหงของจีน

การคมนาคมขนสงทางอากาศ

ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคเก่ียวกับ 
สนามบินของจีนก็พัฒนาเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็วเชนกัน อุตสาหกรรมการบิน 
ของจีนถือเปนหนึ่งอุตสาหกรรมการเดิน 
ทางที่นาลงทุนและมีอัตราการเจริญเติบโต 

“รัฐบาลจ�นมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินเพ��มอีก 97 แหง
ภายในป ค.ศ. 2020
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง
ในปค.ศ. 2006” 

 Absolute Value Growth Rate over the Same Period

 (100 million yuan) Last Year (%)

Gross Domestic Products 268,660.2 10.6

Primary Industry 25,600.0 4.0

Secondary Industry 129,324.6 12.6

Tertiary Industry 113,735.7 9.5

ตาราง ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศจ�น
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“ภายในป
ค.ศ. 2015 จ�นจะมี
สถานีรถไฟทั�งสิ�น
ถึง 420 สถานี
มากเปนอันดับที่ 4 
ของโลกรองจาก 
ประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั�งเศส 
และประเทศ
เยอรมนี” 
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การพัฒนาระบบโลจ�สติกส
และ

เศรษฐกิจของประเทศจ�น
การเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในประเทศจีนไดขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว 

พรอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
นักธุรกิจ นักวางแผน นักการคาและผูบริหารจากประเทศไทยมีความรูความเขาใจเพียงพอ 

และพรอมจะดำเนินธุรกิจไปควบคูกับการเจริญเติบโตของประเทศจีนหรือยัง
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สามารถท่ีจะรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง 
สนามบินเพ่ิมอีก 97 แหง ภายในป ค.ศ. 2020 
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง ในป ค.ศ. 2006

  
การคมนาคมขนสงทางน้ำ

การพัฒนาการคมนาคมทางน้ำของ 
จีนก็ไดรับผลสําเร็จนาชื่นชมเชนกัน ไดมี 
การดําเนินการกอสรางทาเรือขนสงน้ำมัน 
และถานหิน และชองทางเดินเรือน้ำลึก 
หลายแหง เชน ในนครเซ่ียงไฮไดตอเติมทาเรือ 
น้ำลึกของศูนยการขนสงทางเรือนานาชาติ 
เมืองฉินหวงเตาไดขยายทาเรือขนสงถานหิน 
เพิ่มเติม เมืองหยิงโขวสิ้นสุดโครงการสราง 
ชองทางเดินเรือน้ำลึกที่รองรับเรือบรรทุก 
ขนาด 150,000 ตัน ตลอดจนการตอเติมชองทาง 
เดินเรือน้ำลึกบริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
เปนตน

สภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจของ 

สาธารณรัฐประชาชนจ�น

ประเทศจีนนับไดวามีความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดวยนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจและแผนการดําเนินงานที่มี 
การกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยใน     
ป ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศของจีนมีคา 33.54 ลานลานหยวน 
เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2008 รอยละ 8.7 โดยแรง 
ขับเคล่ือนสําคัญมาจากการลงทุนในประเทศ 
(อัตราการเติบโตรอยละ 30.1) การบริโภค 
ภาคครัวเรือน (อัตราเติบโตรอยละ 16.9) 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโต 
รอยละ 11.0)

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนเร่ิมใหความ 
สําคัญกับการ “เติบโตอยางมีคุณภาพ” ทั้ง 
การใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาระบบเครือขายประกัน 
สังคม โดยปจจุบันประเทศจีนใชแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 
2010) คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8 เพิ่มการจางงานมากขึ้นกวา 9 ลานคน 
อัตราการวางงานต่ำกวารอยละ 4.6 ดัชนี 
ผูบริโภคอยูท่ีรอยละ 3 และดุลการคาระหวาง 
ประเทศสมดุล

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's 
Republic of China : PRC) คือชื่อที่เปน 
ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คน 
ทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่ง 
แปลวา "อาณาจักรกลาง" จีนตั้งอยูบนทวีป 
เอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ 
เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน 
เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา 
ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออก 
และทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวัน 
ออก และทะเลจีนใต  ประเทศจีนเปน 
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
โลก ขนาดพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร 
รองจากประเทศรัสเซีย และแคนาดา 
พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 
กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 
กิโลเมตร ในบรรดาเกาะนอยใหญทั้งหมด 
6,536 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่ส ุดคือเกาะ     

ไตหวันและไหหนาน เมืองหลวงของจีน 
คือกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 
ภายหลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัยชนะ 
ในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง 
ดังน้ัน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป จึงถือวา 
เปนวันชาติจีน

ระบบโครงสรางพ��นฐานดานการคมนาคม 

ขนสง1

โครงการพ ัฒนาระบบโครงสร าง 
พื ้นฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ 
ร ัฐบาลจีนไดร ิเร ิ ่มมานานและตอเนื ่อง    
ทําใหจีนสามารถพัฒนาระบบโครงขายการ 
ขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั ้งการขนสงสินคาทางน้ำ ทางอากาศ 
ตลอดจนการวางระบบการขนสงในรูปแบบ 
อื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน 
เชน โครงการวางทอกาซระหวางจีนและ 
สหภาพพมา เปนตน โดยในระหวางป ค.ศ. 

2001 – ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนไดทุมเงิน 
ลงทุนจํานวนมหาศาลไปกับการกอสราง 
ทางถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยมีการประเมินกันวารัฐบาลจีน 
อาจมีการใชจายงบประมาณเพื่อกอสราง 
ทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 200 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยโครงการกอสรางรถไฟ 
ด ั งกล าวรวมถ ึงการก อสร างรถไฟฟ า 
ความเร็วสูงจากนครปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร โดยใชเวลา 
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และจัดเปนระบบ 
การขนสงแบบรางที่มีความเร็วที่สุดของจีน 
ในขณะนี้ และนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังไดเรง 
การกอสรางทางรถไฟในมณฑลทางภาค 
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ โดยมี 
ความยาวรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 35,000 
กิโลเมตร และคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้น 
ป ค.ศ. 2010 ซึ่งจากการดําเนินการ 
กอสรางรถไฟจํานวนมากของรัฐบาลจีน 
นี้เอง คาดวาจีนจะมีรางรถไฟครอบคลุม 

ทั ่วประเทศรวมเปนระยะทางประมาณ 
120,000 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2020 
การคมนาคมขนสงทางรถไฟนับเปนรูปแบบ 
การขนสงที่สำคัญของประเทศจีน

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ

เนื ่องจากจีนเปนประเทศที ่มีขนาด 
ใหญและมีปริมาณการขนสงผูโดยสารและ 
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขนสง 
ทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัด 
ทําใหรถไฟไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอยู 
อยางมากมาย ทําใหรัฐบาลจีนไดเพ่ิมมูลคา 
การลงทุนในการขนสงระบบรางภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปฉบับ  
ลาสุด (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2010) โดย 
ไดทำการตั้งเปาลงทุนกวา 1.25 ลานลาน 
หยวน ในการลงทุนดานอุปกรณและทาง 
รถไฟสายใหม ตลอดจนเพิ่มเงินลงทุนอีก 
250,000 ลานหยวน สําหรับหัวรถจักร 
และตัวขบวนรถไฟฟา

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2008 รัฐบาลจีนยังใหบริการรถไฟใตดิน 
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10 สาย ซึ่งมีความยาว 
ท้ังส้ิน 25 กิโลเมตร ในกรุงปกก่ิง โดยรัฐบาล 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดตั้ง 
เปาที ่จะมีทางดวนรวมระยะทางทั้งสิ ้น 
70,000 กิโลเมตร ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 
จากขอมูลของกระทรวงการสื ่อสารแหง 
ประเทศจีน (Ministry of Communica 
tions) ระบุวารัฐบาลจีนไดมีแผนการกอสราง 
และปรับปรุงถนนทั่วประเทศ โดยจะมี 
การกอสรางถนนไฮเวย (Highway) เชื่อม  
ตอเมืองขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 2 
แสนคน โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน 
ในเขตชนบท รวมถึงโครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนในเขตปกครองตนเองทิเบต 
ทําใหมีโครงขายถนนท่ัวเขตปกครองตนเอง 
ทิเบตยาวถึง 5,100 กิโลเมตร สงผลใหการ 
ขนสงในทิเบตเปนไปโดยสะดวกขึ้น โดยพบ 
วารอยละ 80 ของจํานวนหมูบานกวา 5,000 

รวดเร็วในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
โดยเกิดจากปจจัยสนับสนุนสําคัญหลาย 
ประการ อาทิ ขนาดพื้นที่ของประเทศที่มี 
ขนาดกวางใหญ จํานวนประชากรและรายได 
ตอหัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความ 
ตองการเดินทางทางอากาศของประชากร 
ชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหมีสาย 
การบินท้ังจากจีนเองและสายการบินตางชาติ 
เรงเปดจุดบินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี 
จีนประกาศผอนปรนกฎระเบียบตาง  ๆ ทําให 
สายการบินนานาประเทศเพิ ่มเที ่ยวบิน 
ไปยังจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสอง 
ประเทศไดมีขอตกลงในการเพิ่มเที่ยวบิน 
และเสนทางบินอันมีรายละเอียด เชน การ 
เพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหวางกันเปนเทาตัว 
ภายในป ค.ศ. 2010 พรอมขยายเท่ียวบินขนสง 
สินคา ซึ่งจากปจจุบันสหรัฐมีเที่ยวบินในจีน 
เพียง 10 เที่ยวบินเทานั้น พรอมกันนี้จีนยัง   

เปดนานฟาเสรีใหแกสายการบินสหรัฐใน 
การรับสงผู โดยสารและสินคาไดมากขึ ้น 
สวนจีนเองก็จะไดรับสิทธ์ิในการเปดเท่ียวบิน 
ไปยังสหรัฐมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ไดมี 
การเปดใชอาคารผูโดยสาร T3 ของทาอากาศยาน 
นครปกกิ่ง ซึ่งถือเปนอาคารผูโดยสารท่ีทัน 
สมัยและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งและมีขนาด 
พื้นที ่ใชสอยมากที ่สุดในโลกทั ้งนี้เพื่อให 
สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญและการ 
เพ่ิมข้ึนของจํานวนสายการบินและผูโดยสาร 
ทางอากาศในอนาคต

ปจจุบันสนามบินในประเทศจีนสามารถ 
รองรับผูโดยสารไดราว 185 ลานคน ใน     
ป ค.ศ. 2007 จากที่รองรับได 7 ลานคน ใน 
ป ค.ศ. 1985 โดยมีสนามบินปกกิ่งเปน 
สนามบินที่มีขนาดใหญและสามารถรองรับ 
ผูโดยสารไดมากที่สุดของจีน ซึ่งในป ค.ศ. 
2009 มีผูโดยสารเดินทางผานสนามบินดังกลาว 
ประมาณ 65 ลานคน และเพื่อใหมีความ 

ท ุ มงบประมาณในการสร างไปท ั ้ งส ิ ้น 
15,500 ลานหยวน (2,180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
คมนาคมขนสงของประเทศจีนเอง ก็ไดพัฒนา 
และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันจีน 
สามารถผลิตรถไฟหัวกระสุน EMU 
(Electric Multiple Units) ซึ่งมีความ 
เร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง รุน 
"เหอเสเหา" (Hexiehao) ที่เมืองชิงเตา 
นับเปนรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกที่จีน 
วิจัยและผลิตขึ ้นเอง และจากแผนการ 
พัฒนาดังกลาวจะทําใหรถไฟใตดินของ     
ปกกิ่งมีโครงขายเชื่อมกันยาวไมต่ำกวา 561 
กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2015 จีนจะมี 
สถานีรถไฟทั้งสิ้นถึง 420 สถานีมากเปน 
อันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

การคมนาคมขนสงทางถนน

นอกจากการลงทุนในระบบการขนสง
ทางรางแลวรัฐบาลจีนยังไดเรงการกอสราง 
ทาอากาศยาน ทาเรือ และถนนทั่วประเทศ 
เพ่ือเรงกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินตางๆ 
และสอดคลองกับการขยายตัวทางดาน 

 1 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/index.php

 

ประเด็นเมื่อเรารับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางโลจิสติกสและเศรษฐกิจของประเทศจีน
อยางรวดเร็วและไปขางหนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
แลวอนาคตขางหนาที ่ประเทศไทยตอง 
วางยุทธศาสตรควบคูกับการเจริญเติบโต 
ของประเทศจีนและวางพันธมิตรกับจีนตอง
ทำอยางไร และที่สำคัญคือการลงทุนใน 
ประเทศจีนตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเหมือนกับกลุม CP หรือ กลุมมิตรผล  
ครั้งหนาผมจะอธิบายถึงเสนทางและตนทุน
ที ่ผ ู ประกอบการใชในการตัดสินใจเพื ่อ 
กระจายสินคาในประเทศจีน

หมูบานในทิเบต สามารถเขาถึงไดโดยรถยนต

นอกจากน้ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการกอสราง 
สะพานขนาดใหญหลายแหงเพื ่ออํานวย 
ความสะดวกใหกับการขนสงทางถนนใหเปน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนไดเปดใช 
สะพานขามอาวหังโจว ซึ่งถือเปนสะพาน 
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาว 
กวาสะพานขามทะเลของประเทศบาหเรน 
และซาอุดิอาระเบียถึง 11 กิโลเมตร โดย 
สะพานขามอาวหังโจวมีจุดเริ ่มตนจาก 
เมืองเจียซิงทางทิศเหนือและส้ินสุดท่ีเมือง 
หนิงโปทางทิศใต เปนสะพานที่มีความยาว 
36 กิโลเมตร ขามอาวหังโจวเชื่อมตอ 
นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ 

สําคัญของจีนกับเมืองหนิงโปของมณฑล 
เจอเจียง สะพานดังกลาวยังชวยลดระยะทาง 
จากเซี่ยงไฮสูหนิงโปไดกวา 120 กิโลเมตร 
ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเอื้อประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจและชวยลดปญหาการจราจร 
ติดขัดที่ยังเปนปญหาหลักในเขตเศรษฐกิจ 
ตาง ๆ ทางภาคใตของจีน และชวยลดระยะ 
เวลาการเดินทางระหวางทาเรือที ่คับคั ่ง 
ที่สุด 2 แหงของจีน

การคมนาคมขนสงทางอากาศ

ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคเก่ียวกับ 
สนามบินของจีนก็พัฒนาเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็วเชนกัน อุตสาหกรรมการบิน 
ของจีนถือเปนหนึ่งอุตสาหกรรมการเดิน 
ทางที่นาลงทุนและมีอัตราการเจริญเติบโต 

“รัฐบาลจ�นมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินเพ��มอีก 97 แหง
ภายในป ค.ศ. 2020
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง
ในปค.ศ. 2006” 

 Absolute Value Growth Rate over the Same Period

 (100 million yuan) Last Year (%)

Gross Domestic Products 268,660.2 10.6

Primary Industry 25,600.0 4.0

Secondary Industry 129,324.6 12.6

Tertiary Industry 113,735.7 9.5

ตาราง ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศจ�น
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ถึง 420 สถานี
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ของโลกรองจาก 
ประเทศญี่ปุน 
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เยอรมนี” 
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การพัฒนาระบบโลจ�สติกส
และ

เศรษฐกิจของประเทศจ�น
การเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในประเทศจีนไดขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว 

พรอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
นักธุรกิจ นักวางแผน นักการคาและผูบริหารจากประเทศไทยมีความรูความเขาใจเพียงพอ 

และพรอมจะดำเนินธุรกิจไปควบคูกับการเจริญเติบโตของประเทศจีนหรือยัง
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สามารถท่ีจะรองรับผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง 
สนามบินเพ่ิมอีก 97 แหง ภายในป ค.ศ. 2020 
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง ในป ค.ศ. 2006

  
การคมนาคมขนสงทางน้ำ

การพัฒนาการคมนาคมทางน้ำของ 
จีนก็ไดรับผลสําเร็จนาชื่นชมเชนกัน ไดมี 
การดําเนินการกอสรางทาเรือขนสงน้ำมัน 
และถานหิน และชองทางเดินเรือน้ำลึก 
หลายแหง เชน ในนครเซ่ียงไฮไดตอเติมทาเรือ 
น้ำลึกของศูนยการขนสงทางเรือนานาชาติ 
เมืองฉินหวงเตาไดขยายทาเรือขนสงถานหิน 
เพิ่มเติม เมืองหยิงโขวสิ้นสุดโครงการสราง 
ชองทางเดินเรือน้ำลึกที่รองรับเรือบรรทุก 
ขนาด 150,000 ตัน ตลอดจนการตอเติมชองทาง 
เดินเรือน้ำลึกบริเวณปากแมน้ำแยงซีเกียง 
เปนตน

สภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจของ 

สาธารณรัฐประชาชนจ�น

ประเทศจีนนับไดวามีความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดวยนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจและแผนการดําเนินงานที่มี 
การกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยใน     
ป ค.ศ. 2009 ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศของจีนมีคา 33.54 ลานลานหยวน 
เพ่ิมข้ึนจากป ค.ศ. 2008 รอยละ 8.7 โดยแรง 
ขับเคล่ือนสําคัญมาจากการลงทุนในประเทศ 
(อัตราการเติบโตรอยละ 30.1) การบริโภค 
ภาคครัวเรือน (อัตราเติบโตรอยละ 16.9) 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อัตราเติบโต 
รอยละ 11.0)

ในป ค.ศ. 2010 รัฐบาลจีนเร่ิมใหความ 
สําคัญกับการ “เติบโตอยางมีคุณภาพ” ทั้ง 
การใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาระบบเครือขายประกัน 
สังคม โดยปจจุบันประเทศจีนใชแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 
2010) คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 
8 เพิ่มการจางงานมากขึ้นกวา 9 ลานคน 
อัตราการวางงานต่ำกวารอยละ 4.6 ดัชนี 
ผูบริโภคอยูท่ีรอยละ 3 และดุลการคาระหวาง 
ประเทศสมดุล

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's 
Republic of China : PRC) คือชื่อที่เปน 
ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คน 
ทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่ง 
แปลวา "อาณาจักรกลาง" จีนตั้งอยูบนทวีป 
เอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดตอกับ 
ประเทศตางๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ 
เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน 
เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา 
ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออก 
และทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวัน 
ออก และทะเลจีนใต  ประเทศจีนเปน 
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
โลก ขนาดพื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร 
รองจากประเทศรัสเซีย และแคนาดา 
พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 
กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 
กิโลเมตร ในบรรดาเกาะนอยใหญทั้งหมด 
6,536 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่ส ุดคือเกาะ     

ไตหวันและไหหนาน เมืองหลวงของจีน 
คือกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
การสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 
ภายหลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนมีชัยชนะ 
ในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง 
ดังน้ัน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป จึงถือวา 
เปนวันชาติจีน

ระบบโครงสรางพ��นฐานดานการคมนาคม 

ขนสง1

โครงการพ ัฒนาระบบโครงสร าง 
พื ้นฐานทางดานการคมนาคมขนสงของ 
ร ัฐบาลจีนไดร ิเร ิ ่มมานานและตอเนื ่อง    
ทําใหจีนสามารถพัฒนาระบบโครงขายการ 
ขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั ้งการขนสงสินคาทางน้ำ ทางอากาศ 
ตลอดจนการวางระบบการขนสงในรูปแบบ 
อื่นๆ สําหรับการขนสงสินคาและพลังงาน 
เชน โครงการวางทอกาซระหวางจีนและ 
สหภาพพมา เปนตน โดยในระหวางป ค.ศ. 

2001 – ค.ศ. 2005 รัฐบาลจีนไดทุมเงิน 
ลงทุนจํานวนมหาศาลไปกับการกอสราง 
ทางถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน โดยมีการประเมินกันวารัฐบาลจีน 
อาจมีการใชจายงบประมาณเพื่อกอสราง 
ทางรถไฟทั่วประเทศสูงถึง 200 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยโครงการกอสรางรถไฟ 
ด ั งกล าวรวมถ ึงการก อสร างรถไฟฟ า 
ความเร็วสูงจากนครปกกิ่งไปยังเทียนจิน 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร โดยใชเวลา 
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และจัดเปนระบบ 
การขนสงแบบรางที่มีความเร็วที่สุดของจีน 
ในขณะนี้ และนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังไดเรง 
การกอสรางทางรถไฟในมณฑลทางภาค 
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ โดยมี 
ความยาวรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 35,000 
กิโลเมตร และคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้น 
ป ค.ศ. 2010 ซึ่งจากการดําเนินการ 
กอสรางรถไฟจํานวนมากของรัฐบาลจีน 
นี้เอง คาดวาจีนจะมีรางรถไฟครอบคลุม 

ทั ่วประเทศรวมเปนระยะทางประมาณ 
120,000 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2020 
การคมนาคมขนสงทางรถไฟนับเปนรูปแบบ 
การขนสงที่สำคัญของประเทศจีน

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ

เนื ่องจากจีนเปนประเทศที ่มีขนาด 
ใหญและมีปริมาณการขนสงผูโดยสารและ 
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขนสง 
ทางรถไฟเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัด 
ทําใหรถไฟไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอยู 
อยางมากมาย ทําใหรัฐบาลจีนไดเพ่ิมมูลคา 
การลงทุนในการขนสงระบบรางภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปฉบับ  
ลาสุด (ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2010) โดย 
ไดทำการตั้งเปาลงทุนกวา 1.25 ลานลาน 
หยวน ในการลงทุนดานอุปกรณและทาง 
รถไฟสายใหม ตลอดจนเพิ่มเงินลงทุนอีก 
250,000 ลานหยวน สําหรับหัวรถจักร 
และตัวขบวนรถไฟฟา

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2008 รัฐบาลจีนยังใหบริการรถไฟใตดิน 
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10 สาย ซึ่งมีความยาว 
ท้ังส้ิน 25 กิโลเมตร ในกรุงปกก่ิง โดยรัฐบาล 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดตั้ง 
เปาที ่จะมีทางดวนรวมระยะทางทั้งสิ ้น 
70,000 กิโลเมตร ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 
จากขอมูลของกระทรวงการสื ่อสารแหง 
ประเทศจีน (Ministry of Communica 
tions) ระบุวารัฐบาลจีนไดมีแผนการกอสราง 
และปรับปรุงถนนทั่วประเทศ โดยจะมี 
การกอสรางถนนไฮเวย (Highway) เชื่อม  
ตอเมืองขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 2 
แสนคน โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน 
ในเขตชนบท รวมถึงโครงการกอสรางและ 
ปรับปรุงถนนในเขตปกครองตนเองทิเบต 
ทําใหมีโครงขายถนนท่ัวเขตปกครองตนเอง 
ทิเบตยาวถึง 5,100 กิโลเมตร สงผลใหการ 
ขนสงในทิเบตเปนไปโดยสะดวกขึ้น โดยพบ 
วารอยละ 80 ของจํานวนหมูบานกวา 5,000 

รวดเร็วในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
โดยเกิดจากปจจัยสนับสนุนสําคัญหลาย 
ประการ อาทิ ขนาดพื้นที่ของประเทศที่มี 
ขนาดกวางใหญ จํานวนประชากรและรายได 
ตอหัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณความ 
ตองการเดินทางทางอากาศของประชากร 
ชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหมีสาย 
การบินท้ังจากจีนเองและสายการบินตางชาติ 
เรงเปดจุดบินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากท่ี 
จีนประกาศผอนปรนกฎระเบียบตาง  ๆ ทําให 
สายการบินนานาประเทศเพิ ่มเที ่ยวบิน 
ไปยังจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสอง 
ประเทศไดมีขอตกลงในการเพิ่มเที่ยวบิน 
และเสนทางบินอันมีรายละเอียด เชน การ 
เพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหวางกันเปนเทาตัว 
ภายในป ค.ศ. 2010 พรอมขยายเท่ียวบินขนสง 
สินคา ซึ่งจากปจจุบันสหรัฐมีเที่ยวบินในจีน 
เพียง 10 เที่ยวบินเทานั้น พรอมกันนี้จีนยัง   

เปดนานฟาเสรีใหแกสายการบินสหรัฐใน 
การรับสงผู โดยสารและสินคาไดมากขึ ้น 
สวนจีนเองก็จะไดรับสิทธ์ิในการเปดเท่ียวบิน 
ไปยังสหรัฐมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ไดมี 
การเปดใชอาคารผูโดยสาร T3 ของทาอากาศยาน 
นครปกกิ่ง ซึ่งถือเปนอาคารผูโดยสารท่ีทัน 
สมัยและสวยงามที่สุดแหงหนึ่งและมีขนาด 
พื้นที ่ใชสอยมากที ่สุดในโลกทั ้งนี้เพื่อให 
สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญและการ 
เพ่ิมข้ึนของจํานวนสายการบินและผูโดยสาร 
ทางอากาศในอนาคต

ปจจุบันสนามบินในประเทศจีนสามารถ 
รองรับผูโดยสารไดราว 185 ลานคน ใน     
ป ค.ศ. 2007 จากที่รองรับได 7 ลานคน ใน 
ป ค.ศ. 1985 โดยมีสนามบินปกกิ่งเปน 
สนามบินที่มีขนาดใหญและสามารถรองรับ 
ผูโดยสารไดมากที่สุดของจีน ซึ่งในป ค.ศ. 
2009 มีผูโดยสารเดินทางผานสนามบินดังกลาว 
ประมาณ 65 ลานคน และเพื่อใหมีความ 

ท ุ มงบประมาณในการสร างไปท ั ้ งส ิ ้น 
15,500 ลานหยวน (2,180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
คมนาคมขนสงของประเทศจีนเอง ก็ไดพัฒนา 
และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันจีน 
สามารถผลิตรถไฟหัวกระสุน EMU 
(Electric Multiple Units) ซึ่งมีความ 
เร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง รุน 
"เหอเสเหา" (Hexiehao) ที่เมืองชิงเตา 
นับเปนรถไฟหัวกระสุนขบวนแรกที่จีน 
วิจัยและผลิตขึ ้นเอง และจากแผนการ 
พัฒนาดังกลาวจะทําใหรถไฟใตดินของ     
ปกกิ่งมีโครงขายเชื่อมกันยาวไมต่ำกวา 561 
กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2015 จีนจะมี 
สถานีรถไฟทั้งสิ้นถึง 420 สถานีมากเปน 
อันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

การคมนาคมขนสงทางถนน

นอกจากการลงทุนในระบบการขนสง
ทางรางแลวรัฐบาลจีนยังไดเรงการกอสราง 
ทาอากาศยาน ทาเรือ และถนนทั่วประเทศ 
เพ่ือเรงกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินตางๆ 
และสอดคลองกับการขยายตัวทางดาน 

 1 http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/index.php

 

ประเด็นเมื่อเรารับรูการเปลี่ยนแปลง
ทางโลจิสติกสและเศรษฐกิจของประเทศจีน
อยางรวดเร็วและไปขางหนาอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
แลวอนาคตขางหนาที ่ประเทศไทยตอง 
วางยุทธศาสตรควบคูกับการเจริญเติบโต 
ของประเทศจีนและวางพันธมิตรกับจีนตอง
ทำอยางไร และที่สำคัญคือการลงทุนใน 
ประเทศจีนตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเหมือนกับกลุม CP หรือ กลุมมิตรผล  
ครั้งหนาผมจะอธิบายถึงเสนทางและตนทุน
ที ่ผ ู ประกอบการใชในการตัดสินใจเพื ่อ 
กระจายสินคาในประเทศจีน

หมูบานในทิเบต สามารถเขาถึงไดโดยรถยนต

นอกจากน้ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการกอสราง 
สะพานขนาดใหญหลายแหงเพื ่ออํานวย 
ความสะดวกใหกับการขนสงทางถนนใหเปน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 รัฐบาลจีนไดเปดใช 
สะพานขามอาวหังโจว ซึ่งถือเปนสะพาน 
ขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาว 
กวาสะพานขามทะเลของประเทศบาหเรน 
และซาอุดิอาระเบียถึง 11 กิโลเมตร โดย 
สะพานขามอาวหังโจวมีจุดเริ ่มตนจาก 
เมืองเจียซิงทางทิศเหนือและส้ินสุดท่ีเมือง 
หนิงโปทางทิศใต เปนสะพานที่มีความยาว 
36 กิโลเมตร ขามอาวหังโจวเชื่อมตอ 
นครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ 

สําคัญของจีนกับเมืองหนิงโปของมณฑล 
เจอเจียง สะพานดังกลาวยังชวยลดระยะทาง 
จากเซี่ยงไฮสูหนิงโปไดกวา 120 กิโลเมตร 
ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเอื้อประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจและชวยลดปญหาการจราจร 
ติดขัดที่ยังเปนปญหาหลักในเขตเศรษฐกิจ 
ตาง ๆ ทางภาคใตของจีน และชวยลดระยะ 
เวลาการเดินทางระหวางทาเรือที ่คับคั ่ง 
ที่สุด 2 แหงของจีน

การคมนาคมขนสงทางอากาศ

ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคเก่ียวกับ 
สนามบินของจีนก็พัฒนาเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็วเชนกัน อุตสาหกรรมการบิน 
ของจีนถือเปนหนึ่งอุตสาหกรรมการเดิน 
ทางที่นาลงทุนและมีอัตราการเจริญเติบโต 

“รัฐบาลจ�นมีนโยบาย
ที่จะดําเนินการกอสราง
สนามบินเพ��มอีก 97 แหง
ภายในป ค.ศ. 2020
จากเดิมที่มีอยู 142 แหง
ในปค.ศ. 2006” 

 Absolute Value Growth Rate over the Same Period

 (100 million yuan) Last Year (%)

Gross Domestic Products 268,660.2 10.6

Primary Industry 25,600.0 4.0

Secondary Industry 129,324.6 12.6

Tertiary Industry 113,735.7 9.5

ตาราง ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศจ�น
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ถึง 420 สถานี
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ของโลกรองจาก 
ประเทศญี่ปุน 
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การพัฒนาระบบโลจ�สติกส
และ

เศรษฐกิจของประเทศจ�น
การเปลี่ยนแปลงทางดานโลจิสติกส ในประเทศจีนไดขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว 

พรอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
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วันนี้ผมขอพูดถึงการเปดตลาดสินคา 
เกษตรในอาเซียนกันบาง อาเซียนเปดเสรี 
สินคาเกษตรเปนไปตามขอตกลงที่ชื ่อวา 
“การคาสินคาอาเซียน (ASEAN Trade 
in Goods Agreement : ATIGA)” มีการ 
กำหนดใหไทยและอาเซียนอีก 5 ประเทศ 
คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส และสิงคโปร หรือที ่เรียกวา 
ประเทศอาเซียนเดิมนั้น เก็บภาษีนำเขา 
ส ินค าเกษตรท ั ้ งหลายจากประเทศใน 
อาเซียนดวยกันเปนศูนยมาตั้งแตตนป พ.ศ. 
2553 นี้แลวครับ สวนที่เหลืออีก 4 ประเทศ 
คือ พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามนั้นยัง 
คงเก็บภาษีนำเขาไดอยู เพราะถือวาเปน 
ประเทศนองใหมท ี ่ย ังไม พร อมแขงข ัน 
ทำการคากับประเทศอื่นๆ จึงตองใหเวลา 
ปรับตัวอีก 4 ปกวาๆ คือเร่ิมป พ.ศ. 2558 ท้ัง 4 
ประเทศก็ตองยกเลิกการเก็บภาษีนำเขา 
เชนกัน แตภายใตขอตกลง ATIGA ก็ไมได 
หมายความวาสินคาเกษตรทุกชนิดจะมี 
อัตราภาษีนำเขาเปนศูนย ยังมีขอยกเวนที่ 
เรียกวา “สินคาออนไหว (Sensitive List : 
SL)” ซึ่งไทยกำหนดวา 4 สินคาเกษตร 
คือ กาแฟ มันฝรั่ง มะพราวแหง และ 
ไมตัดดอกเปนสินคาที่ไทยไมเปดตลาดใน 
อาเซียน (สำหรับสินคาเกษตรออนไหวของ 
ประเทศอาเซียนอื่นๆ คอยวากันในคราว 
ถัดไป)

เรามาตรวจดูกันสักหนอยนะครับวา
สินคาเกษตรหลักๆ ของไทยมีความพรอม 
ที ่จะลงสนามแขงขันในอาเซียนหรือไม 
สินคาเกษตรท่ีดูทาวานาเปนหวงอันดับแรกๆ 

ก็คือ ขาวขาว น้ำมันปาลม และกาแฟ โดย 
ขาวขาวนั้น หากพิจารณาการสงออกไปใน 
ตลาดอาเซียนแลว ถือวาไทยถูกเวียดนาม 
แซงไปเรียบรอยตั้งแตป พ.ศ. 2547 จน 
ถึงป จจ ุบ ัน ทั ้งท ี ่ข าวขาวของไทยนั ้น 
คุณภาพดีกวาเวียดนาม แตราคานั้นไมตอง 
พูดถึง ยังไงก็ตองสูงกวาเพราะตนทุนปลูก 
ขาวของไทยแพงกวา ประเทศอาเซียนตางๆ 
จึงหันไปบริโภคขาวเวียดนามแทนทั ้งที ่ 
คุณภาพไมดี สงผลใหตำแหนงตลาดหรือ 
สถานะทางการตลาดของขาวไทยถูกเวียดนาม 
เบียดบังใหตกขอบมากขึ้นทุกป ทำใหขาว 
ขาวของไทยดูจะเปนสินคาที ่ไรทิศทาง 
(Question Mark) หรือสินคาที่ยังคงเปน 
คำถามวา “แลวเราจะเอาอยางไรในตลาด 
อาเซียน” ลาสุดตลาดมาเลเซียก็ยังโดน 
เวียดนามแยงเอาไปอีกเสียนี่ 

อีกสินคาที ่นาหวงก็คือน้ำมันปาลม 
แมวาน้ำมันปาลมเปนสินคาเกษตรแปรรูป 
ก็ตามแตผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีผลโดยตรง 
ตอเกษตรกรปลูกปาลมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
คูแขงท่ีสำคัญของน้ำมันปาลมคือมาเลเซีย 
ที่สามารถแยงสวนแบงตลาดของไทยไป 
ตลอด เพราะมาเลเซียมีเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ดีกวา ผลผลิตตอไรจึงสูงกวาไทย การปลูก 
ปาลมในมาเลเซียก็เปนการปลูกแบบครบ 
วงจร ตั้งแตสวนปาลมน้ำมันไปจนถึงโรง 
กล่ันน้ำมันภายในบริษัทหรือกลุมบริษัทเดียว 
ก ัน จ ึงสามารถวางแผนการผล ิตและ 
ควบคุมตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ันเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ำมันของ 
มาเลเซียสวนใหญอยูในรูปบริษัทรายใหญ 

ถึงรอยละ 60 ตางจากไทยที่สวนใหญเปน 
เกษตรกรรายยอย แถมประสิทธิภาพการ 
ผลิตก็ยังไมดีเทากับมาเลเซีย ดังนั้นการเปด 
เสรีสินคาเกษตรอาเซียนนาจะสงผลกระทบ
ตอการผลิตปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลม 
ท้ังอุตสาหกรรมตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เกษตรกรผูปลูกปาลม และโรงงานกลั่น 
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ที่ตองเผชิญกับตนทุน 
การผลิตสูง อยางไรก็ตามปจจุบันการนำเขา 
ของไทยนั้นยังตองอยูภายใตการควบคุม 
ดูแลขององคการคลังสินคาเพื่อปกปอง 
ผูผลิตในประเทศ ทำใหผู ผลิตยังพอมี 
พื ้นที ่หายใจไดบ าง แตหากไมม ีการ 
ควบคุมดูแลการนำเขาแลวก็ถือวาเปน 
สินคาที่นาหวงเปนอยางยิ่งครับ 

สำหรับกาแฟนั้น คูแขงที่นากลัวมีทั้ง 
อินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งศักยภาพโดย 
รวมนั้น ไทยยังดอยกวา 2 ประเทศนี้อยู 
มากครับ แตยังดีที่เราไดกำหนดใหกาแฟ 
เปนสินคาที่ภาษีนำเขาไมเปนศูนย ยังพอ 
จะกันไมใหกาแฟจากอาเซียนเขามาใน 
ประเทศไทยไดบาง นี่ผมยังไมนับรวมสินคา 
เกษตรอื่นๆ อีก เชน ถั่วเหลือง ชา มันฝรั่ง 
และมะพราวแหง ที่ตางเรียงหนากันเกือบ 
ตกเวทีอาเซียนทั้งสิ้น ยกเวนมันสำปะหลัง 
และยางพารา ที่พอจะกูหนาไวไดบาง เขียน 
มาถึงตรงนี้ ผมหมดโควตาพื้นที่ในการเขียน 
พอดี บทความตอๆ ไป คอยมาวาในราย 
ละเอียดเพิ่มเติมในแตละรายสินคาใหมาก 
กวานี้นะครับ 
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มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกมาอยาง 
ตอเนื ่อง โดยเฉพาะสินคา functional 
food นอกจากนี้ นมถั่วเหลืองก็มีแนวโนม 
เติบโตดี มีอัตราขยายตัวชวง 5 ปถึง 32.5% 
เพราะเปนโปรตีนราคาถูกเพ่ือสุขภาพเชนกัน 
สวนสินคานมวัวน้ัน กลุมนมพรอมด่ืมปรุงแตง 
รสชาติมีแนวโนมขยายตัวมากท่ีสุด แตปริมาณ 
ขายจะนอยกวานมสดยูเอชทีเล็กนอย 

กลยุทธที่ผูประกอบการนำมาใชเพื่อ
ขยายตลาดในสวนผลิตภัณฑนมนั้น ที่เห็น 
ไดชัดคือการผลิตขนาดบรรจุท่ีเล็กลงเพ่ือให 
ผูบริโภคสามารถซื้อมาทดลองดื่มไดงาย 
รวมทั้งลดตนทุนดานบรรจุภัณฑลง เพื่อ 
ราคาตอหนวยไมสูงเกินไปเขาถึงผูบริโภค 
เขตนอกเมืองไดมากขึ้น ขณะนี้บางบริษัท 
ใชกลยุทธเพิ่มขนาดบรรจุแตไมเพิ่มราคา 
เพื่อรักษาลูกคาและใหความรูสึกวาคุมคา
กวา

ผลิตภัณฑนม
ในบรรดาสินคาผลิตภัณฑนมและ 

นมถ่ัวเหลือง พบวาสินคาท่ีมีปริมาณบริโภค 
มากท่ีสุดคือกลุมโยเกิรตพรอมด่ืม รองลงมา 
คือนมถ่ัวเหลือง และนมยูเอชที ซ่ึงแนวโนม 
ในป   พ .ศ .  2554 น ี ้ ท ุ กผล ิตภ ัณฑ ม ี  
แนวโนมการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น และ 
อัตราขยายตัวในชวง 5 ป กลุมนมแพะ 
เปนสินคาที่นาจับตามองมาก มีอัตรา 
เติบโตสูงมากถึง 80.6% โดยผูดื่มนมแพะ 
สวนใหญจะมีปญหาเรื ่องไมสามารถดื ่ม 
นมวัวไดและกลุมผูรักสุขภาพ นมแพะเปน 
เครื่องดื่มที่มีคุณคาสูง เนื่องจากกรดไขมันมี 
ขนาดเล็กดูดซึมไดงาย และมีคุณสมบัติตาน 
เชื้อแบคทีเรีย ชวยปรับสภาพผิว เสริมสราง 
ระบบภูมิคุมกัน มีวิตามินและสารอาหารสูง 
กวานมวัว

สวนสินคาที่มีอัตราขยายตัวสูงอีก 
ชน ิดหน ึ ่ ง  ได  แก   โย เก ิ ร  ตชน ิดต ัก  
รับประทาน ในชวง 5 ปขางหนาคาดวา 
อ ัตราขยายตัวจะเพิ ่มขึ ้นถ ึง 54.6% 
เนื่องจากเปนสินคาเพื่อสุขภาพอีกตัวหนึ่งที่

การพัฒนาสูความเปนเมือง เปนหนึ่ง 
ในปจจัยสงเสริมการเติบโตของการบริโภค
ภายในประเทศ ประเทศไทยคนเมืองมี 
รายไดเฉล่ียมากกวาคนนอกเมืองถึง 2 เทา และ 
คนเมืองยังจับจายมากกวาคนนอกเมืองที่มี
รายไดในระดับเดียวกัน วิถีชีวิตและรูปแบบ 
การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนแปลงไปจาก 
เดิม เมื่อพิจารณาทิศทางผูบริโภคมีปจจัย 
แวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหาร 
สรุปไดดังนี้

การขยายตัวของสังคมเมือง ใน 
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ 
จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงดานนี้ 

ไดอยางชัดเจนในทศวรรษหนา ซึ่งจะทำให 
ว ิถ ีช ีว ิตและร ูปแบบการบริโภคอาหาร 
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน จากวิถีชนบทที่ซื้อ 
อาหารสดมาปรุงเอง ก็จะเปลี่ยนเปนเพิ่ม 
การบริโภคอาหารแปรรูปมากขึ้น แตละ 
ครัวเรือนจะมีเคร่ืองใชไฟฟามากข้ึน เชน ตูเย็น 
ไมโครเวฟ ซึ่งจะทำใหอาหารแปรรูปเขาถึง 
ผูบริโภคไดงายขึ้น

การเพ��มจำนวนของหญิงทำงาน 
นอกบาน ล ักษณะอาหารที ่จ ัด 
เตรียมใหครอบครัวก็จะเปลี่ยนไป 

อาจมีการรับประทานอาหารนอกบานมาก 
ขึ ้น อาหารเชาจะปรับเปลี ่ยนเปนการ 
บริโภคแบบงายๆ รวมทั้งอาหารสำหรับ 
ทารกแบบสำเร็จรูปก็จะมีบทบาทมากขึ้น 
จะมียอดขายเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

ระดับรายไดตอหัวเพ��มข�้น เมื่อ 
ประชากรมีรายไดมากขึ้น รูปแบบ 
การบริโภคจะปรับเปลี่ยน ที่เห็น 

ไดชัดคือการลดการบริโภคคารโบไฮเดรต และ 
เพิ่มการบริโภคโปรตีน อาหารแปรรูป และ 
ธุรกิจบริการอาหารจะขยายตัวมากขึ้น

การพัฒนาดานโลจ�สติกส/ชอง 
ทางกระจายสินคา เมื่อการขนสง 
สะดวกรวดเร็วขึ ้น โอกาสในการ 

เขาถึงผูบริโภคก็เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนา 
ระบบขนสงที่ควบคุมความเย็น การเพิ่มขึ้น 
ของหองเย็น รานคาปลีก เหลานี ้จะเปน 

ชองทางใหอาหารรูปแบบใหมๆกระจายสู 
ผูบริโภคไดกวางขวางและรวดเร็วกวาเดิม 
ทำใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นที่เห็นได 
ชัดเจน คืออาหารแชเย็น อาหารแชแข็ง 
เครื ่องดื ่ม ซึ ่งระบบขนสงและสถานที่ 
จำหนายตองควบคุมอุณหภูมิ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีการ 
แปรรูป ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ 
ลดขอจำกัดเดิมๆ สินคามีความ 

หลากหลาย ผลักดันใหผูบริโภคเพิ่มการ 
บริโภค 

การสื ่อสารที ่เปดกวางไรพรม 
แดน ผู บริโภคสามารถรับทราบ 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดงายขึ้น 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุม 
กระตุ นใหเกิดกระแสการบริโภคตามกัน 
หรือผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
ไดงายขึ้น

การเดินทางขามประเทศ ไมวา 
เพ ื ่ อการท องเท ี ่ ยวหร ือธ ุ รก ิจ 
สามารถทำไดงายดายมากข้ึน ทำให 

คนเดินทางไดประสบการณใหม เปดกวาง 
ทดลองส่ิงใหมมากข้ึน รูจักอาหารใหมๆ มีการ 
ผสมผสานของรูปแบบการบริโภคพฤติกรรม 
การบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไป อยางเชน 
อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุน อาหารจีน 
ประเภท ติ่มซำ ปอเปยะ เปนตน

การกระตุนโดยรัฐ มีหลายครั้งที่ 
การบร ิโภคเปลี ่ยนแปลงเพราะ 
โครงการรณรงคของรัฐ กฎระเบียบ 

ของรัฐที่บังคับใช เชน โครงการรณรงคการ 
ดื่มนมของไทยในอดีตทำใหคนไทยดื่มนม 
มากขึ้น ในดานกฎระเบียบนั้นที่มีบทบาท 
มากเชน ดานมาตรฐานและความปลอดภัย 
อาหาร การควบคุมการนำเขาสินคา โควตา 
และอัตราภาษี เปนตน

การกระตุนโดย NGOs/เอกชน 
ในปจจุบันถึงทศวรรษหนาเชื ่อวา 
ปจจัยขอนี ้จะมีบทบาทมากขึ ้น 

เรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากเกิดมาตรฐานใหมๆ 
ของเอกชนในเร่ืองตางๆ มากข้ึน ไมวาจะเปน 
ดานส่ิงแวดลอม (ISO14000, Carbon label, 
Water foot print, ฉลาก recycle, BRC 
IOP, Best Aquaculture Practice, เกษตร 
อินทรีย) สังคม (Fair trade, CSR) และ 
ธุรกิจคาปลีกเองก็ใหความสำคัญ มีการจัด 
หมวดหมู ส ินค าแบบเจาะจงเพื ่อความ 
สะดวกในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังรวมถึง 

กลยุทธการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายของ 
บริษัทยักษใหญตางๆ ดวย

บทบาทของปจจัยเหลานี้จะมากนอย
แตกตางกันในแตละประเทศ และมักจะเกิด 
ขึ้นพรอมๆ กันในหลายปจจัย ทำใหบางครั้ง 
ไมสามารถแยกไดชัดเจนวาการเปล่ียนแปลง 
เกิดจากแรงผลักดันใดกันแน 

สำหรับทิศทางผลิตภัณฑอาหาร 
พรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
ของไทย แยกตามกลุมสินคาหลักไดดังนี้
กลุมอาหารกระปอง

เปนอาหารที่สะดวกในการเก็บรักษา 
มีอายุยาว ถือเปนอาหารพรอมรับประทาน 
กลุมหลักในตลาดของไทย บริษัท EURO 
MONITOR ไดประเมินวาปริมาณขายใน 
ปน้ีนาจะเติบโตในระดับทรงตัวคือ 3.69% 
ปร ิมาณรวม 49,964.7 ต ัน ม ูลค า 
จำหนายเติบโตเพิ่มขึ้น 4.07% มีมูลคา 
ประมาณ 6,532.5 ลานบาท โดยอาหาร 
ทะเลกระปองมีสัดสวนถึงรอยละ 72.5 
ของมูลคาทั้งหมด ทั้งนี้ สินคาเกือบ 
ทุกกลุมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ยกเวน 
ถั่วกระปอง 

การเติบโตของตลาดอาหารกระปอง 
สวนใหญจะมาจากการออกสินคาใหมๆ 
เชน การผลิตสินคาของหางคาปลีกเพื่อตอบ 
สนองลูกคากลุ มใหญ ประเภทอาหาร 
กระปองที่มีแนวโนมขยายตัวมากที่สุดคือ 
ผลไมกระปอง เนื่องจากผูผลิตมีการพัฒนา 
สินคาใหมที่เนนเพื่อสุขภาพมากขึ้น คาดวา 
อัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้จะอยูที่ 
รอยละ 27.6% รองลงมาคือกลุมอาหาร 
ทะเลกระปอง ถึงแมจะมีการแขงขันที่ 
รุนแรงระหวางผูผลิต แตจะทำใหเกิดการ 
พัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ คุณภาพ 
และราคา ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภค 
คาดวาอัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้ 
จะอยูที่รอยละ 13.1% 

ทั้งนี้ กลยุทธที่นาสนใจของผูผลิต 
อาหารกระปองคือการสนับสนุนรายการ 
ปรุงอาหารและมีการสาธิตการปรุงอาหาร
ใหมๆ ที ่ใชผลิตภัณฑของตนเปนสวน 
ประกอบ ทำใหผูบริโภคมีความรูและนำ 
สินคามาปรุงอาหารแบบไมจำเจ 
อาหารแชแข�ง 

การขยายตัวของตลาดอาหารแชแข็ง 
โดยรวมถือวามีแนวโนมดี ตามลักษณะการ 
ดำเน ินช ีว ิตท ี ่ เปล ี ่ยนไปของคนเม ือง 
คาดวามูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 10,234 

ลานบาท ในป พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มขึ้น 
เปน 11,038 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 อาหาร 
แชแข็งกลุ มที ่มีการบริโภคมากที่สุด 3 
อันดับแรก ไดแก อาหารพรอมรับประทาน 
มีสัดสวนประมาณ 40 % ของปริมาณ 
จำหนายทั ้งหมด รองลงมาคือกลุ ม 
เนื้อแดงและอาหารทะเลแชแข็ง มีสัดสวน 
10.7% และ 9.4% ตามลำดับ แนวโนม 
ในชวง 5 ปตอจากนี้ พบวากลุมที่มีอัตรา 
ขยายตัวสูงมาก ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน เนื้อไกแปรรูป และอาหาร 
ทะเลแปรรูปแชแข็ง สวนกลุมขนมหวาน 
และเนื ้อสัตวแปรรูปแชแข็ง มีแนวโนม 
ขยายตัวต่ำกวา 10% เนื่องจากไมสามารถ 
แขงขันดานราคากับสินคาสดได และผูบริโภค 
ยังชอบรับประทานอาหารสดที่มีใหเลือก 
มากกวา
 สินคากลุ มเนื ้อไกแปรรูปที ่นิยม 

มากที่สุด ไดแก ไกเทอริยากิ ปกไกปรุงรส 
ไกชุบขนมปง
 สวนสินคากลุ มเนื ้อแดงที ่น ิยม 

ไดแก ไสกรอก ลูกชิ้น
 อาหารทะเลแชแข็งที่นิยม ไดแก 

ลูกชิ้นปลา กุง และซูริมิ
อาหารแหง

สินคากลุ มอาหารแหงนี ้ปร ิมาณ 
จำหนายประมาณ 84% คือขาว ซึ ่ง 
ผูบริโภคจะออนไหวตอราคา ไมคอยภักดีตอ 
แบรนด การแขงขันที่ใชจึงเนนการลดราคา 
ซึ่งสินคาเฮาสแบรนดไดมีการผลิตขาวถุง 
ออกมาแยงสวนแบงตลาดมากขึ้น เพราะมี 
ความไดเปรียบในการเปนเจาของชองทาง 
จัดจำหนายเอง อยางไรก็ตามในกลุมขาวถุง 
ก็มีการออกสินคาพรีเมี่ยมเชนกัน ไมวาจะ 
เปนขาวกลอง ขาวอินทรีย ขาวเคลือบ 
สมุนไพร และขาวกลองงอก (GABA rice) 

สำหรับแนวโนมของผลิตภัณฑอาหาร
แหงก็ย ังเนนในการออกผลิตภัณฑเพื ่อ 
สุขภาพเชนกัน กลยุทธที่อุตสาหกรรมเลือก 
ใชสำหรับอาหารแหงอื่นๆ คือการสรางการ 
รับรูและจดจำในแบรนด ไมวาจะเปนเสน 
กวยเตี๋ยว วุนเสน ซุป โจก หรือบะหมี่ 
กึ่งสำเร็จรูป ในชวงตอจากนี้อีก 5 ป Euro 
monitor คาดวากลุมสินคาอาหารแหงที่ 
มีแนวโนมขยายตัวสูง ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน ขาว และซุปสำเร็จรูป สวน 
สินคาที่เติบโตนอย ไดแก พาสตา และเสน 
กวยเตี๋ยว 

1

2

4

6

7

9

5

8

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ถั�ว  158.3 157.1 156.1 155.5 155.2

เนื้อสัตว  932.9 946 955.5 963.1 967.9

ซุป  952.7 959.4 965.1 970 973.8

ผัก  4,061.80 4,122.70 4,176.30 4,218.10 4,247.60

ผลไม  8,598.00 9,070.80 9,524.40 9,953.00 10,351.10

อาหารทะเล 35,260.90 36,318.70 37,226.70 37,971.20 38,540.80

อาหารกระปอง  49,964.7 51,574.8 53,004.1 54,230.9 55,236.5

ตารางที่ 1 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารกระปองของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ขนมหวาน  352 355.5 358.7 361.2 363

พ�ซซา  896.1 918.5 936.8 950.9 960.4

เบเกอร�่  1,008.20 1,038.40 1,064.40 1,085.70 1,102.00

เนื้อไกแปรรูป  2,517.90 2,719.30 2,923.30 3,127.90 3,331.20

ผักแปรรูป  3,410.60 3,564.10 3,706.60 3,836.40 3,951.50

เนื้อแดงแปรรูป  5,361.80 5,469.10 5,551.10 5,606.60 5,634.70

อาหารทะเลแปรรูป  4,722.50 5,005.90 5,256.10 5,492.70 5,712.40

อาหารพรอมรับประทาน  19,755.10 21,335.40 22,935.60 24,426.40 25,769.80

รวมอาหารแชแข�ง  50,065.8 52,981.1 55,803.3 58,409.7 60,747.4

ตารางที่ 2 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแชแข�งของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

พันตัน  2554 2555 2556 2557 2558

พาสตา 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30

ซุปสำเร�จรูป 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40

อาหารพรอมรับประทาน  3.10 3.30 3.50 3.70 3.80

เสนกวยเตี๋ยว 22.70 23.20 23.50 23.90 24.10

บะหมี่สำเร�จรูป 133.40 136.50 139.70 143.00 146.50

ขาว  900.4 954.4 1,006.9  1,057.3  1,1080 

 รวมอาหารแหง  1,060.5 1,118.3 1,174.6 1,228.8 1,283.4

ตารางที่ 3 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแหงของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010
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New Trend:
ตลาดอาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
โอกาสในการเติบโตสูง ตอบสนองไลฟสไตลคนเมือง

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

Contributor
ดร.เพ็ชร ช�นบุตร 
กรรมการและผูอำนวยการ สถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เช�่ยวชาญ 
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางอุตสาหกรรม แผนสงเสร�มว�สาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 



มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกมาอยาง 
ตอเนื ่อง โดยเฉพาะสินคา functional 
food นอกจากนี้ นมถั่วเหลืองก็มีแนวโนม 
เติบโตดี มีอัตราขยายตัวชวง 5 ปถึง 32.5% 
เพราะเปนโปรตีนราคาถูกเพ่ือสุขภาพเชนกัน 
สวนสินคานมวัวน้ัน กลุมนมพรอมด่ืมปรุงแตง 
รสชาติมีแนวโนมขยายตัวมากท่ีสุด แตปริมาณ 
ขายจะนอยกวานมสดยูเอชทีเล็กนอย 

กลยุทธที่ผูประกอบการนำมาใชเพื่อ
ขยายตลาดในสวนผลิตภัณฑนมนั้น ที่เห็น 
ไดชัดคือการผลิตขนาดบรรจุท่ีเล็กลงเพ่ือให 
ผูบริโภคสามารถซื้อมาทดลองดื่มไดงาย 
รวมทั้งลดตนทุนดานบรรจุภัณฑลง เพื่อ 
ราคาตอหนวยไมสูงเกินไปเขาถึงผูบริโภค 
เขตนอกเมืองไดมากขึ้น ขณะนี้บางบริษัท 
ใชกลยุทธเพิ่มขนาดบรรจุแตไมเพิ่มราคา 
เพื่อรักษาลูกคาและใหความรูสึกวาคุมคา
กวา

ผลิตภัณฑนม
ในบรรดาสินคาผลิตภัณฑนมและ 

นมถ่ัวเหลือง พบวาสินคาท่ีมีปริมาณบริโภค 
มากท่ีสุดคือกลุมโยเกิรตพรอมด่ืม รองลงมา 
คือนมถ่ัวเหลือง และนมยูเอชที ซ่ึงแนวโนม 
ในป   พ .ศ .  2554 น ี ้ ท ุ กผล ิตภ ัณฑ ม ี  
แนวโนมการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น และ 
อัตราขยายตัวในชวง 5 ป กลุมนมแพะ 
เปนสินคาที่นาจับตามองมาก มีอัตรา 
เติบโตสูงมากถึง 80.6% โดยผูดื่มนมแพะ 
สวนใหญจะมีปญหาเรื ่องไมสามารถดื ่ม 
นมวัวไดและกลุมผูรักสุขภาพ นมแพะเปน 
เครื่องดื่มที่มีคุณคาสูง เนื่องจากกรดไขมันมี 
ขนาดเล็กดูดซึมไดงาย และมีคุณสมบัติตาน 
เชื้อแบคทีเรีย ชวยปรับสภาพผิว เสริมสราง 
ระบบภูมิคุมกัน มีวิตามินและสารอาหารสูง 
กวานมวัว

สวนสินคาที่มีอัตราขยายตัวสูงอีก 
ชน ิดหน ึ ่ ง  ได  แก   โย เก ิ ร  ตชน ิดต ัก  
รับประทาน ในชวง 5 ปขางหนาคาดวา 
อ ัตราขยายตัวจะเพิ ่มขึ ้นถ ึง 54.6% 
เนื่องจากเปนสินคาเพื่อสุขภาพอีกตัวหนึ่งที่

การพัฒนาสูความเปนเมือง เปนหนึ่ง 
ในปจจัยสงเสริมการเติบโตของการบริโภค
ภายในประเทศ ประเทศไทยคนเมืองมี 
รายไดเฉล่ียมากกวาคนนอกเมืองถึง 2 เทา และ 
คนเมืองยังจับจายมากกวาคนนอกเมืองที่มี
รายไดในระดับเดียวกัน วิถีชีวิตและรูปแบบ 
การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนแปลงไปจาก 
เดิม เมื่อพิจารณาทิศทางผูบริโภคมีปจจัย 
แวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหาร 
สรุปไดดังนี้

การขยายตัวของสังคมเมือง ใน 
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ 
จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงดานนี้ 

ไดอยางชัดเจนในทศวรรษหนา ซึ่งจะทำให 
ว ิถ ีช ีว ิตและร ูปแบบการบริโภคอาหาร 
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน จากวิถีชนบทที่ซื้อ 
อาหารสดมาปรุงเอง ก็จะเปลี่ยนเปนเพิ่ม 
การบริโภคอาหารแปรรูปมากขึ้น แตละ 
ครัวเรือนจะมีเคร่ืองใชไฟฟามากข้ึน เชน ตูเย็น 
ไมโครเวฟ ซึ่งจะทำใหอาหารแปรรูปเขาถึง 
ผูบริโภคไดงายขึ้น

การเพ��มจำนวนของหญิงทำงาน 
นอกบาน ล ักษณะอาหารที ่จ ัด 
เตรียมใหครอบครัวก็จะเปลี่ยนไป 

อาจมีการรับประทานอาหารนอกบานมาก 
ขึ ้น อาหารเชาจะปรับเปลี ่ยนเปนการ 
บริโภคแบบงายๆ รวมทั้งอาหารสำหรับ 
ทารกแบบสำเร็จรูปก็จะมีบทบาทมากขึ้น 
จะมียอดขายเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

ระดับรายไดตอหัวเพ��มข�้น เมื่อ 
ประชากรมีรายไดมากขึ้น รูปแบบ 
การบริโภคจะปรับเปลี่ยน ที่เห็น 

ไดชัดคือการลดการบริโภคคารโบไฮเดรต และ 
เพิ่มการบริโภคโปรตีน อาหารแปรรูป และ 
ธุรกิจบริการอาหารจะขยายตัวมากขึ้น

การพัฒนาดานโลจ�สติกส/ชอง 
ทางกระจายสินคา เมื่อการขนสง 
สะดวกรวดเร็วขึ ้น โอกาสในการ 

เขาถึงผูบริโภคก็เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนา 
ระบบขนสงที่ควบคุมความเย็น การเพิ่มขึ้น 
ของหองเย็น รานคาปลีก เหลานี ้จะเปน 

ชองทางใหอาหารรูปแบบใหมๆกระจายสู 
ผูบริโภคไดกวางขวางและรวดเร็วกวาเดิม 
ทำใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นที่เห็นได 
ชัดเจน คืออาหารแชเย็น อาหารแชแข็ง 
เครื ่องดื ่ม ซึ ่งระบบขนสงและสถานที่ 
จำหนายตองควบคุมอุณหภูมิ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีการ 
แปรรูป ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ 
ลดขอจำกัดเดิมๆ สินคามีความ 

หลากหลาย ผลักดันใหผูบริโภคเพิ่มการ 
บริโภค 

การสื ่อสารที ่เปดกวางไรพรม 
แดน ผู บริโภคสามารถรับทราบ 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดงายขึ้น 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุม 
กระตุ นใหเกิดกระแสการบริโภคตามกัน 
หรือผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
ไดงายขึ้น

การเดินทางขามประเทศ ไมวา 
เพ ื ่ อการท องเท ี ่ ยวหร ือธ ุ รก ิจ 
สามารถทำไดงายดายมากข้ึน ทำให 

คนเดินทางไดประสบการณใหม เปดกวาง 
ทดลองส่ิงใหมมากข้ึน รูจักอาหารใหมๆ มีการ 
ผสมผสานของรูปแบบการบริโภคพฤติกรรม 
การบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไป อยางเชน 
อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุน อาหารจีน 
ประเภท ติ่มซำ ปอเปยะ เปนตน

การกระตุนโดยรัฐ มีหลายครั้งที่ 
การบร ิโภคเปลี ่ยนแปลงเพราะ 
โครงการรณรงคของรัฐ กฎระเบียบ 

ของรัฐที่บังคับใช เชน โครงการรณรงคการ 
ดื่มนมของไทยในอดีตทำใหคนไทยดื่มนม 
มากขึ้น ในดานกฎระเบียบนั้นที่มีบทบาท 
มากเชน ดานมาตรฐานและความปลอดภัย 
อาหาร การควบคุมการนำเขาสินคา โควตา 
และอัตราภาษี เปนตน

การกระตุนโดย NGOs/เอกชน 
ในปจจุบันถึงทศวรรษหนาเชื ่อวา 
ปจจัยขอนี ้จะมีบทบาทมากขึ ้น 

เรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากเกิดมาตรฐานใหมๆ 
ของเอกชนในเร่ืองตางๆ มากข้ึน ไมวาจะเปน 
ดานส่ิงแวดลอม (ISO14000, Carbon label, 
Water foot print, ฉลาก recycle, BRC 
IOP, Best Aquaculture Practice, เกษตร 
อินทรีย) สังคม (Fair trade, CSR) และ 
ธุรกิจคาปลีกเองก็ใหความสำคัญ มีการจัด 
หมวดหมู ส ินค าแบบเจาะจงเพื ่อความ 
สะดวกในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังรวมถึง 

กลยุทธการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายของ 
บริษัทยักษใหญตางๆ ดวย

บทบาทของปจจัยเหลานี้จะมากนอย
แตกตางกันในแตละประเทศ และมักจะเกิด 
ขึ้นพรอมๆ กันในหลายปจจัย ทำใหบางครั้ง 
ไมสามารถแยกไดชัดเจนวาการเปล่ียนแปลง 
เกิดจากแรงผลักดันใดกันแน 

สำหรับทิศทางผลิตภัณฑอาหาร 
พรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
ของไทย แยกตามกลุมสินคาหลักไดดังนี้
กลุมอาหารกระปอง

เปนอาหารที่สะดวกในการเก็บรักษา 
มีอายุยาว ถือเปนอาหารพรอมรับประทาน 
กลุมหลักในตลาดของไทย บริษัท EURO 
MONITOR ไดประเมินวาปริมาณขายใน 
ปน้ีนาจะเติบโตในระดับทรงตัวคือ 3.69% 
ปร ิมาณรวม 49,964.7 ต ัน ม ูลค า 
จำหนายเติบโตเพิ่มขึ้น 4.07% มีมูลคา 
ประมาณ 6,532.5 ลานบาท โดยอาหาร 
ทะเลกระปองมีสัดสวนถึงรอยละ 72.5 
ของมูลคาทั้งหมด ทั้งนี้ สินคาเกือบ 
ทุกกลุมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ยกเวน 
ถั่วกระปอง 

การเติบโตของตลาดอาหารกระปอง 
สวนใหญจะมาจากการออกสินคาใหมๆ 
เชน การผลิตสินคาของหางคาปลีกเพื่อตอบ 
สนองลูกคากลุ มใหญ ประเภทอาหาร 
กระปองที่มีแนวโนมขยายตัวมากที่สุดคือ 
ผลไมกระปอง เนื่องจากผูผลิตมีการพัฒนา 
สินคาใหมที่เนนเพื่อสุขภาพมากขึ้น คาดวา 
อัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้จะอยูที่ 
รอยละ 27.6% รองลงมาคือกลุมอาหาร 
ทะเลกระปอง ถึงแมจะมีการแขงขันที่ 
รุนแรงระหวางผูผลิต แตจะทำใหเกิดการ 
พัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ คุณภาพ 
และราคา ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภค 
คาดวาอัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้ 
จะอยูที่รอยละ 13.1% 

ทั้งนี้ กลยุทธที่นาสนใจของผูผลิต 
อาหารกระปองคือการสนับสนุนรายการ 
ปรุงอาหารและมีการสาธิตการปรุงอาหาร
ใหมๆ ที ่ใชผลิตภัณฑของตนเปนสวน 
ประกอบ ทำใหผูบริโภคมีความรูและนำ 
สินคามาปรุงอาหารแบบไมจำเจ 
อาหารแชแข�ง 

การขยายตัวของตลาดอาหารแชแข็ง 
โดยรวมถือวามีแนวโนมดี ตามลักษณะการ 
ดำเน ินช ีว ิตท ี ่ เปล ี ่ยนไปของคนเม ือง 
คาดวามูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 10,234 

ลานบาท ในป พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มขึ้น 
เปน 11,038 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 อาหาร 
แชแข็งกลุ มที ่มีการบริโภคมากที่สุด 3 
อันดับแรก ไดแก อาหารพรอมรับประทาน 
มีสัดสวนประมาณ 40 % ของปริมาณ 
จำหนายทั ้งหมด รองลงมาคือกลุ ม 
เนื้อแดงและอาหารทะเลแชแข็ง มีสัดสวน 
10.7% และ 9.4% ตามลำดับ แนวโนม 
ในชวง 5 ปตอจากนี้ พบวากลุมที่มีอัตรา 
ขยายตัวสูงมาก ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน เนื้อไกแปรรูป และอาหาร 
ทะเลแปรรูปแชแข็ง สวนกลุมขนมหวาน 
และเนื ้อสัตวแปรรูปแชแข็ง มีแนวโนม 
ขยายตัวต่ำกวา 10% เนื่องจากไมสามารถ 
แขงขันดานราคากับสินคาสดได และผูบริโภค 
ยังชอบรับประทานอาหารสดที่มีใหเลือก 
มากกวา
 สินคากลุ มเนื ้อไกแปรรูปที ่นิยม 

มากที่สุด ไดแก ไกเทอริยากิ ปกไกปรุงรส 
ไกชุบขนมปง
 สวนสินคากลุ มเนื ้อแดงที ่น ิยม 

ไดแก ไสกรอก ลูกชิ้น
 อาหารทะเลแชแข็งที่นิยม ไดแก 

ลูกชิ้นปลา กุง และซูริมิ
อาหารแหง

สินคากลุ มอาหารแหงนี ้ปร ิมาณ 
จำหนายประมาณ 84% คือขาว ซึ ่ง 
ผูบริโภคจะออนไหวตอราคา ไมคอยภักดีตอ 
แบรนด การแขงขันที่ใชจึงเนนการลดราคา 
ซึ่งสินคาเฮาสแบรนดไดมีการผลิตขาวถุง 
ออกมาแยงสวนแบงตลาดมากขึ้น เพราะมี 
ความไดเปรียบในการเปนเจาของชองทาง 
จัดจำหนายเอง อยางไรก็ตามในกลุมขาวถุง 
ก็มีการออกสินคาพรีเมี่ยมเชนกัน ไมวาจะ 
เปนขาวกลอง ขาวอินทรีย ขาวเคลือบ 
สมุนไพร และขาวกลองงอก (GABA rice) 

สำหรับแนวโนมของผลิตภัณฑอาหาร
แหงก็ย ังเนนในการออกผลิตภัณฑเพื ่อ 
สุขภาพเชนกัน กลยุทธที่อุตสาหกรรมเลือก 
ใชสำหรับอาหารแหงอื่นๆ คือการสรางการ 
รับรูและจดจำในแบรนด ไมวาจะเปนเสน 
กวยเตี๋ยว วุนเสน ซุป โจก หรือบะหมี่ 
กึ่งสำเร็จรูป ในชวงตอจากนี้อีก 5 ป Euro 
monitor คาดวากลุมสินคาอาหารแหงที่ 
มีแนวโนมขยายตัวสูง ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน ขาว และซุปสำเร็จรูป สวน 
สินคาที่เติบโตนอย ไดแก พาสตา และเสน 
กวยเตี๋ยว 

1
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8

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ถั�ว  158.3 157.1 156.1 155.5 155.2

เนื้อสัตว  932.9 946 955.5 963.1 967.9

ซุป  952.7 959.4 965.1 970 973.8

ผัก  4,061.80 4,122.70 4,176.30 4,218.10 4,247.60

ผลไม  8,598.00 9,070.80 9,524.40 9,953.00 10,351.10

อาหารทะเล 35,260.90 36,318.70 37,226.70 37,971.20 38,540.80

อาหารกระปอง  49,964.7 51,574.8 53,004.1 54,230.9 55,236.5

ตารางที่ 1 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารกระปองของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ขนมหวาน  352 355.5 358.7 361.2 363

พ�ซซา  896.1 918.5 936.8 950.9 960.4

เบเกอร�่  1,008.20 1,038.40 1,064.40 1,085.70 1,102.00

เนื้อไกแปรรูป  2,517.90 2,719.30 2,923.30 3,127.90 3,331.20

ผักแปรรูป  3,410.60 3,564.10 3,706.60 3,836.40 3,951.50

เนื้อแดงแปรรูป  5,361.80 5,469.10 5,551.10 5,606.60 5,634.70

อาหารทะเลแปรรูป  4,722.50 5,005.90 5,256.10 5,492.70 5,712.40

อาหารพรอมรับประทาน  19,755.10 21,335.40 22,935.60 24,426.40 25,769.80

รวมอาหารแชแข�ง  50,065.8 52,981.1 55,803.3 58,409.7 60,747.4

ตารางที่ 2 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแชแข�งของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

พันตัน  2554 2555 2556 2557 2558

พาสตา 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30

ซุปสำเร�จรูป 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40

อาหารพรอมรับประทาน  3.10 3.30 3.50 3.70 3.80

เสนกวยเตี๋ยว 22.70 23.20 23.50 23.90 24.10

บะหมี่สำเร�จรูป 133.40 136.50 139.70 143.00 146.50

ขาว  900.4 954.4 1,006.9  1,057.3  1,1080 

 รวมอาหารแหง  1,060.5 1,118.3 1,174.6 1,228.8 1,283.4

ตารางที่ 3 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแหงของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010
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New Trend:
ตลาดอาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
โอกาสในการเติบโตสูง ตอบสนองไลฟสไตลคนเมือง

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

Contributor
ดร.เพ็ชร ช�นบุตร 
กรรมการและผูอำนวยการ สถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เช�่ยวชาญ 
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางอุตสาหกรรม แผนสงเสร�มว�สาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 



มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกมาอยาง 
ตอเนื ่อง โดยเฉพาะสินคา functional 
food นอกจากนี้ นมถั่วเหลืองก็มีแนวโนม 
เติบโตดี มีอัตราขยายตัวชวง 5 ปถึง 32.5% 
เพราะเปนโปรตีนราคาถูกเพ่ือสุขภาพเชนกัน 
สวนสินคานมวัวน้ัน กลุมนมพรอมด่ืมปรุงแตง 
รสชาติมีแนวโนมขยายตัวมากท่ีสุด แตปริมาณ 
ขายจะนอยกวานมสดยูเอชทีเล็กนอย 

กลยุทธที่ผูประกอบการนำมาใชเพื่อ
ขยายตลาดในสวนผลิตภัณฑนมนั้น ที่เห็น 
ไดชัดคือการผลิตขนาดบรรจุท่ีเล็กลงเพ่ือให 
ผูบริโภคสามารถซื้อมาทดลองดื่มไดงาย 
รวมทั้งลดตนทุนดานบรรจุภัณฑลง เพื่อ 
ราคาตอหนวยไมสูงเกินไปเขาถึงผูบริโภค 
เขตนอกเมืองไดมากขึ้น ขณะนี้บางบริษัท 
ใชกลยุทธเพิ่มขนาดบรรจุแตไมเพิ่มราคา 
เพื่อรักษาลูกคาและใหความรูสึกวาคุมคา
กวา

ผลิตภัณฑนม
ในบรรดาสินคาผลิตภัณฑนมและ 

นมถ่ัวเหลือง พบวาสินคาท่ีมีปริมาณบริโภค 
มากท่ีสุดคือกลุมโยเกิรตพรอมด่ืม รองลงมา 
คือนมถ่ัวเหลือง และนมยูเอชที ซ่ึงแนวโนม 
ในป   พ .ศ .  2554 น ี ้ ท ุ กผล ิตภ ัณฑ ม ี  
แนวโนมการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น และ 
อัตราขยายตัวในชวง 5 ป กลุมนมแพะ 
เปนสินคาที่นาจับตามองมาก มีอัตรา 
เติบโตสูงมากถึง 80.6% โดยผูดื่มนมแพะ 
สวนใหญจะมีปญหาเรื ่องไมสามารถดื ่ม 
นมวัวไดและกลุมผูรักสุขภาพ นมแพะเปน 
เครื่องดื่มที่มีคุณคาสูง เนื่องจากกรดไขมันมี 
ขนาดเล็กดูดซึมไดงาย และมีคุณสมบัติตาน 
เชื้อแบคทีเรีย ชวยปรับสภาพผิว เสริมสราง 
ระบบภูมิคุมกัน มีวิตามินและสารอาหารสูง 
กวานมวัว

สวนสินคาที่มีอัตราขยายตัวสูงอีก 
ชน ิดหน ึ ่ ง  ได  แก   โย เก ิ ร  ตชน ิดต ัก  
รับประทาน ในชวง 5 ปขางหนาคาดวา 
อ ัตราขยายตัวจะเพิ ่มขึ ้นถ ึง 54.6% 
เนื่องจากเปนสินคาเพื่อสุขภาพอีกตัวหนึ่งที่

การพัฒนาสูความเปนเมือง เปนหนึ่ง 
ในปจจัยสงเสริมการเติบโตของการบริโภค
ภายในประเทศ ประเทศไทยคนเมืองมี 
รายไดเฉล่ียมากกวาคนนอกเมืองถึง 2 เทา และ 
คนเมืองยังจับจายมากกวาคนนอกเมืองที่มี
รายไดในระดับเดียวกัน วิถีชีวิตและรูปแบบ 
การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนแปลงไปจาก 
เดิม เมื่อพิจารณาทิศทางผูบริโภคมีปจจัย 
แวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหาร 
สรุปไดดังนี้

การขยายตัวของสังคมเมือง ใน 
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ 
จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงดานนี้ 

ไดอยางชัดเจนในทศวรรษหนา ซึ่งจะทำให 
ว ิถ ีช ีว ิตและร ูปแบบการบริโภคอาหาร 
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน จากวิถีชนบทที่ซื้อ 
อาหารสดมาปรุงเอง ก็จะเปลี่ยนเปนเพิ่ม 
การบริโภคอาหารแปรรูปมากขึ้น แตละ 
ครัวเรือนจะมีเคร่ืองใชไฟฟามากข้ึน เชน ตูเย็น 
ไมโครเวฟ ซึ่งจะทำใหอาหารแปรรูปเขาถึง 
ผูบริโภคไดงายขึ้น

การเพ��มจำนวนของหญิงทำงาน 
นอกบาน ล ักษณะอาหารที ่จ ัด 
เตรียมใหครอบครัวก็จะเปลี่ยนไป 

อาจมีการรับประทานอาหารนอกบานมาก 
ขึ ้น อาหารเชาจะปรับเปลี ่ยนเปนการ 
บริโภคแบบงายๆ รวมทั้งอาหารสำหรับ 
ทารกแบบสำเร็จรูปก็จะมีบทบาทมากขึ้น 
จะมียอดขายเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

ระดับรายไดตอหัวเพ��มข�้น เมื่อ 
ประชากรมีรายไดมากขึ้น รูปแบบ 
การบริโภคจะปรับเปลี่ยน ที่เห็น 

ไดชัดคือการลดการบริโภคคารโบไฮเดรต และ 
เพิ่มการบริโภคโปรตีน อาหารแปรรูป และ 
ธุรกิจบริการอาหารจะขยายตัวมากขึ้น

การพัฒนาดานโลจ�สติกส/ชอง 
ทางกระจายสินคา เมื่อการขนสง 
สะดวกรวดเร็วขึ ้น โอกาสในการ 

เขาถึงผูบริโภคก็เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนา 
ระบบขนสงที่ควบคุมความเย็น การเพิ่มขึ้น 
ของหองเย็น รานคาปลีก เหลานี ้จะเปน 

ชองทางใหอาหารรูปแบบใหมๆกระจายสู 
ผูบริโภคไดกวางขวางและรวดเร็วกวาเดิม 
ทำใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นที่เห็นได 
ชัดเจน คืออาหารแชเย็น อาหารแชแข็ง 
เครื ่องดื ่ม ซึ ่งระบบขนสงและสถานที่ 
จำหนายตองควบคุมอุณหภูมิ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีการ 
แปรรูป ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ 
ลดขอจำกัดเดิมๆ สินคามีความ 

หลากหลาย ผลักดันใหผูบริโภคเพิ่มการ 
บริโภค 

การสื ่อสารที ่เปดกวางไรพรม 
แดน ผู บริโภคสามารถรับทราบ 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดงายขึ้น 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุม 
กระตุ นใหเกิดกระแสการบริโภคตามกัน 
หรือผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
ไดงายขึ้น

การเดินทางขามประเทศ ไมวา 
เพ ื ่ อการท องเท ี ่ ยวหร ือธ ุ รก ิจ 
สามารถทำไดงายดายมากข้ึน ทำให 

คนเดินทางไดประสบการณใหม เปดกวาง 
ทดลองส่ิงใหมมากข้ึน รูจักอาหารใหมๆ มีการ 
ผสมผสานของรูปแบบการบริโภคพฤติกรรม 
การบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไป อยางเชน 
อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุน อาหารจีน 
ประเภท ติ่มซำ ปอเปยะ เปนตน

การกระตุนโดยรัฐ มีหลายครั้งที่ 
การบร ิโภคเปลี ่ยนแปลงเพราะ 
โครงการรณรงคของรัฐ กฎระเบียบ 

ของรัฐที่บังคับใช เชน โครงการรณรงคการ 
ดื่มนมของไทยในอดีตทำใหคนไทยดื่มนม 
มากขึ้น ในดานกฎระเบียบนั้นที่มีบทบาท 
มากเชน ดานมาตรฐานและความปลอดภัย 
อาหาร การควบคุมการนำเขาสินคา โควตา 
และอัตราภาษี เปนตน

การกระตุนโดย NGOs/เอกชน 
ในปจจุบันถึงทศวรรษหนาเชื ่อวา 
ปจจัยขอนี ้จะมีบทบาทมากขึ ้น 

เรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากเกิดมาตรฐานใหมๆ 
ของเอกชนในเร่ืองตางๆ มากข้ึน ไมวาจะเปน 
ดานส่ิงแวดลอม (ISO14000, Carbon label, 
Water foot print, ฉลาก recycle, BRC 
IOP, Best Aquaculture Practice, เกษตร 
อินทรีย) สังคม (Fair trade, CSR) และ 
ธุรกิจคาปลีกเองก็ใหความสำคัญ มีการจัด 
หมวดหมู ส ินค าแบบเจาะจงเพื ่อความ 
สะดวกในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังรวมถึง 

กลยุทธการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายของ 
บริษัทยักษใหญตางๆ ดวย

บทบาทของปจจัยเหลานี้จะมากนอย
แตกตางกันในแตละประเทศ และมักจะเกิด 
ขึ้นพรอมๆ กันในหลายปจจัย ทำใหบางครั้ง 
ไมสามารถแยกไดชัดเจนวาการเปล่ียนแปลง 
เกิดจากแรงผลักดันใดกันแน 

สำหรับทิศทางผลิตภัณฑอาหาร 
พรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
ของไทย แยกตามกลุมสินคาหลักไดดังนี้
กลุมอาหารกระปอง

เปนอาหารที่สะดวกในการเก็บรักษา 
มีอายุยาว ถือเปนอาหารพรอมรับประทาน 
กลุมหลักในตลาดของไทย บริษัท EURO 
MONITOR ไดประเมินวาปริมาณขายใน 
ปน้ีนาจะเติบโตในระดับทรงตัวคือ 3.69% 
ปร ิมาณรวม 49,964.7 ต ัน ม ูลค า 
จำหนายเติบโตเพิ่มขึ้น 4.07% มีมูลคา 
ประมาณ 6,532.5 ลานบาท โดยอาหาร 
ทะเลกระปองมีสัดสวนถึงรอยละ 72.5 
ของมูลคาทั้งหมด ทั้งนี้ สินคาเกือบ 
ทุกกลุมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ยกเวน 
ถั่วกระปอง 

การเติบโตของตลาดอาหารกระปอง 
สวนใหญจะมาจากการออกสินคาใหมๆ 
เชน การผลิตสินคาของหางคาปลีกเพื่อตอบ 
สนองลูกคากลุ มใหญ ประเภทอาหาร 
กระปองที่มีแนวโนมขยายตัวมากที่สุดคือ 
ผลไมกระปอง เนื่องจากผูผลิตมีการพัฒนา 
สินคาใหมที่เนนเพื่อสุขภาพมากขึ้น คาดวา 
อัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้จะอยูที่ 
รอยละ 27.6% รองลงมาคือกลุมอาหาร 
ทะเลกระปอง ถึงแมจะมีการแขงขันที่ 
รุนแรงระหวางผูผลิต แตจะทำใหเกิดการ 
พัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ คุณภาพ 
และราคา ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภค 
คาดวาอัตราเติบโตในชวง 5 ปตอจากนี้ 
จะอยูที่รอยละ 13.1% 

ทั้งนี้ กลยุทธที่นาสนใจของผูผลิต 
อาหารกระปองคือการสนับสนุนรายการ 
ปรุงอาหารและมีการสาธิตการปรุงอาหาร
ใหมๆ ที ่ใชผลิตภัณฑของตนเปนสวน 
ประกอบ ทำใหผูบริโภคมีความรูและนำ 
สินคามาปรุงอาหารแบบไมจำเจ 
อาหารแชแข�ง 

การขยายตัวของตลาดอาหารแชแข็ง 
โดยรวมถือวามีแนวโนมดี ตามลักษณะการ 
ดำเน ินช ีว ิตท ี ่ เปล ี ่ยนไปของคนเม ือง 
คาดวามูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 10,234 

ลานบาท ในป พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มขึ้น 
เปน 11,038 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 อาหาร 
แชแข็งกลุ มที ่มีการบริโภคมากที่สุด 3 
อันดับแรก ไดแก อาหารพรอมรับประทาน 
มีสัดสวนประมาณ 40 % ของปริมาณ 
จำหนายทั ้งหมด รองลงมาคือกลุ ม 
เนื้อแดงและอาหารทะเลแชแข็ง มีสัดสวน 
10.7% และ 9.4% ตามลำดับ แนวโนม 
ในชวง 5 ปตอจากนี้ พบวากลุมที่มีอัตรา 
ขยายตัวสูงมาก ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน เนื้อไกแปรรูป และอาหาร 
ทะเลแปรรูปแชแข็ง สวนกลุมขนมหวาน 
และเนื ้อสัตวแปรรูปแชแข็ง มีแนวโนม 
ขยายตัวต่ำกวา 10% เนื่องจากไมสามารถ 
แขงขันดานราคากับสินคาสดได และผูบริโภค 
ยังชอบรับประทานอาหารสดที่มีใหเลือก 
มากกวา
 สินคากลุ มเนื ้อไกแปรรูปที ่นิยม 

มากที่สุด ไดแก ไกเทอริยากิ ปกไกปรุงรส 
ไกชุบขนมปง
 สวนสินคากลุ มเนื ้อแดงที ่น ิยม 

ไดแก ไสกรอก ลูกชิ้น
 อาหารทะเลแชแข็งที่นิยม ไดแก 

ลูกชิ้นปลา กุง และซูริมิ
อาหารแหง

สินคากลุ มอาหารแหงนี ้ปร ิมาณ 
จำหนายประมาณ 84% คือขาว ซึ ่ง 
ผูบริโภคจะออนไหวตอราคา ไมคอยภักดีตอ 
แบรนด การแขงขันที่ใชจึงเนนการลดราคา 
ซึ่งสินคาเฮาสแบรนดไดมีการผลิตขาวถุง 
ออกมาแยงสวนแบงตลาดมากขึ้น เพราะมี 
ความไดเปรียบในการเปนเจาของชองทาง 
จัดจำหนายเอง อยางไรก็ตามในกลุมขาวถุง 
ก็มีการออกสินคาพรีเมี่ยมเชนกัน ไมวาจะ 
เปนขาวกลอง ขาวอินทรีย ขาวเคลือบ 
สมุนไพร และขาวกลองงอก (GABA rice) 

สำหรับแนวโนมของผลิตภัณฑอาหาร
แหงก็ย ังเนนในการออกผลิตภัณฑเพื ่อ 
สุขภาพเชนกัน กลยุทธที่อุตสาหกรรมเลือก 
ใชสำหรับอาหารแหงอื่นๆ คือการสรางการ 
รับรูและจดจำในแบรนด ไมวาจะเปนเสน 
กวยเตี๋ยว วุนเสน ซุป โจก หรือบะหมี่ 
กึ่งสำเร็จรูป ในชวงตอจากนี้อีก 5 ป Euro 
monitor คาดวากลุมสินคาอาหารแหงที่ 
มีแนวโนมขยายตัวสูง ไดแก อาหารพรอม 
รับประทาน ขาว และซุปสำเร็จรูป สวน 
สินคาที่เติบโตนอย ไดแก พาสตา และเสน 
กวยเตี๋ยว 

1

2

4

6

7

9

5

8

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ถั�ว  158.3 157.1 156.1 155.5 155.2

เนื้อสัตว  932.9 946 955.5 963.1 967.9

ซุป  952.7 959.4 965.1 970 973.8

ผัก  4,061.80 4,122.70 4,176.30 4,218.10 4,247.60

ผลไม  8,598.00 9,070.80 9,524.40 9,953.00 10,351.10

อาหารทะเล 35,260.90 36,318.70 37,226.70 37,971.20 38,540.80

อาหารกระปอง  49,964.7 51,574.8 53,004.1 54,230.9 55,236.5

ตารางที่ 1 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารกระปองของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

ตัน 2554 2555 2556 2557 2558

ขนมหวาน  352 355.5 358.7 361.2 363

พ�ซซา  896.1 918.5 936.8 950.9 960.4

เบเกอร�่  1,008.20 1,038.40 1,064.40 1,085.70 1,102.00

เนื้อไกแปรรูป  2,517.90 2,719.30 2,923.30 3,127.90 3,331.20

ผักแปรรูป  3,410.60 3,564.10 3,706.60 3,836.40 3,951.50

เนื้อแดงแปรรูป  5,361.80 5,469.10 5,551.10 5,606.60 5,634.70

อาหารทะเลแปรรูป  4,722.50 5,005.90 5,256.10 5,492.70 5,712.40

อาหารพรอมรับประทาน  19,755.10 21,335.40 22,935.60 24,426.40 25,769.80

รวมอาหารแชแข�ง  50,065.8 52,981.1 55,803.3 58,409.7 60,747.4

ตารางที่ 2 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแชแข�งของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010

พันตัน  2554 2555 2556 2557 2558

พาสตา 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30

ซุปสำเร�จรูป 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40

อาหารพรอมรับประทาน  3.10 3.30 3.50 3.70 3.80

เสนกวยเตี๋ยว 22.70 23.20 23.50 23.90 24.10

บะหมี่สำเร�จรูป 133.40 136.50 139.70 143.00 146.50

ขาว  900.4 954.4 1,006.9  1,057.3  1,1080 

 รวมอาหารแหง  1,060.5 1,118.3 1,174.6 1,228.8 1,283.4

ตารางที่ 3 คาดการณปร�มาณ
จำหนายอาหารแหงของไทยป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558

·Õ่ÁÒ : EUROMONITOR , 2010
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New Trend:
ตลาดอาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) 
โอกาสในการเติบโตสูง ตอบสนองไลฟสไตลคนเมือง

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

Contributor
ดร.เพ็ชร ช�นบุตร 
กรรมการและผูอำนวยการ สถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เช�่ยวชาญ 
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางอุตสาหกรรม แผนสงเสร�มว�สาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 



ปจจุบันการจัดกิจกรรมพิเศษทางการ 
ตลาด (Event Marketing) ถือวาเปนเคร่ืองมือ 
ที่สำคัญทางการตลาด เพื่อใชในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธสินคาหรือองคกรใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
หรืออีเวนตน้ัน สามารถนำมาใชไดท้ังกับองคกร 
ขนาดใหญท่ีมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
ทางการตลาดสูง จนถึงองคกรขนาดเล็กๆ ที่ 
งบประมาณไมมาก ซ่ึงเราจะเห็นไดจากกิจกรรม 
ขนาดใหญ ตั้งแตระดับ Motor Show งาน 
Commart งานบานและสวนแฟร งานแขง 
กีฬาไทยพรีเมียรลีค งานแขงกีฬาสนุกเกอร 
ชิงแชมปโลก งานคอนเสิรต Jazz Festival 
งานฉายภาพยนตรส้ัน และงานท่ีมีขนาดเล็ก 
ลงมา เชน งานแขงขันวงดนตรี งานแถลง 
ขาว งานแฟชั่นโชว งานออกบูธตามหาง 
สรรพสินคา หรืองาน Roadshow ตาม 
แหลงสำนักงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ 

รูปแบบในการจัดงานอีเวนตยอมขึ้นอยู 
กับ 1. ภาพลักษณที่องคกรตองการ 2. 
วัตถุประสงคของการจัดงาน 3. กลุมเปาหมาย 
ของงาน และ 4. งบประมาณในการจัด 
งาน

ขอดีประการหน่ึงของการจัดงานอีเวนต 
คือการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีประสบการณ 
รวมกับแบรนดหรือสินคา ไมวาจะเปนการ 
สัมผัส ทดลองใช ทดลองกิน หรือการทำ 
กิจกรรมบางอยางซึ่งมีแบรนดหรือสินคา 
เขามาเกี่ยวของ เราจึงมีชื่อเรียกการจัดงาน 
อีเวนตอีกชื่อหนึ่งวา การทำการตลาดแบบ 
มีประสบการณรวม (Experiential Marketing) 
ดังนั ้น เมื ่อผู บริโภคไดมีประสบการณที ่ 
เก่ียวของกับสินคาแลว ความช่ืนชอบ ทัศนคติท่ีดี 
ความคุนเคยกับสินคา และการตัดสินใจซื้อ 
ยอมเกิดข้ึนไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ 
หากทางองคกรมีการจัดรายการสงเสริม 

การขายข้ึนมาพรอมๆ กัน เพ่ือกระตุนและเรง 
การตัดสินใจซื้อใหเร็วยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได 
จากงาน Motor Show ปที่ผานมา ที่มียอด 
จองรถยนตในงานสูงถึง 3-4 หมื่นคัน 

เมื่อบริษัทหรือองคกรตัดสินใจที่จะจัด 
งานอีเวนต โดยการจัดงานเองหรือการจาง 
บริษัทออรแกไนเซอรเปนผูดำเนินการให 
อยางไรก็ตาม เปาหมายสำคัญคือความ 
สำเร็จของงาน เคล็ดลับของการจัดงาน 
อีเวนตใหประสบความสำเร็จนั้นไมยาก 
ไดแก เคล็ดลับ 8 C’s ไดแก

1. Communication การจัดงาน 
อีเวนตที่จะประสบความสำเร็จไดนั้น ตอง 
ไมคำนึงถึงแตความโดดเดนของงาน ความ 
เรียบรอยของงาน หรือความสนุกของงาน 
เทาน้ัน แตการประชาสัมพันธงานอีเวนตน้ัน 
ใหกลุ มเปาหมายของงานรับทราบ และ 
มีความตองการเขารวมงาน แมกระทั่งบอก 

ตอไปยังเพื่อนฝูงเพื่อใหไปงานนั้นๆ ดวยกัน 
งานอีเวนตที่ลมเหลวหลายๆงาน มีรูปแบบ 
งานที่นาสนใจ เชิญศิลปน นักรอง นักแสดง 
ชื่อดังมาเขารวมงาน แตกลับมีผูเขารวมงาน 
นอย ก็กลายเปนอีเวนตท่ีเสียเงินเปลา เสียดาย 
เงินไดเชนกัน

2. Cut Cost จุดเดนของการจัดงาน 
อีเวนตที่เหนือการใชเครื่องมือการสื่อสาร 
ประเภทอื่น คือ การประหยัดคาใชจาย คือ 
ใชเงินในการจัดงานไมมาก แตสามารถสราง 
ใหเกิดการพูดถึงทั่วบานทั่วเมือง (Talk of 
the Town) หรือสรางใหเปนขาวดังได 
ดังนั้น การจัดงานอีเวนตควรเนนที่ความคิด 
สรางสรรค เพ่ือใหเกิดความดึงดูดความสนใจ 
สรางประเด็นขาวได ดวยงบประมาณนอย

3. Conduct Research การ 
วิเคราะหตลาด กลุมเปาหมาย และคูแขง 
หรือการทำวิจัยหาขอมูลเบื้องตน ถึงความ 
ตองการของกลุ มเปาหมายของงานวามี 
ความสนใจเกี ่ยวกับสินคาหรือองคกรเรา 
อยางไร การทำโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ประเภทใดที่เปนที่ตองการ คูแขงมีจุดเดน 
และจุดออนอะไร รูปแบบงานอีเวนตที ่ 
คูแขงเคยจัดเปนอยางไร เพื่อที่บริษัทเราจะ 
ไดไมจัดงานซ้ำรูปแบบของคูแขง เกิดเปน 
การเลียนแบบได 

4. Commerce งานอีเวนตท่ีประสบ 

ความสำเร็จที่แทจริง นอกเหนือจากความ 
สนุกสนาน ความบันเทิงภายในงานแลว 
ควรสรางใหเกิดผลทางการตลาดที่ชัดเจน 
ไดแก การสรางยอดขายควบคูไปกับการ 
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยสวน 
มากมักมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ภายในงาน เกิดการซื้อขายสินคา ออกบิล 
และรับสินคาไดจากงานอีเวนตเลยทันที 
เรียกไดวา มีการดีไซนใหเกิด One-stop 
Service ณ บริเวณที่มีการจัดงานอีเวนต 
เลย แตหากสินคาเปนประเภทที่ตองใชเวลา 
ในการตัดสินใจซื้อนาน เชน บาน คอนโด 
หรือรถยนต การเก็บรวบรวมฐานขอมูล 
ลูกคาที่เขาชมงาน หรือบูธของบริษัท เปน 
สิ่งสำคัญ การเกิดยอดขายที่ตามมาจะตอง 
มีการติดตอกลับไปยังลูกคาเพื่อติดตามผล 
ตอไป 

5. Current ความทันสมัย แปลกใหม 
ไมเหมือนใคร และความสรางสรรค ของ 
งานอีเวนต เปนตัวบงบอกสำคัญของความ 
สำเร ็จของอ ี เว นต ท ี ่ กำล ั งจะเก ิดข ึ ้น 
เนื่องจากคนสวนใหญ ไมคอยอยากเขารวม 
งานอีเว นตที ่จ ัดขึ ้นบอยๆ ซ้ำซาก งาน 
เหมือนเดิมเม่ือปกอน ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 
ดังนั้น งานที่จัดเปนซีรี่สโดยเกิดขึ้นทุกๆ ป 
จำเปนตองหาจุดดึงดูดใหกับงานแตละป 
อยูเสมอ เพื่อใหคนยังคงติดตามที่จะเขา 

รวมงานในทุกๆ ป 
6. Command Attention สอดคลองกับขอ 

ที่ 5 การดึงดูดความสนใจของผูรวมงานเปนสิ่งสำคัญ 
ดังนั้นในงานอีเวนตแตละงาน จะมีการจัดคิวที่เปน 
Highlight ของงาน โดยใหอยูในชวงครึ่งหลังของงาน 
เพื่อใหผูเขารวมงานอยูติดตามงานตั้งแตตนจนจบ 

7. Cutting Edge Service การนำเสนอ 
บริการที่ทันสมัยในงานอีเวนตจะทำให  เก ิ ดความ 
ประท ับใจคร ั ้ งแรก (First Impression) แกผูรวม 
งาน ซึ่งจะทำใหเกิดภาพลักษณที ่ดีตอไป ดังนั ้น 
บริการใดที่ทันสมัยที่สุดของบริษัท ควรนำไปเสนอไว 
ในงานอีเวนตขององคกรดวย 

8. Convenience ความสะดวกสบายเปนเรื่อง 
สำคัญ เพราะอีเวนตหลายงาน คนไมอยากไปเน่ืองจาก 
การเดินทางไมสะดวก ที่จอดรถนอย หองน้ำไมสะอาด 
ไมมีรถรับ-สงไปยังที ่จอดรถซึ ่งอยู ไกล การบริการ 
สำหรับผูสูงอายุ หรือผูพิการ ฯลฯ ดังนั้น การคำนึง 
ถึงความสะดวกสบายของผูเขารวมงานเปนสิ่งสำคัญ 

หากยึดหลัก 8 C’s ในการเตรียมงานอีเวนต 
แลว เชื่อวางานจะตองประสบความสำเร็จทั้งในแง 
ของความประทับใจของผูบริโภค ภาพลักษณที่ดี 
ของสินคาและองคกร รวมถึงความสำเร็จในดาน 
ยอดขาย สรางรายไดสรางกำไรใหแกบริษัทอยาง 
แนนอน ทานผูอานสามารถติดตอสอบถามขอมูล 
เพิ่มเติมพรอมแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางศูนยฯ 
ไดที่ brandteam@utcc.ac.th
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ปจจุบันการจัดกิจกรรมพิเศษทางการ 
ตลาด (Event Marketing) ถือวาเปนเคร่ืองมือ 
ที่สำคัญทางการตลาด เพื่อใชในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธสินคาหรือองคกรใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
หรืออีเวนตน้ัน สามารถนำมาใชไดท้ังกับองคกร 
ขนาดใหญท่ีมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
ทางการตลาดสูง จนถึงองคกรขนาดเล็กๆ ที่ 
งบประมาณไมมาก ซ่ึงเราจะเห็นไดจากกิจกรรม 
ขนาดใหญ ตั้งแตระดับ Motor Show งาน 
Commart งานบานและสวนแฟร งานแขง 
กีฬาไทยพรีเมียรลีค งานแขงกีฬาสนุกเกอร 
ชิงแชมปโลก งานคอนเสิรต Jazz Festival 
งานฉายภาพยนตรส้ัน และงานท่ีมีขนาดเล็ก 
ลงมา เชน งานแขงขันวงดนตรี งานแถลง 
ขาว งานแฟชั่นโชว งานออกบูธตามหาง 
สรรพสินคา หรืองาน Roadshow ตาม 
แหลงสำนักงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ 

รูปแบบในการจัดงานอีเวนตยอมขึ้นอยู 
กับ 1. ภาพลักษณที่องคกรตองการ 2. 
วัตถุประสงคของการจัดงาน 3. กลุมเปาหมาย 
ของงาน และ 4. งบประมาณในการจัด 
งาน

ขอดีประการหน่ึงของการจัดงานอีเวนต 
คือการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีประสบการณ 
รวมกับแบรนดหรือสินคา ไมวาจะเปนการ 
สัมผัส ทดลองใช ทดลองกิน หรือการทำ 
กิจกรรมบางอยางซึ่งมีแบรนดหรือสินคา 
เขามาเกี่ยวของ เราจึงมีชื่อเรียกการจัดงาน 
อีเวนตอีกชื่อหนึ่งวา การทำการตลาดแบบ 
มีประสบการณรวม (Experiential Marketing) 
ดังนั ้น เมื ่อผู บริโภคไดมีประสบการณที ่ 
เก่ียวของกับสินคาแลว ความช่ืนชอบ ทัศนคติท่ีดี 
ความคุนเคยกับสินคา และการตัดสินใจซื้อ 
ยอมเกิดข้ึนไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ 
หากทางองคกรมีการจัดรายการสงเสริม 

การขายข้ึนมาพรอมๆ กัน เพ่ือกระตุนและเรง 
การตัดสินใจซื้อใหเร็วยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได 
จากงาน Motor Show ปที่ผานมา ที่มียอด 
จองรถยนตในงานสูงถึง 3-4 หมื่นคัน 

เมื่อบริษัทหรือองคกรตัดสินใจที่จะจัด 
งานอีเวนต โดยการจัดงานเองหรือการจาง 
บริษัทออรแกไนเซอรเปนผูดำเนินการให 
อยางไรก็ตาม เปาหมายสำคัญคือความ 
สำเร็จของงาน เคล็ดลับของการจัดงาน 
อีเวนตใหประสบความสำเร็จนั้นไมยาก 
ไดแก เคล็ดลับ 8 C’s ไดแก

1. Communication การจัดงาน 
อีเวนตที่จะประสบความสำเร็จไดนั้น ตอง 
ไมคำนึงถึงแตความโดดเดนของงาน ความ 
เรียบรอยของงาน หรือความสนุกของงาน 
เทาน้ัน แตการประชาสัมพันธงานอีเวนตน้ัน 
ใหกลุ มเปาหมายของงานรับทราบ และ 
มีความตองการเขารวมงาน แมกระทั่งบอก 

ตอไปยังเพื่อนฝูงเพื่อใหไปงานนั้นๆ ดวยกัน 
งานอีเวนตที่ลมเหลวหลายๆงาน มีรูปแบบ 
งานที่นาสนใจ เชิญศิลปน นักรอง นักแสดง 
ชื่อดังมาเขารวมงาน แตกลับมีผูเขารวมงาน 
นอย ก็กลายเปนอีเวนตท่ีเสียเงินเปลา เสียดาย 
เงินไดเชนกัน

2. Cut Cost จุดเดนของการจัดงาน 
อีเวนตที่เหนือการใชเครื่องมือการสื่อสาร 
ประเภทอื่น คือ การประหยัดคาใชจาย คือ 
ใชเงินในการจัดงานไมมาก แตสามารถสราง 
ใหเกิดการพูดถึงทั่วบานทั่วเมือง (Talk of 
the Town) หรือสรางใหเปนขาวดังได 
ดังนั้น การจัดงานอีเวนตควรเนนที่ความคิด 
สรางสรรค เพ่ือใหเกิดความดึงดูดความสนใจ 
สรางประเด็นขาวได ดวยงบประมาณนอย

3. Conduct Research การ 
วิเคราะหตลาด กลุมเปาหมาย และคูแขง 
หรือการทำวิจัยหาขอมูลเบื้องตน ถึงความ 
ตองการของกลุ มเปาหมายของงานวามี 
ความสนใจเกี ่ยวกับสินคาหรือองคกรเรา 
อยางไร การทำโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ประเภทใดที่เปนที่ตองการ คูแขงมีจุดเดน 
และจุดออนอะไร รูปแบบงานอีเวนตที ่ 
คูแขงเคยจัดเปนอยางไร เพื่อที่บริษัทเราจะ 
ไดไมจัดงานซ้ำรูปแบบของคูแขง เกิดเปน 
การเลียนแบบได 

4. Commerce งานอีเวนตท่ีประสบ 

ความสำเร็จที่แทจริง นอกเหนือจากความ 
สนุกสนาน ความบันเทิงภายในงานแลว 
ควรสรางใหเกิดผลทางการตลาดที่ชัดเจน 
ไดแก การสรางยอดขายควบคูไปกับการ 
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยสวน 
มากมักมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ภายในงาน เกิดการซื้อขายสินคา ออกบิล 
และรับสินคาไดจากงานอีเวนตเลยทันที 
เรียกไดวา มีการดีไซนใหเกิด One-stop 
Service ณ บริเวณที่มีการจัดงานอีเวนต 
เลย แตหากสินคาเปนประเภทที่ตองใชเวลา 
ในการตัดสินใจซื้อนาน เชน บาน คอนโด 
หรือรถยนต การเก็บรวบรวมฐานขอมูล 
ลูกคาที่เขาชมงาน หรือบูธของบริษัท เปน 
สิ่งสำคัญ การเกิดยอดขายที่ตามมาจะตอง 
มีการติดตอกลับไปยังลูกคาเพื่อติดตามผล 
ตอไป 

5. Current ความทันสมัย แปลกใหม 
ไมเหมือนใคร และความสรางสรรค ของ 
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สำเร ็จของอ ี เว นต ท ี ่ กำล ั งจะเก ิดข ึ ้น 
เนื่องจากคนสวนใหญ ไมคอยอยากเขารวม 
งานอีเว นตที ่จ ัดขึ ้นบอยๆ ซ้ำซาก งาน 
เหมือนเดิมเม่ือปกอน ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 
ดังนั้น งานที่จัดเปนซีรี่สโดยเกิดขึ้นทุกๆ ป 
จำเปนตองหาจุดดึงดูดใหกับงานแตละป 
อยูเสมอ เพื่อใหคนยังคงติดตามที่จะเขา 

รวมงานในทุกๆ ป 
6. Command Attention สอดคลองกับขอ 

ที่ 5 การดึงดูดความสนใจของผูรวมงานเปนสิ่งสำคัญ 
ดังนั้นในงานอีเวนตแตละงาน จะมีการจัดคิวที่เปน 
Highlight ของงาน โดยใหอยูในชวงครึ่งหลังของงาน 
เพื่อใหผูเขารวมงานอยูติดตามงานตั้งแตตนจนจบ 

7. Cutting Edge Service การนำเสนอ 
บริการที่ทันสมัยในงานอีเวนตจะทำให  เก ิ ดความ 
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8. Convenience ความสะดวกสบายเปนเรื่อง 
สำคัญ เพราะอีเวนตหลายงาน คนไมอยากไปเน่ืองจาก 
การเดินทางไมสะดวก ที่จอดรถนอย หองน้ำไมสะอาด 
ไมมีรถรับ-สงไปยังที ่จอดรถซึ ่งอยู ไกล การบริการ 
สำหรับผูสูงอายุ หรือผูพิการ ฯลฯ ดังนั้น การคำนึง 
ถึงความสะดวกสบายของผูเขารวมงานเปนสิ่งสำคัญ 

หากยึดหลัก 8 C’s ในการเตรียมงานอีเวนต 
แลว เชื่อวางานจะตองประสบความสำเร็จทั้งในแง 
ของความประทับใจของผูบริโภค ภาพลักษณที่ดี 
ของสินคาและองคกร รวมถึงความสำเร็จในดาน 
ยอดขาย สรางรายไดสรางกำไรใหแกบริษัทอยาง 
แนนอน ทานผูอานสามารถติดตอสอบถามขอมูล 
เพิ่มเติมพรอมแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางศูนยฯ 
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ปจจุบันการจัดกิจกรรมพิเศษทางการ 
ตลาด (Event Marketing) ถือวาเปนเคร่ืองมือ 
ที่สำคัญทางการตลาด เพื่อใชในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธสินคาหรือองคกรใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
หรืออีเวนตน้ัน สามารถนำมาใชไดท้ังกับองคกร 
ขนาดใหญท่ีมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
ทางการตลาดสูง จนถึงองคกรขนาดเล็กๆ ที่ 
งบประมาณไมมาก ซ่ึงเราจะเห็นไดจากกิจกรรม 
ขนาดใหญ ตั้งแตระดับ Motor Show งาน 
Commart งานบานและสวนแฟร งานแขง 
กีฬาไทยพรีเมียรลีค งานแขงกีฬาสนุกเกอร 
ชิงแชมปโลก งานคอนเสิรต Jazz Festival 
งานฉายภาพยนตรส้ัน และงานท่ีมีขนาดเล็ก 
ลงมา เชน งานแขงขันวงดนตรี งานแถลง 
ขาว งานแฟชั่นโชว งานออกบูธตามหาง 
สรรพสินคา หรืองาน Roadshow ตาม 
แหลงสำนักงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ 

รูปแบบในการจัดงานอีเวนตยอมขึ้นอยู 
กับ 1. ภาพลักษณที่องคกรตองการ 2. 
วัตถุประสงคของการจัดงาน 3. กลุมเปาหมาย 
ของงาน และ 4. งบประมาณในการจัด 
งาน

ขอดีประการหน่ึงของการจัดงานอีเวนต 
คือการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีประสบการณ 
รวมกับแบรนดหรือสินคา ไมวาจะเปนการ 
สัมผัส ทดลองใช ทดลองกิน หรือการทำ 
กิจกรรมบางอยางซึ่งมีแบรนดหรือสินคา 
เขามาเกี่ยวของ เราจึงมีชื่อเรียกการจัดงาน 
อีเวนตอีกชื่อหนึ่งวา การทำการตลาดแบบ 
มีประสบการณรวม (Experiential Marketing) 
ดังนั ้น เมื ่อผู บริโภคไดมีประสบการณที ่ 
เก่ียวของกับสินคาแลว ความช่ืนชอบ ทัศนคติท่ีดี 
ความคุนเคยกับสินคา และการตัดสินใจซื้อ 
ยอมเกิดข้ึนไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ 
หากทางองคกรมีการจัดรายการสงเสริม 

การขายข้ึนมาพรอมๆ กัน เพ่ือกระตุนและเรง 
การตัดสินใจซื้อใหเร็วยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได 
จากงาน Motor Show ปที่ผานมา ที่มียอด 
จองรถยนตในงานสูงถึง 3-4 หมื่นคัน 

เมื่อบริษัทหรือองคกรตัดสินใจที่จะจัด 
งานอีเวนต โดยการจัดงานเองหรือการจาง 
บริษัทออรแกไนเซอรเปนผูดำเนินการให 
อยางไรก็ตาม เปาหมายสำคัญคือความ 
สำเร็จของงาน เคล็ดลับของการจัดงาน 
อีเวนตใหประสบความสำเร็จนั้นไมยาก 
ไดแก เคล็ดลับ 8 C’s ไดแก

1. Communication การจัดงาน 
อีเวนตที่จะประสบความสำเร็จไดนั้น ตอง 
ไมคำนึงถึงแตความโดดเดนของงาน ความ 
เรียบรอยของงาน หรือความสนุกของงาน 
เทาน้ัน แตการประชาสัมพันธงานอีเวนตน้ัน 
ใหกลุ มเปาหมายของงานรับทราบ และ 
มีความตองการเขารวมงาน แมกระทั่งบอก 

ตอไปยังเพื่อนฝูงเพื่อใหไปงานนั้นๆ ดวยกัน 
งานอีเวนตที่ลมเหลวหลายๆงาน มีรูปแบบ 
งานที่นาสนใจ เชิญศิลปน นักรอง นักแสดง 
ชื่อดังมาเขารวมงาน แตกลับมีผูเขารวมงาน 
นอย ก็กลายเปนอีเวนตท่ีเสียเงินเปลา เสียดาย 
เงินไดเชนกัน

2. Cut Cost จุดเดนของการจัดงาน 
อีเวนตที่เหนือการใชเครื่องมือการสื่อสาร 
ประเภทอื่น คือ การประหยัดคาใชจาย คือ 
ใชเงินในการจัดงานไมมาก แตสามารถสราง 
ใหเกิดการพูดถึงทั่วบานทั่วเมือง (Talk of 
the Town) หรือสรางใหเปนขาวดังได 
ดังนั้น การจัดงานอีเวนตควรเนนที่ความคิด 
สรางสรรค เพ่ือใหเกิดความดึงดูดความสนใจ 
สรางประเด็นขาวได ดวยงบประมาณนอย

3. Conduct Research การ 
วิเคราะหตลาด กลุมเปาหมาย และคูแขง 
หรือการทำวิจัยหาขอมูลเบื้องตน ถึงความ 
ตองการของกลุ มเปาหมายของงานวามี 
ความสนใจเกี ่ยวกับสินคาหรือองคกรเรา 
อยางไร การทำโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ประเภทใดที่เปนที่ตองการ คูแขงมีจุดเดน 
และจุดออนอะไร รูปแบบงานอีเวนตที ่ 
คูแขงเคยจัดเปนอยางไร เพื่อที่บริษัทเราจะ 
ไดไมจัดงานซ้ำรูปแบบของคูแขง เกิดเปน 
การเลียนแบบได 

4. Commerce งานอีเวนตท่ีประสบ 

ความสำเร็จที่แทจริง นอกเหนือจากความ 
สนุกสนาน ความบันเทิงภายในงานแลว 
ควรสรางใหเกิดผลทางการตลาดที่ชัดเจน 
ไดแก การสรางยอดขายควบคูไปกับการ 
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยสวน 
มากมักมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 
ภายในงาน เกิดการซื้อขายสินคา ออกบิล 
และรับสินคาไดจากงานอีเวนตเลยทันที 
เรียกไดวา มีการดีไซนใหเกิด One-stop 
Service ณ บริเวณที่มีการจัดงานอีเวนต 
เลย แตหากสินคาเปนประเภทที่ตองใชเวลา 
ในการตัดสินใจซื้อนาน เชน บาน คอนโด 
หรือรถยนต การเก็บรวบรวมฐานขอมูล 
ลูกคาที่เขาชมงาน หรือบูธของบริษัท เปน 
สิ่งสำคัญ การเกิดยอดขายที่ตามมาจะตอง 
มีการติดตอกลับไปยังลูกคาเพื่อติดตามผล 
ตอไป 

5. Current ความทันสมัย แปลกใหม 
ไมเหมือนใคร และความสรางสรรค ของ 
งานอีเวนต เปนตัวบงบอกสำคัญของความ 
สำเร ็จของอ ี เว นต ท ี ่ กำล ั งจะเก ิดข ึ ้น 
เนื่องจากคนสวนใหญ ไมคอยอยากเขารวม 
งานอีเว นตที ่จ ัดขึ ้นบอยๆ ซ้ำซาก งาน 
เหมือนเดิมเม่ือปกอน ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 
ดังนั้น งานที่จัดเปนซีรี่สโดยเกิดขึ้นทุกๆ ป 
จำเปนตองหาจุดดึงดูดใหกับงานแตละป 
อยูเสมอ เพื่อใหคนยังคงติดตามที่จะเขา 

รวมงานในทุกๆ ป 
6. Command Attention สอดคลองกับขอ 

ที่ 5 การดึงดูดความสนใจของผูรวมงานเปนสิ่งสำคัญ 
ดังนั้นในงานอีเวนตแตละงาน จะมีการจัดคิวที่เปน 
Highlight ของงาน โดยใหอยูในชวงครึ่งหลังของงาน 
เพื่อใหผูเขารวมงานอยูติดตามงานตั้งแตตนจนจบ 

7. Cutting Edge Service การนำเสนอ 
บริการที่ทันสมัยในงานอีเวนตจะทำให  เก ิ ดความ 
ประท ับใจคร ั ้ งแรก (First Impression) แกผูรวม 
งาน ซึ่งจะทำใหเกิดภาพลักษณที ่ดีตอไป ดังนั ้น 
บริการใดที่ทันสมัยที่สุดของบริษัท ควรนำไปเสนอไว 
ในงานอีเวนตขององคกรดวย 

8. Convenience ความสะดวกสบายเปนเรื่อง 
สำคัญ เพราะอีเวนตหลายงาน คนไมอยากไปเน่ืองจาก 
การเดินทางไมสะดวก ที่จอดรถนอย หองน้ำไมสะอาด 
ไมมีรถรับ-สงไปยังที ่จอดรถซึ ่งอยู ไกล การบริการ 
สำหรับผูสูงอายุ หรือผูพิการ ฯลฯ ดังนั้น การคำนึง 
ถึงความสะดวกสบายของผูเขารวมงานเปนสิ่งสำคัญ 

หากยึดหลัก 8 C’s ในการเตรียมงานอีเวนต 
แลว เชื่อวางานจะตองประสบความสำเร็จทั้งในแง 
ของความประทับใจของผูบริโภค ภาพลักษณที่ดี 
ของสินคาและองคกร รวมถึงความสำเร็จในดาน 
ยอดขาย สรางรายไดสรางกำไรใหแกบริษัทอยาง 
แนนอน ทานผูอานสามารถติดตอสอบถามขอมูล 
เพิ่มเติมพรอมแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางศูนยฯ 
ไดที่ brandteam@utcc.ac.th
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ออกใบอนุญาตโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 3 หรือ 
3G ไดจริงหรือไมที่จะใหเอกชนรายใดก็ได 
มาประมูลแขงขันกันใหไดใบอนุญาตเพราะ
มีผลประโยชนมหาศาลรออยู ใบอนุญาต 
เล็กๆ นอยๆ ประเภทอื่นๆ ไมคอยจะมี 
ปญหามากนัก ดังนั้นเมื่อ กทช. ตัดสินใจ 
เริ่มใหมีการประมูล 3G ก็ปรากฏวาไมใช 
เรื่องงายเลย แมหลายฝายจะเห็นดวยโดย 
เฉพาะกลุมทุนเดิม 3 รายที่เปนเจาตลาด 
แตหลายฝายก็ตอตานทั้ง TOT และ CAT 
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของภาคประชาชน 
ท้ังหลายท่ีมองวา 3G ไมมีความจำเปน มอง 
วาเปนเรื ่องฟุ มเฟอยและไมคุ มคาทาง 
เศรษฐกิจ

เม่ือเราเขาสูยุคการแขงขันทางตรงต้ังแต 
ป พ.ศ. 2544 ที่มีการออกกฎหมาย 
เฉพาะของภาคโทรคมนาคม 2 ฉบับ โดย 
มีหมุดหมายแรกที่สำคัญของยุคนี้ก็คือการ
จัดต้ังหนวยงานอิสระข้ึนมากำกับดูแลตลาด 
โทรคมนาคมเปนเฉพาะ หรือท่ีเรียกวา กทช. 
นัยวาไมตองมีระบบสัมปทานกันอีกตอไป 
ผูประกอบการทุกรายที่ตองการเขาสูตลาด 
เพียงแคขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑก็จะ 
สามารถดำเนินการไดโดยตนเอง หมุด 
หมายที่สำคัญตอมาก็คือจะสามารถมีการ 

ตอนท่ีแลวผมไดเกร่ินไววาจะยกตัวอยาง 
กรณีทางธุรกิจที่สำคัญในปจจุบัน ไดแก 
ก ร ณ ี ท ี ่  บ ม จ . โ ท เ ท ิ ่ ล  แ อ ็ ค เ ซ ็ ส  
คอมมูม ิเคชั ่น (TAC) ซึ ่งเปนผู ฟ องคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ 
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพท 
มือถือรูปแบบเอชเอสพีเอ 3G รวมกับกลุม 
บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น (Truecorp) ซึ่งมี 
กสท. (CAT) เปนผู ถ ูกฟองที ่ 1 คณะ 
กรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่ง 
ตอไปจะเรียกวาคดี DTAC v. True อยางไร 
ก ็ด ี เพ ื ่อให เก ิดความเข าใจสภาพตลาด 
โทรคมนาคมกอนท่ีจะเขาถึงรายละเอียดของ 
คดีในตอนหนา ในตอนนี้ควรจะตองเลา 
ประวัติความเปนมาและกรณีศึกษาการ 
ประมูลใบอนุญาต 3G ที่ไมประสบความ 
สำเร็จของ กทช. เสียกอน เพราะการไม 
ประสบความสำเร็จนั ้นสะทอนกระสวน 
กฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน (อะไรคือ 
กฎหมาย) และระดับความสัมพันธ (ใคร 
เปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) ซ ึ ่ง 
เกี่ยวเนื่องกันกับคดี DTAC v. True ที่จะได 
เลาตอไปและเนื้อหาในตอนนี้เปนการเลา 
เรื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางงายเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

ตลาดโทรคมนาคมนั้นมีการเปลี่ยน 
แปลงมาอยางตอเนื ่อง จากยุคผูกขาด 
ตลาดโดยรัฐ เขาสูยุคแขงขันทางออมผาน 
ระบบสัมปทาน และเขาสูยุคปจจุบันที่ยัง 
คงเปนเพียงความพยายามเปลี่ยนผานเขา
สูการแขงขันทางตรง ผูอานคงทราบดีวา 

ตลาดโทรคมนาคมของไทยโดยเฉพาะตลาด
โทรศัพทมือถือมีผูประกอบการหลักเพียง 3 
เจาเทานั้นไดแก AIS, DTAC, TrueMove 
ซึ ่งที ่จริงแลวหากยอนหลังกลับไปชวงป 
พ.ศ. 2530-2540 จะมีเพียง 2 เจาซึ่งก็คือ 
AIS กับ TAC ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด 
กันมาหลายครั้งจนปจจุบัน โดย AIS ไดรับ 
สัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (TOT) และ TAC ไดรับสัมปทานจาก 
การสื่อสารแหงประเทศไทย (CAT) ใน 
ขณะนั้นตามลำดับ โดยมี Telecom Asia 
ไดรับสัมปทานโทรศัพทพื้นฐานซึ่งในตอน 
นั้น ถือเปนอีกตลาดหน่ึง (ปจจุบันเปล่ียนช่ือ 
เปน Truecorp) แมจะมีผูเลนรายใหมเขา 
มาบางก็ยังไมโดดเดนจนแทรกตัวเขามา 
แยกสวนแบงตลาดไดอยางมีนัยสำคัญ ท่ีพูด 
ถึงเฉพาะแตตลาดโทรศัพทมือถือก็เพราะวา 
เปนตลาดที่มีการเปลี ่ยนแปลงและมีการ 
แขงขันดวยเดิมพันทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
ตลาดอ่ืนๆ เชน ตลาดโทรศัพทพื้นฐานก็ยัง 
เปนระบบผูกขาดไมไดมีการแขงขันแบบ 
เดียวกัน 

ท่ีนาสนใจก็คือในตลาดโทรศัพทมือถือ 
มีผูประกอบการเจาตลาดทั้ง 3 รายเปน 
กลุมทุนสัญชาติไทยทั้งหมด (AIS เปนของ 
กลุมชินวัตร, TAC เปนของกลุมเบญจรงคกุล 
และ Telecom Asia เปนของกลุมเจริญ 
โภคภัณฑ)

จุดเปล่ียนสำคัญของตลาดโทรคมนาคม 
อยูในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2542 ที่ 
ทำใหกลุมทุนไทยเหลานี้ตองหาทางออก 
ดวยการแสวงหาผูรวมทุนตางชาติ กลุมชินวัตร 
ได SingTel (Singapore Telecommuni 
cations Ltd.) เปนผูรวมทุน และกลุม 
เบญจรงคกุลได Telenor AS เปนผูรวมทุน 
ในขณะที่ True Move (ขณะนั้นใชชื่อ TA 
Orange ภายใตขอตกลงรวมใชแบรนด) 
บริษัทในกลุมเจริญโภคภัณฑเริ่มเขาสูตลาด
โทรศัพทมือถือดวยการขอสวนแบงคลื ่น 
ความถี่มาจาก CAT ในชวงป พ.ศ. 2545 
และตั้งแตนั้นมาก็มีผูประกอบการ 3 ราย 
หลักน้ี ต้ังแตน้ันมาตลาดโทรศัพทมือถือของ 
ไทยก็อยูภายใตการครอบครองของกลุมทุน 
ตางชาติเกือบทั้งหมด เรื่องการครอบครอง 
ตลาดโดยกลุมทุนตางชาติน้ีจะไดเลารายละเอียด 
ในโอกาสตอๆไปเก่ียวกับพัฒนาการเติบโตของ 
“กฎความเปนเจาของกิจการ” (rule of ownership)

1 Piyabutr Bunaramrueang, A Review of Telecommunications Regulation in Thailand, 1 UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE LAW
JOURNAL 156-178 (2009).

2 ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¨Ñ´µÑ้§Í§¤�¡Ã¨Ñ´ÊÃÃ¤Å×่¹¤ÇÒÁ¶Õ่áÅÐ¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ ÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑÈ¹� áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾.È. 2543 (Â¡àÅÔ¡â´Â ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ
¨Ñ´µÑ้§Í§¤�¡Ã¨Ñ´ÊÃÃ¤Å×่¹¤ÇÒÁ¶Õ่áÅÐ¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ ÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑÈ¹� áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾.È. 2553) áÅÐ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾.È. 2544

 2 ¤ÓÊÑ่§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¤´Õ¤ÓÃ�Í§·Õ่ 586/2552

ประมูลไมชอบดวยกฎหมายจริงตามฟอง 
และตองเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ชุดใหมก็จะเกิดผลเสียที่ไมสามารถแกไข 
เยียวยาได แตหากระงับไวกอนความเสียหาย 
ก็จะมีเฉพาะแกประชาชนผูใชโทรศัพท 3G 
ซ่ึงมีอยูจำนวนไมมากนัก การประมูลใบอนุญาต 
3G จึงตองพับไวกอน

ถึงตรงน้ีผูอานนาจะพอมองเห็นปญหา 
นี ้คลายๆกันกับปญหาของคดีมาบตาพุด 
ที่เกริ่นไวในตอนที่ 1 กลาวคือ กระสวน 
กฎหมายระดับแรกไดแกมีปญหาวาอะไร 
คือกฎหมาย กทช. สามารถดำเนินการ 
ประมูลไดหรือไม ซึ่งขอนี้ทุกคนนาจะเห็น 
ไปในทางเดียวกันวาเปนขอถกเถียงท่ียกมา 

ตอสูกันได สุดแลวแตวาจะหักลางกันดวย 
เหตุผลอยางไร นำไปสูกระสวนกฎหมาย 
ระดับท่ีสอง ไดแกใครเปนผูบอกวากฎหมาย 
คืออะไร ซึ่งที่สุดแลวศาลปกครองก็ได 
วินิจฉัยเบื ้องตนโดยออกคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวแตก็ยังไมไดบอกวากฎหมายคือ 
อะไรเพียงแตระงับไวเพราะประเมินวามี 
ความเสียหายมหาศาลที่ไมควรปลอยเลย 
ไป 

ประเด็นที่ผูเขียนอยากจะชี้ใหเห็นมี 3 
ประการคือ (1) ประการแรกเปนเรื่อง 
ธรรมดาที่จะมีปญหาวาอะไรคือกฎหมาย 
กลาวคือ ตกลง กทช. มีอำนาจหรือไม เชน 
เดียวกันกับคดีมาบตาพุดที่มีปญหาวาตอง 
ทำ HIA หรือไม กรณีนี้จึงตองอาศัยการให 
เหตุผลตีความหลายประการ (2) ในที่สุดก็ 
จะมาสูประเด็นท่ีสองคือใครจะเปนผูตัดสิน 
ในกรณีประมูล 3G นี ้ คำสั ่งศาลสราง 
ความชัดเจนและแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของเวทีกฎหมายที่ CAT สามารถดำเนิน 
การฟองคดีขอคำสั ่งคุ มครองชั ่วคราวได 
กอนที่จะมีการประมูล แตกตางจากกรณี 
มาบตาพุดที ่ก อนจะไปถึงศาล รัฐบาล 
ประเมินวาตนเองสามารถบอกไดวาอะไร 
คือกฎหมาย (ผานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
ทำใหประเมินผิดพลาดวาไมตองทำ HIA 
สงผลเสียหายเมื ่อชุมชนนำคดีขึ ้นสู ศาล 
ที ่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาทุกกรณี 
ควรให ศาลเป นคนตัดส ินเป นแตเพ ียง 
ตัวอยางที ่ซับซอนที่สุดที่ไมวาจะอยางไร 
หนทางสุดทาย คือศาล มีหลายตัวอยาง 

ที ่หนวยงานอื ่นหรือคนอื ่นเปนผู บอกวา 
กฎหมายคืออะไรไดซึ่งจะไดยกตัวอยางตอๆ
ไป และ (3) ประการที่สามมีขอสังเกตวา 
ถึงที่สุดแลวในกรณีประมูล 3G ที่กลาวมา 
ศาลปกครองยังไมไดตัดสินวากฎหมายคือ
อะไร เพียงแตสั่งระงับไว ซึ่งเพียงแคการ 
ระงับก็สงผลมากมายมหาศาลเพราะทำให
ผูเลนในตลาดตองเปลี่ยนแผนการประกอบ 
กิจการใหมทั้งหมด 

สรุปมาถึงตอนจบของเรื่องสอนใจนี้วา 
ปญหาของกระสวนกฎหมายทั้ง 2 ระดับ 
เอาเขาจริงๆ แลวอาจไมตองมีคำตอบที่ 
ชัดเจน เพียงแตเราเขาใจในระดับแรกวามี 
ปญหากฎหมายวา กทช. มีอำนาจหรือไม 
และเขาใจในระดับท่ีสองวาไมมีใครสามารถ 
บอกไดวาอะไรคือกฎหมาย เพราะแตละ 
ฝายสามารถนำคดีขึ้นสูการพิจารณาไดเลย 
ก็สามารถเดาผลของปญหานี้ไดวาเมื่อมี 
การฟองคดีจะกลายเปนเรื่องชั่งน้ำหนัก 
ระหวางประโยชนที ่สาธารณะจะไดกับ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดสูสาธารณะ (บางคน 
อาจบอกว าเร ื ่องน ี ้ เป นเร ื ่องกฎหมาย 
มหาชนท่ีตองช่ังน้ำหนักประโยชนสาธารณะ 
แตในที่นี้ตามมุมมองของกฎหมายธุรกิจเรา
สนใจเฉพาะผลของกฎหมายซึ ่งเรื ่องนี ้มี 
ความไม แน นอนว าจะออกมาทางใด) 
ในแงนี ้คนชนะก็คือคนที ่สามารถแสดง 
น้ำหนักความเสียหายที่จะเกิดมากกวา 
ประโยชนที่สาธารณะจะไดนั่นเอง โดยไม 
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่อาจจะปรากฏวามี 
ประโยชนมากกวาความเสียหายแตอยาง 
ใด ในตอนหนาจะไดเขาสูคดี DTAC v. 
True ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเหตุการณที่เกิด 
ขึ้นในคดีนี้อยางนาตื่นเตน

แม กทช. จะพยายามยืนยันวามีอำนาจ 
สามารถทำได แตระหวางน้ันเกิดรัฐประหาร 
มีรัฐธรรมนูญใหมกำหนดใหมี กสทช. (คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) เปน 
หนวยงานกำกับดูแลใหมแทน กทช. (คณะ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 
และ กสช. (คณะกรรมการกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ) เดิม เกิด 
เปนปญหาอยางจริงจังวา กทช. ที ่ทำ 
หนาที่รักษาการอยูมีอำนาจทำไดหรือไม 
กทช.ยืนยันอำนาจของตนโดยเฉพาะวา 
การจัดสรรคลื่นความถี่ตามความหมายที่
ตองใหคณะกรรมการใหมจัดสรรนั้นหมาย
ถึงการจัดสรรความถี่ใดความถี่หนึ่งมาใช 
งานเฉพาะดานใดดานหนึ่งที่ไมเคยมีการ 
กำหนดเอาไวกอนหรือตองการเปล่ียนแปลง 
การใชงานใหแตกตางไปจากเดิม แตกตาง 
จากกรณีการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ที่นำ 
ยานความถี่ 2.1 GHz ที่ใชงาน 3G ตาม 
เทคโนโลยีสากลท่ีมีอยูแลวมาหาผูรับใบอนุญาต 
ซึ่งไมวาจะเปนคณะกรรมการชุดไหนก็ตอง 
ใชความถี่ 2.1 GHz นี้ เพื่อการใชงาน 3G 
ตามมาตรฐานน้ี หากจะรอใหคณะกรรมการ 
ชุดใหมเห็นชอบกับการดำเนินการตาม 
มาตรฐานสากลก็ไมนาจะเปนแนวทางที่มี 
ประสิทธิภาพนัก 

ท่ีสุดแลว กทช. ก็ไมสามารถดำเนินการ 
ประมูลเพ่ือออกใบอนุญาตได จุดเปล่ียนอยู 
ที ่ CAT ไดฟองศาลปกครองขอคำสั ่ง 
คุมครองช่ัวคราววาการจัดการประมูลของ 
กทช. น้ันไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุผล 
ทางเทคนิคกฎหมายที่ กทช. ในขณะนี้ 
เปลี่ยนเปน กสทช. แลว จำเปนตองรอ 
องคประกอบของคณะกรรมการใหมที่จะ 
เกิดขึ้น และการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ 
เปนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ควรจะตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด
ใหมดวย ศาลปกครองออกคำสั่งคุมครอง 
ชั่วคราวโดยวินิจฉัยใจความวาการจัดสรร 
คลื่นความถี่เปนอำนาจหนาที่ของ กสทช. 
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น และใบอนุญาต 3G ไมใช 
เรื่องเรงดวนแตอยางใด ประเด็นสำคัญของ 
การวินิจฉัยก็คือความเสียหายที่จะเกิดแก 
สาธารณะจะมีอยางไร ซึ่งศาลปกครองเห็น 
ว าหากปลอยใหดำเนินการไปและเกิด 
ความเส ียหาย เช น หากกระบวนการ 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)
ตอน การประมูลใบอนุญาต 3G
กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบความดำเนินไปในทางปฏิบัติวามี 
แนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
ปญหาของกระสวนกฎหมาย ระดับแรกคือกระสวนที่จะบอกเราไดวาอะไรคือกฎหมาย และระดับที่สองคือกระสวน 
ที่จะบอกเราไดวาใครคือผูที่มีบทบาทกำหนดกฎหมายนั้น “ตลาดโทรคมนาคม

นั�นมีการเปลี่ยนแปลง
มาอยางตอเนื่อง
จากยุคผูกขาดตลาด
โดยรัฐ เขาสูยุค
แขงขันทางออมผาน
ระบบสัมปทาน และ
เขาสูยุคปจจุบันที่ยัง
คงเปนเพ�ยงความ
พยายามเปลี่ยนผาน
เขาสูการแขงขัน
ทางตรง” 

“ปญหาของกระสวน
กฎหมายทั�ง 2 ระดับ
เอาเขาจร�งๆแลวอาจ
ไมตองมีคำตอบที่
ชัดเจน เพ�ยงแตเรา
เขาใจในระดับแรกวา
มีปญหากฎหมายวา
กทช.มีอำนาจหร�อไม 
และเขาใจในระดับที่
สองวาไมมีใคร
สามารถบอกไดวา
อะไรคือกฎหมาย” 



ออกใบอนุญาตโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 3 หรือ 
3G ไดจริงหรือไมที่จะใหเอกชนรายใดก็ได 
มาประมูลแขงขันกันใหไดใบอนุญาตเพราะ
มีผลประโยชนมหาศาลรออยู ใบอนุญาต 
เล็กๆ นอยๆ ประเภทอื่นๆ ไมคอยจะมี 
ปญหามากนัก ดังนั้นเมื่อ กทช. ตัดสินใจ 
เริ่มใหมีการประมูล 3G ก็ปรากฏวาไมใช 
เรื่องงายเลย แมหลายฝายจะเห็นดวยโดย 
เฉพาะกลุมทุนเดิม 3 รายที่เปนเจาตลาด 
แตหลายฝายก็ตอตานทั้ง TOT และ CAT 
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของภาคประชาชน 
ท้ังหลายท่ีมองวา 3G ไมมีความจำเปน มอง 
วาเปนเรื ่องฟุ มเฟอยและไมคุ มคาทาง 
เศรษฐกิจ

เม่ือเราเขาสูยุคการแขงขันทางตรงต้ังแต 
ป พ.ศ. 2544 ที่มีการออกกฎหมาย 
เฉพาะของภาคโทรคมนาคม 2 ฉบับ โดย 
มีหมุดหมายแรกที่สำคัญของยุคนี้ก็คือการ
จัดต้ังหนวยงานอิสระข้ึนมากำกับดูแลตลาด 
โทรคมนาคมเปนเฉพาะ หรือท่ีเรียกวา กทช. 
นัยวาไมตองมีระบบสัมปทานกันอีกตอไป 
ผูประกอบการทุกรายที่ตองการเขาสูตลาด 
เพียงแคขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑก็จะ 
สามารถดำเนินการไดโดยตนเอง หมุด 
หมายที่สำคัญตอมาก็คือจะสามารถมีการ 

ตอนท่ีแลวผมไดเกร่ินไววาจะยกตัวอยาง 
กรณีทางธุรกิจที่สำคัญในปจจุบัน ไดแก 
ก ร ณ ี ท ี ่  บ ม จ . โ ท เ ท ิ ่ ล  แ อ ็ ค เ ซ ็ ส  
คอมมูม ิเคชั ่น (TAC) ซึ ่งเปนผู ฟ องคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ 
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพท 
มือถือรูปแบบเอชเอสพีเอ 3G รวมกับกลุม 
บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น (Truecorp) ซึ่งมี 
กสท. (CAT) เปนผู ถ ูกฟองที ่ 1 คณะ 
กรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่ง 
ตอไปจะเรียกวาคดี DTAC v. True อยางไร 
ก ็ด ี เพ ื ่อให เก ิดความเข าใจสภาพตลาด 
โทรคมนาคมกอนท่ีจะเขาถึงรายละเอียดของ 
คดีในตอนหนา ในตอนนี้ควรจะตองเลา 
ประวัติความเปนมาและกรณีศึกษาการ 
ประมูลใบอนุญาต 3G ที่ไมประสบความ 
สำเร็จของ กทช. เสียกอน เพราะการไม 
ประสบความสำเร็จนั ้นสะทอนกระสวน 
กฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน (อะไรคือ 
กฎหมาย) และระดับความสัมพันธ (ใคร 
เปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) ซ ึ ่ง 
เกี่ยวเนื่องกันกับคดี DTAC v. True ที่จะได 
เลาตอไปและเนื้อหาในตอนนี้เปนการเลา 
เรื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางงายเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

ตลาดโทรคมนาคมนั้นมีการเปลี่ยน 
แปลงมาอยางตอเนื ่อง จากยุคผูกขาด 
ตลาดโดยรัฐ เขาสูยุคแขงขันทางออมผาน 
ระบบสัมปทาน และเขาสูยุคปจจุบันที่ยัง 
คงเปนเพียงความพยายามเปลี่ยนผานเขา
สูการแขงขันทางตรง ผูอานคงทราบดีวา 

ตลาดโทรคมนาคมของไทยโดยเฉพาะตลาด
โทรศัพทมือถือมีผูประกอบการหลักเพียง 3 
เจาเทานั้นไดแก AIS, DTAC, TrueMove 
ซึ ่งที ่จริงแลวหากยอนหลังกลับไปชวงป 
พ.ศ. 2530-2540 จะมีเพียง 2 เจาซึ่งก็คือ 
AIS กับ TAC ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด 
กันมาหลายครั้งจนปจจุบัน โดย AIS ไดรับ 
สัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (TOT) และ TAC ไดรับสัมปทานจาก 
การสื่อสารแหงประเทศไทย (CAT) ใน 
ขณะนั้นตามลำดับ โดยมี Telecom Asia 
ไดรับสัมปทานโทรศัพทพื้นฐานซึ่งในตอน 
นั้น ถือเปนอีกตลาดหน่ึง (ปจจุบันเปล่ียนช่ือ 
เปน Truecorp) แมจะมีผูเลนรายใหมเขา 
มาบางก็ยังไมโดดเดนจนแทรกตัวเขามา 
แยกสวนแบงตลาดไดอยางมีนัยสำคัญ ท่ีพูด 
ถึงเฉพาะแตตลาดโทรศัพทมือถือก็เพราะวา 
เปนตลาดที่มีการเปลี ่ยนแปลงและมีการ 
แขงขันดวยเดิมพันทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
ตลาดอ่ืนๆ เชน ตลาดโทรศัพทพื้นฐานก็ยัง 
เปนระบบผูกขาดไมไดมีการแขงขันแบบ 
เดียวกัน 

ท่ีนาสนใจก็คือในตลาดโทรศัพทมือถือ 
มีผูประกอบการเจาตลาดทั้ง 3 รายเปน 
กลุมทุนสัญชาติไทยทั้งหมด (AIS เปนของ 
กลุมชินวัตร, TAC เปนของกลุมเบญจรงคกุล 
และ Telecom Asia เปนของกลุมเจริญ 
โภคภัณฑ)

จุดเปล่ียนสำคัญของตลาดโทรคมนาคม 
อยูในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2542 ที่ 
ทำใหกลุมทุนไทยเหลานี้ตองหาทางออก 
ดวยการแสวงหาผูรวมทุนตางชาติ กลุมชินวัตร 
ได SingTel (Singapore Telecommuni 
cations Ltd.) เปนผูรวมทุน และกลุม 
เบญจรงคกุลได Telenor AS เปนผูรวมทุน 
ในขณะที่ True Move (ขณะนั้นใชชื่อ TA 
Orange ภายใตขอตกลงรวมใชแบรนด) 
บริษัทในกลุมเจริญโภคภัณฑเริ่มเขาสูตลาด
โทรศัพทมือถือดวยการขอสวนแบงคลื ่น 
ความถี่มาจาก CAT ในชวงป พ.ศ. 2545 
และตั้งแตนั้นมาก็มีผูประกอบการ 3 ราย 
หลักน้ี ต้ังแตน้ันมาตลาดโทรศัพทมือถือของ 
ไทยก็อยูภายใตการครอบครองของกลุมทุน 
ตางชาติเกือบทั้งหมด เรื่องการครอบครอง 
ตลาดโดยกลุมทุนตางชาติน้ีจะไดเลารายละเอียด 
ในโอกาสตอๆไปเก่ียวกับพัฒนาการเติบโตของ 
“กฎความเปนเจาของกิจการ” (rule of ownership)
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ประมูลไมชอบดวยกฎหมายจริงตามฟอง 
และตองเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ชุดใหมก็จะเกิดผลเสียที่ไมสามารถแกไข 
เยียวยาได แตหากระงับไวกอนความเสียหาย 
ก็จะมีเฉพาะแกประชาชนผูใชโทรศัพท 3G 
ซ่ึงมีอยูจำนวนไมมากนัก การประมูลใบอนุญาต 
3G จึงตองพับไวกอน

ถึงตรงน้ีผูอานนาจะพอมองเห็นปญหา 
นี ้คลายๆกันกับปญหาของคดีมาบตาพุด 
ที่เกริ่นไวในตอนที่ 1 กลาวคือ กระสวน 
กฎหมายระดับแรกไดแกมีปญหาวาอะไร 
คือกฎหมาย กทช. สามารถดำเนินการ 
ประมูลไดหรือไม ซึ่งขอนี้ทุกคนนาจะเห็น 
ไปในทางเดียวกันวาเปนขอถกเถียงท่ียกมา 

ตอสูกันได สุดแลวแตวาจะหักลางกันดวย 
เหตุผลอยางไร นำไปสูกระสวนกฎหมาย 
ระดับท่ีสอง ไดแกใครเปนผูบอกวากฎหมาย 
คืออะไร ซึ่งที่สุดแลวศาลปกครองก็ได 
วินิจฉัยเบื ้องตนโดยออกคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวแตก็ยังไมไดบอกวากฎหมายคือ 
อะไรเพียงแตระงับไวเพราะประเมินวามี 
ความเสียหายมหาศาลที่ไมควรปลอยเลย 
ไป 

ประเด็นที่ผูเขียนอยากจะชี้ใหเห็นมี 3 
ประการคือ (1) ประการแรกเปนเรื่อง 
ธรรมดาที่จะมีปญหาวาอะไรคือกฎหมาย 
กลาวคือ ตกลง กทช. มีอำนาจหรือไม เชน 
เดียวกันกับคดีมาบตาพุดที่มีปญหาวาตอง 
ทำ HIA หรือไม กรณีนี้จึงตองอาศัยการให 
เหตุผลตีความหลายประการ (2) ในที่สุดก็ 
จะมาสูประเด็นท่ีสองคือใครจะเปนผูตัดสิน 
ในกรณีประมูล 3G นี ้ คำสั ่งศาลสราง 
ความชัดเจนและแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของเวทีกฎหมายที่ CAT สามารถดำเนิน 
การฟองคดีขอคำสั ่งคุ มครองชั ่วคราวได 
กอนที่จะมีการประมูล แตกตางจากกรณี 
มาบตาพุดที ่ก อนจะไปถึงศาล รัฐบาล 
ประเมินวาตนเองสามารถบอกไดวาอะไร 
คือกฎหมาย (ผานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
ทำใหประเมินผิดพลาดวาไมตองทำ HIA 
สงผลเสียหายเมื ่อชุมชนนำคดีขึ ้นสู ศาล 
ที ่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาทุกกรณี 
ควรให ศาลเป นคนตัดส ินเป นแตเพ ียง 
ตัวอยางที ่ซับซอนที่สุดที่ไมวาจะอยางไร 
หนทางสุดทาย คือศาล มีหลายตัวอยาง 

ที ่หนวยงานอื ่นหรือคนอื ่นเปนผู บอกวา 
กฎหมายคืออะไรไดซึ่งจะไดยกตัวอยางตอๆ
ไป และ (3) ประการที่สามมีขอสังเกตวา 
ถึงที่สุดแลวในกรณีประมูล 3G ที่กลาวมา 
ศาลปกครองยังไมไดตัดสินวากฎหมายคือ
อะไร เพียงแตสั่งระงับไว ซึ่งเพียงแคการ 
ระงับก็สงผลมากมายมหาศาลเพราะทำให
ผูเลนในตลาดตองเปลี่ยนแผนการประกอบ 
กิจการใหมทั้งหมด 

สรุปมาถึงตอนจบของเรื่องสอนใจนี้วา 
ปญหาของกระสวนกฎหมายทั้ง 2 ระดับ 
เอาเขาจริงๆ แลวอาจไมตองมีคำตอบที่ 
ชัดเจน เพียงแตเราเขาใจในระดับแรกวามี 
ปญหากฎหมายวา กทช. มีอำนาจหรือไม 
และเขาใจในระดับท่ีสองวาไมมีใครสามารถ 
บอกไดวาอะไรคือกฎหมาย เพราะแตละ 
ฝายสามารถนำคดีขึ้นสูการพิจารณาไดเลย 
ก็สามารถเดาผลของปญหานี้ไดวาเมื่อมี 
การฟองคดีจะกลายเปนเรื่องชั่งน้ำหนัก 
ระหวางประโยชนที ่สาธารณะจะไดกับ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดสูสาธารณะ (บางคน 
อาจบอกว าเร ื ่องน ี ้ เป นเร ื ่องกฎหมาย 
มหาชนท่ีตองช่ังน้ำหนักประโยชนสาธารณะ 
แตในที่นี้ตามมุมมองของกฎหมายธุรกิจเรา
สนใจเฉพาะผลของกฎหมายซึ ่งเรื ่องนี ้มี 
ความไม แน นอนว าจะออกมาทางใด) 
ในแงนี ้คนชนะก็คือคนที ่สามารถแสดง 
น้ำหนักความเสียหายที่จะเกิดมากกวา 
ประโยชนที่สาธารณะจะไดนั่นเอง โดยไม 
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่อาจจะปรากฏวามี 
ประโยชนมากกวาความเสียหายแตอยาง 
ใด ในตอนหนาจะไดเขาสูคดี DTAC v. 
True ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเหตุการณที่เกิด 
ขึ้นในคดีนี้อยางนาตื่นเตน

แม กทช. จะพยายามยืนยันวามีอำนาจ 
สามารถทำได แตระหวางน้ันเกิดรัฐประหาร 
มีรัฐธรรมนูญใหมกำหนดใหมี กสทช. (คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) เปน 
หนวยงานกำกับดูแลใหมแทน กทช. (คณะ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 
และ กสช. (คณะกรรมการกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ) เดิม เกิด 
เปนปญหาอยางจริงจังวา กทช. ที ่ทำ 
หนาที่รักษาการอยูมีอำนาจทำไดหรือไม 
กทช.ยืนยันอำนาจของตนโดยเฉพาะวา 
การจัดสรรคลื่นความถี่ตามความหมายที่
ตองใหคณะกรรมการใหมจัดสรรนั้นหมาย
ถึงการจัดสรรความถี่ใดความถี่หนึ่งมาใช 
งานเฉพาะดานใดดานหนึ่งที่ไมเคยมีการ 
กำหนดเอาไวกอนหรือตองการเปล่ียนแปลง 
การใชงานใหแตกตางไปจากเดิม แตกตาง 
จากกรณีการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ที่นำ 
ยานความถี่ 2.1 GHz ที่ใชงาน 3G ตาม 
เทคโนโลยีสากลท่ีมีอยูแลวมาหาผูรับใบอนุญาต 
ซึ่งไมวาจะเปนคณะกรรมการชุดไหนก็ตอง 
ใชความถี่ 2.1 GHz นี้ เพื่อการใชงาน 3G 
ตามมาตรฐานน้ี หากจะรอใหคณะกรรมการ 
ชุดใหมเห็นชอบกับการดำเนินการตาม 
มาตรฐานสากลก็ไมนาจะเปนแนวทางที่มี 
ประสิทธิภาพนัก 

ท่ีสุดแลว กทช. ก็ไมสามารถดำเนินการ 
ประมูลเพ่ือออกใบอนุญาตได จุดเปล่ียนอยู 
ที ่ CAT ไดฟองศาลปกครองขอคำสั ่ง 
คุมครองช่ัวคราววาการจัดการประมูลของ 
กทช. น้ันไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุผล 
ทางเทคนิคกฎหมายที่ กทช. ในขณะนี้ 
เปลี่ยนเปน กสทช. แลว จำเปนตองรอ 
องคประกอบของคณะกรรมการใหมที่จะ 
เกิดขึ้น และการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ 
เปนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ควรจะตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด
ใหมดวย ศาลปกครองออกคำสั่งคุมครอง 
ชั่วคราวโดยวินิจฉัยใจความวาการจัดสรร 
คลื่นความถี่เปนอำนาจหนาที่ของ กสทช. 
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น และใบอนุญาต 3G ไมใช 
เรื่องเรงดวนแตอยางใด ประเด็นสำคัญของ 
การวินิจฉัยก็คือความเสียหายที่จะเกิดแก 
สาธารณะจะมีอยางไร ซึ่งศาลปกครองเห็น 
ว าหากปลอยใหดำเนินการไปและเกิด 
ความเส ียหาย เช น หากกระบวนการ 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)
ตอน การประมูลใบอนุญาต 3G
กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบความดำเนินไปในทางปฏิบัติวามี 
แนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
ปญหาของกระสวนกฎหมาย ระดับแรกคือกระสวนที่จะบอกเราไดวาอะไรคือกฎหมาย และระดับที่สองคือกระสวน 
ที่จะบอกเราไดวาใครคือผูที่มีบทบาทกำหนดกฎหมายนั้น “ตลาดโทรคมนาคม

นั�นมีการเปลี่ยนแปลง
มาอยางตอเนื่อง
จากยุคผูกขาดตลาด
โดยรัฐ เขาสูยุค
แขงขันทางออมผาน
ระบบสัมปทาน และ
เขาสูยุคปจจุบันที่ยัง
คงเปนเพ�ยงความ
พยายามเปลี่ยนผาน
เขาสูการแขงขัน
ทางตรง” 

“ปญหาของกระสวน
กฎหมายทั�ง 2 ระดับ
เอาเขาจร�งๆแลวอาจ
ไมตองมีคำตอบที่
ชัดเจน เพ�ยงแตเรา
เขาใจในระดับแรกวา
มีปญหากฎหมายวา
กทช.มีอำนาจหร�อไม 
และเขาใจในระดับที่
สองวาไมมีใคร
สามารถบอกไดวา
อะไรคือกฎหมาย” 



ออกใบอนุญาตโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 3 หรือ 
3G ไดจริงหรือไมที่จะใหเอกชนรายใดก็ได 
มาประมูลแขงขันกันใหไดใบอนุญาตเพราะ
มีผลประโยชนมหาศาลรออยู ใบอนุญาต 
เล็กๆ นอยๆ ประเภทอื่นๆ ไมคอยจะมี 
ปญหามากนัก ดังนั้นเมื่อ กทช. ตัดสินใจ 
เริ่มใหมีการประมูล 3G ก็ปรากฏวาไมใช 
เรื่องงายเลย แมหลายฝายจะเห็นดวยโดย 
เฉพาะกลุมทุนเดิม 3 รายที่เปนเจาตลาด 
แตหลายฝายก็ตอตานทั้ง TOT และ CAT 
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของภาคประชาชน 
ท้ังหลายท่ีมองวา 3G ไมมีความจำเปน มอง 
วาเปนเรื ่องฟุ มเฟอยและไมคุ มคาทาง 
เศรษฐกิจ

เม่ือเราเขาสูยุคการแขงขันทางตรงต้ังแต 
ป พ.ศ. 2544 ที่มีการออกกฎหมาย 
เฉพาะของภาคโทรคมนาคม 2 ฉบับ โดย 
มีหมุดหมายแรกที่สำคัญของยุคนี้ก็คือการ
จัดต้ังหนวยงานอิสระข้ึนมากำกับดูแลตลาด 
โทรคมนาคมเปนเฉพาะ หรือท่ีเรียกวา กทช. 
นัยวาไมตองมีระบบสัมปทานกันอีกตอไป 
ผูประกอบการทุกรายที่ตองการเขาสูตลาด 
เพียงแคขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑก็จะ 
สามารถดำเนินการไดโดยตนเอง หมุด 
หมายที่สำคัญตอมาก็คือจะสามารถมีการ 

ตอนท่ีแลวผมไดเกร่ินไววาจะยกตัวอยาง 
กรณีทางธุรกิจที่สำคัญในปจจุบัน ไดแก 
ก ร ณ ี ท ี ่  บ ม จ . โ ท เ ท ิ ่ ล  แ อ ็ ค เ ซ ็ ส  
คอมมูม ิเคชั ่น (TAC) ซึ ่งเปนผู ฟ องคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ 
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพท 
มือถือรูปแบบเอชเอสพีเอ 3G รวมกับกลุม 
บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น (Truecorp) ซึ่งมี 
กสท. (CAT) เปนผู ถ ูกฟองที ่ 1 คณะ 
กรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่ง 
ตอไปจะเรียกวาคดี DTAC v. True อยางไร 
ก ็ด ี เพ ื ่อให เก ิดความเข าใจสภาพตลาด 
โทรคมนาคมกอนท่ีจะเขาถึงรายละเอียดของ 
คดีในตอนหนา ในตอนนี้ควรจะตองเลา 
ประวัติความเปนมาและกรณีศึกษาการ 
ประมูลใบอนุญาต 3G ที่ไมประสบความ 
สำเร็จของ กทช. เสียกอน เพราะการไม 
ประสบความสำเร็จนั ้นสะทอนกระสวน 
กฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน (อะไรคือ 
กฎหมาย) และระดับความสัมพันธ (ใคร 
เปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) ซ ึ ่ง 
เกี่ยวเนื่องกันกับคดี DTAC v. True ที่จะได 
เลาตอไปและเนื้อหาในตอนนี้เปนการเลา 
เรื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางงายเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

ตลาดโทรคมนาคมนั้นมีการเปลี่ยน 
แปลงมาอยางตอเนื ่อง จากยุคผูกขาด 
ตลาดโดยรัฐ เขาสูยุคแขงขันทางออมผาน 
ระบบสัมปทาน และเขาสูยุคปจจุบันที่ยัง 
คงเปนเพียงความพยายามเปลี่ยนผานเขา
สูการแขงขันทางตรง ผูอานคงทราบดีวา 

ตลาดโทรคมนาคมของไทยโดยเฉพาะตลาด
โทรศัพทมือถือมีผูประกอบการหลักเพียง 3 
เจาเทานั้นไดแก AIS, DTAC, TrueMove 
ซึ ่งที ่จริงแลวหากยอนหลังกลับไปชวงป 
พ.ศ. 2530-2540 จะมีเพียง 2 เจาซึ่งก็คือ 
AIS กับ TAC ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด 
กันมาหลายครั้งจนปจจุบัน โดย AIS ไดรับ 
สัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (TOT) และ TAC ไดรับสัมปทานจาก 
การสื่อสารแหงประเทศไทย (CAT) ใน 
ขณะนั้นตามลำดับ โดยมี Telecom Asia 
ไดรับสัมปทานโทรศัพทพื้นฐานซึ่งในตอน 
นั้น ถือเปนอีกตลาดหน่ึง (ปจจุบันเปล่ียนช่ือ 
เปน Truecorp) แมจะมีผูเลนรายใหมเขา 
มาบางก็ยังไมโดดเดนจนแทรกตัวเขามา 
แยกสวนแบงตลาดไดอยางมีนัยสำคัญ ท่ีพูด 
ถึงเฉพาะแตตลาดโทรศัพทมือถือก็เพราะวา 
เปนตลาดที่มีการเปลี ่ยนแปลงและมีการ 
แขงขันดวยเดิมพันทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
ตลาดอ่ืนๆ เชน ตลาดโทรศัพทพื้นฐานก็ยัง 
เปนระบบผูกขาดไมไดมีการแขงขันแบบ 
เดียวกัน 

ท่ีนาสนใจก็คือในตลาดโทรศัพทมือถือ 
มีผูประกอบการเจาตลาดทั้ง 3 รายเปน 
กลุมทุนสัญชาติไทยทั้งหมด (AIS เปนของ 
กลุมชินวัตร, TAC เปนของกลุมเบญจรงคกุล 
และ Telecom Asia เปนของกลุมเจริญ 
โภคภัณฑ)

จุดเปล่ียนสำคัญของตลาดโทรคมนาคม 
อยูในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2542 ที่ 
ทำใหกลุมทุนไทยเหลานี้ตองหาทางออก 
ดวยการแสวงหาผูรวมทุนตางชาติ กลุมชินวัตร 
ได SingTel (Singapore Telecommuni 
cations Ltd.) เปนผูรวมทุน และกลุม 
เบญจรงคกุลได Telenor AS เปนผูรวมทุน 
ในขณะที่ True Move (ขณะนั้นใชชื่อ TA 
Orange ภายใตขอตกลงรวมใชแบรนด) 
บริษัทในกลุมเจริญโภคภัณฑเริ่มเขาสูตลาด
โทรศัพทมือถือดวยการขอสวนแบงคลื ่น 
ความถี่มาจาก CAT ในชวงป พ.ศ. 2545 
และตั้งแตนั้นมาก็มีผูประกอบการ 3 ราย 
หลักน้ี ต้ังแตน้ันมาตลาดโทรศัพทมือถือของ 
ไทยก็อยูภายใตการครอบครองของกลุมทุน 
ตางชาติเกือบทั้งหมด เรื่องการครอบครอง 
ตลาดโดยกลุมทุนตางชาติน้ีจะไดเลารายละเอียด 
ในโอกาสตอๆไปเก่ียวกับพัฒนาการเติบโตของ 
“กฎความเปนเจาของกิจการ” (rule of ownership)

1 Piyabutr Bunaramrueang, A Review of Telecommunications Regulation in Thailand, 1 UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE LAW
JOURNAL 156-178 (2009).
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ประมูลไมชอบดวยกฎหมายจริงตามฟอง 
และตองเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ชุดใหมก็จะเกิดผลเสียที่ไมสามารถแกไข 
เยียวยาได แตหากระงับไวกอนความเสียหาย 
ก็จะมีเฉพาะแกประชาชนผูใชโทรศัพท 3G 
ซ่ึงมีอยูจำนวนไมมากนัก การประมูลใบอนุญาต 
3G จึงตองพับไวกอน

ถึงตรงน้ีผูอานนาจะพอมองเห็นปญหา 
นี ้คลายๆกันกับปญหาของคดีมาบตาพุด 
ที่เกริ่นไวในตอนที่ 1 กลาวคือ กระสวน 
กฎหมายระดับแรกไดแกมีปญหาวาอะไร 
คือกฎหมาย กทช. สามารถดำเนินการ 
ประมูลไดหรือไม ซึ่งขอนี้ทุกคนนาจะเห็น 
ไปในทางเดียวกันวาเปนขอถกเถียงท่ียกมา 

ตอสูกันได สุดแลวแตวาจะหักลางกันดวย 
เหตุผลอยางไร นำไปสูกระสวนกฎหมาย 
ระดับท่ีสอง ไดแกใครเปนผูบอกวากฎหมาย 
คืออะไร ซึ่งที่สุดแลวศาลปกครองก็ได 
วินิจฉัยเบื ้องตนโดยออกคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวแตก็ยังไมไดบอกวากฎหมายคือ 
อะไรเพียงแตระงับไวเพราะประเมินวามี 
ความเสียหายมหาศาลที่ไมควรปลอยเลย 
ไป 

ประเด็นที่ผูเขียนอยากจะชี้ใหเห็นมี 3 
ประการคือ (1) ประการแรกเปนเรื่อง 
ธรรมดาที่จะมีปญหาวาอะไรคือกฎหมาย 
กลาวคือ ตกลง กทช. มีอำนาจหรือไม เชน 
เดียวกันกับคดีมาบตาพุดที่มีปญหาวาตอง 
ทำ HIA หรือไม กรณีนี้จึงตองอาศัยการให 
เหตุผลตีความหลายประการ (2) ในที่สุดก็ 
จะมาสูประเด็นท่ีสองคือใครจะเปนผูตัดสิน 
ในกรณีประมูล 3G นี ้ คำสั ่งศาลสราง 
ความชัดเจนและแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของเวทีกฎหมายที่ CAT สามารถดำเนิน 
การฟองคดีขอคำสั ่งคุ มครองชั ่วคราวได 
กอนที่จะมีการประมูล แตกตางจากกรณี 
มาบตาพุดที ่ก อนจะไปถึงศาล รัฐบาล 
ประเมินวาตนเองสามารถบอกไดวาอะไร 
คือกฎหมาย (ผานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
ทำใหประเมินผิดพลาดวาไมตองทำ HIA 
สงผลเสียหายเมื ่อชุมชนนำคดีขึ ้นสู ศาล 
ที ่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาทุกกรณี 
ควรให ศาลเป นคนตัดส ินเป นแตเพ ียง 
ตัวอยางที ่ซับซอนที่สุดที่ไมวาจะอยางไร 
หนทางสุดทาย คือศาล มีหลายตัวอยาง 

ที ่หนวยงานอื ่นหรือคนอื ่นเปนผู บอกวา 
กฎหมายคืออะไรไดซึ่งจะไดยกตัวอยางตอๆ
ไป และ (3) ประการที่สามมีขอสังเกตวา 
ถึงที่สุดแลวในกรณีประมูล 3G ที่กลาวมา 
ศาลปกครองยังไมไดตัดสินวากฎหมายคือ
อะไร เพียงแตสั่งระงับไว ซึ่งเพียงแคการ 
ระงับก็สงผลมากมายมหาศาลเพราะทำให
ผูเลนในตลาดตองเปลี่ยนแผนการประกอบ 
กิจการใหมทั้งหมด 

สรุปมาถึงตอนจบของเรื่องสอนใจนี้วา 
ปญหาของกระสวนกฎหมายทั้ง 2 ระดับ 
เอาเขาจริงๆ แลวอาจไมตองมีคำตอบที่ 
ชัดเจน เพียงแตเราเขาใจในระดับแรกวามี 
ปญหากฎหมายวา กทช. มีอำนาจหรือไม 
และเขาใจในระดับท่ีสองวาไมมีใครสามารถ 
บอกไดวาอะไรคือกฎหมาย เพราะแตละ 
ฝายสามารถนำคดีขึ้นสูการพิจารณาไดเลย 
ก็สามารถเดาผลของปญหานี้ไดวาเมื่อมี 
การฟองคดีจะกลายเปนเรื่องชั่งน้ำหนัก 
ระหวางประโยชนที ่สาธารณะจะไดกับ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดสูสาธารณะ (บางคน 
อาจบอกว าเร ื ่องน ี ้ เป นเร ื ่องกฎหมาย 
มหาชนท่ีตองช่ังน้ำหนักประโยชนสาธารณะ 
แตในที่นี้ตามมุมมองของกฎหมายธุรกิจเรา
สนใจเฉพาะผลของกฎหมายซึ ่งเรื ่องนี ้มี 
ความไม แน นอนว าจะออกมาทางใด) 
ในแงนี ้คนชนะก็คือคนที ่สามารถแสดง 
น้ำหนักความเสียหายที่จะเกิดมากกวา 
ประโยชนที่สาธารณะจะไดนั่นเอง โดยไม 
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่อาจจะปรากฏวามี 
ประโยชนมากกวาความเสียหายแตอยาง 
ใด ในตอนหนาจะไดเขาสูคดี DTAC v. 
True ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเหตุการณที่เกิด 
ขึ้นในคดีนี้อยางนาตื่นเตน

แม กทช. จะพยายามยืนยันวามีอำนาจ 
สามารถทำได แตระหวางน้ันเกิดรัฐประหาร 
มีรัฐธรรมนูญใหมกำหนดใหมี กสทช. (คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) เปน 
หนวยงานกำกับดูแลใหมแทน กทช. (คณะ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 
และ กสช. (คณะกรรมการกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ) เดิม เกิด 
เปนปญหาอยางจริงจังวา กทช. ที ่ทำ 
หนาที่รักษาการอยูมีอำนาจทำไดหรือไม 
กทช.ยืนยันอำนาจของตนโดยเฉพาะวา 
การจัดสรรคลื่นความถี่ตามความหมายที่
ตองใหคณะกรรมการใหมจัดสรรนั้นหมาย
ถึงการจัดสรรความถี่ใดความถี่หนึ่งมาใช 
งานเฉพาะดานใดดานหนึ่งที่ไมเคยมีการ 
กำหนดเอาไวกอนหรือตองการเปล่ียนแปลง 
การใชงานใหแตกตางไปจากเดิม แตกตาง 
จากกรณีการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ที่นำ 
ยานความถี่ 2.1 GHz ที่ใชงาน 3G ตาม 
เทคโนโลยีสากลท่ีมีอยูแลวมาหาผูรับใบอนุญาต 
ซึ่งไมวาจะเปนคณะกรรมการชุดไหนก็ตอง 
ใชความถี่ 2.1 GHz นี้ เพื่อการใชงาน 3G 
ตามมาตรฐานน้ี หากจะรอใหคณะกรรมการ 
ชุดใหมเห็นชอบกับการดำเนินการตาม 
มาตรฐานสากลก็ไมนาจะเปนแนวทางที่มี 
ประสิทธิภาพนัก 

ท่ีสุดแลว กทช. ก็ไมสามารถดำเนินการ 
ประมูลเพ่ือออกใบอนุญาตได จุดเปล่ียนอยู 
ที ่ CAT ไดฟองศาลปกครองขอคำสั ่ง 
คุมครองช่ัวคราววาการจัดการประมูลของ 
กทช. น้ันไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุผล 
ทางเทคนิคกฎหมายที่ กทช. ในขณะนี้ 
เปลี่ยนเปน กสทช. แลว จำเปนตองรอ 
องคประกอบของคณะกรรมการใหมที่จะ 
เกิดขึ้น และการประมูลใบอนุญาต 3G นี้ 
เปนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ควรจะตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด
ใหมดวย ศาลปกครองออกคำสั่งคุมครอง 
ชั่วคราวโดยวินิจฉัยใจความวาการจัดสรร 
คลื่นความถี่เปนอำนาจหนาที่ของ กสทช. 
ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น และใบอนุญาต 3G ไมใช 
เรื่องเรงดวนแตอยางใด ประเด็นสำคัญของ 
การวินิจฉัยก็คือความเสียหายที่จะเกิดแก 
สาธารณะจะมีอยางไร ซึ่งศาลปกครองเห็น 
ว าหากปลอยใหดำเนินการไปและเกิด 
ความเส ียหาย เช น หากกระบวนการ 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)
ตอน การประมูลใบอนุญาต 3G
กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบความดำเนินไปในทางปฏิบัติวามี 
แนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
ปญหาของกระสวนกฎหมาย ระดับแรกคือกระสวนที่จะบอกเราไดวาอะไรคือกฎหมาย และระดับที่สองคือกระสวน 
ที่จะบอกเราไดวาใครคือผูที่มีบทบาทกำหนดกฎหมายนั้น “ตลาดโทรคมนาคม

นั�นมีการเปลี่ยนแปลง
มาอยางตอเนื่อง
จากยุคผูกขาดตลาด
โดยรัฐ เขาสูยุค
แขงขันทางออมผาน
ระบบสัมปทาน และ
เขาสูยุคปจจุบันที่ยัง
คงเปนเพ�ยงความ
พยายามเปลี่ยนผาน
เขาสูการแขงขัน
ทางตรง” 

“ปญหาของกระสวน
กฎหมายทั�ง 2 ระดับ
เอาเขาจร�งๆแลวอาจ
ไมตองมีคำตอบที่
ชัดเจน เพ�ยงแตเรา
เขาใจในระดับแรกวา
มีปญหากฎหมายวา
กทช.มีอำนาจหร�อไม 
และเขาใจในระดับที่
สองวาไมมีใคร
สามารถบอกไดวา
อะไรคือกฎหมาย” 
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ของประเทศ กดทับใหผู ชมเห็นถึงความ 
ดอยกวาในทุกดาน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวกับ 
ความลึกลับ มหัศจรรย มิไดสงเสริมโลกทัศน 
ทางวิทยาศาสตรและความมีเหตุมีผล 

เรามีรายการเกมโชวท่ีมุงเนนใหเปนผูชนะ 
มุงเนนใหคนอยากไดเงิน และทำใหคนดู 
ชื่นชมกับความสำเร็จที่ไดมา อยางงายๆ 
ของผูแขงขันโดยมิไดเห็นถึงจิตสำนึกและ 
ความอุตสาหะที่สั ่งสมมาทั้งชีวิต และยัง 
ทำใหวัฒนธรรมการพนันซึ่งฝงรากลึกอยูใน 
สังคมไทยกลับหยั่งลึกลงไปอีกมาก เรามี 
รายการลอเลียนคนดัง นำคนดังมาลอเลียน 
มาเปดเผยชีวิต มาแสดงความกลัวจนวิ่ง 
ลนลานท่ัวหองสงเพ่ือสรางความขบขันใหแก 

ดวยความที่โทรทัศนเปนสื่อมวลชน 
ที่ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรม
ในปจจุบัน ดังจะเห็นวามีการลงทุนและมี 
ผลประกอบการนับเปนพันลานบาทใน 
วงจรธุรกิจ ดังนั้นรายการโทรทัศนจึงจำเปน 
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับสาร 
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อผลของการ 
ขายสินคาผานการอุปถัมภรายการ หรือที่ 
เรารูจักกันดีวา “สปอนเซอร” 

ดวยเม็ดเงินที่ใชลงทุนเปนเงินจำนวน
มหาศาล ขณะที่ผลรายไดกลับมาก็มีสิทธิ์ที่ 
จะขาดทุนมหาศาล หรือไดกำไรมหาศาลได 
เชนเดียวกัน การผลิตรายการโทรทัศนจึง 
เก่ียวของกับการตลาดเปนสำคัญ จนดูเหมือน 
วาบุคลากรท่ีอยูในกระบวนการผลิตรายการ 
โทรทัศนนั้น ฝายการตลาดจะมีรายไดมาก 
กวาฝายสรางสรรครายการเสียอีก 

ซึ่งไมใชเรื่องแปลก...สำหรับสังคมไทย 
ที่แรงงานสมองมักราคาถูกเสมอ

ดวยเหตุนี้ ผูผลิตรายการโทรทัศนจึง 
ตองทำทุกวิถีทางท่ีจะใหรายการของตนอยูรอด 
และจะตองทำใหสปอนเซอรพึงพอใจ เพื่อ 
จะไดอุปถัมภค้ำจุนกันตอ

รายการดี รายการเดน รายการดับ 
และรายการโดน(ใจ) จึงมีความแตกตาง 
กันไปตามสภาพและเงื่อนไขของแตละยุค
แตละสมัย...รายการดี ซึ่งดีทั้งเนื้อหาและ 
การนำเสนอ อาจจะไมประสบความสำเร็จ 
ทั้งในแงรายไดและคนดู จนในที่สุดก็กลาย 
เปนรายการดับ คือตองถูกยกออกจากแผง 
รายการไปตามวาระ สวนรายการเดน ซึ่งมี 
ความโดดเดนในแงชื ่อเสียง ถือวาเปน 
รายการที่มีกระแสดี แตกระแสดีก็ไมการันตี 
วาเรตติ้งจะดีตามไปดวย ในที่สุดผูผลิตและ 
สปอนเซอรก็ทนความขาดทุนไมไหวก็เลย 
ตองถูกถอดรายการออกจากผังรายการ 
เชนกัน สวนรายการโดน คือรายการท่ีโดนใจ 
ผูชมจำนวนมาก จึงมีเรตติ้งสูง ไปที่ไหน 
ก็มีแตคนพูดถึงรายการนี้กันทั้งเมือง เมื่อ 
โดนใจผูคนมากมาย เกิดกระแสการบอก 

ตอ เม็ดเงินก็จะวิ่งเขามา เพราะบรรดา 
สปอนเซอรพากันคิดวาคนดูตองมีจำนวน 
มากมาย

ดังนั้น ถาใหผูผลิตรายการอยากทำ 
รายการใหโดนใจผูชมทั้งประเทศ การคิด 
ถึงเนื้อหารายการที่ตอบสนองคนดูไดมาก
มายทั้งประเทศ มิใชเรื่องงาย....เพราะการ 
แบงสวนของคนดู มิไดแบงตามสัดสวนของ 
การศึกษา วัย เพศ ภูมิลำเนา ฯลฯ เทานั้น 
แตตองชี้ชัดลงไปใหไดวาผูดูกลุมเปาหมาย 
ของรายการนั้นเปนคนที่มีรสนิยมอยางไร 
และใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอะไรดวย 
มิเชนนั้นก็จะเปนการวางแผนผิดไดเชนกัน

หากไมน ับรายการเพลงและละคร 
โทรทัศนแลว รายการโทรทัศนประเภท 
สารคดี วาไรตี้ รายการทอลกหรือสนทนา 
สังคมไมคอยคาดหวังหรือใหความสนใจ 
มากนัก เอะอะอะไรก็หาวาละครเปนสื่อที่ 
ชักนำใหเยาวชนเสียคนและสรางคานิยมผิดๆ 
ใหแกผูชมเสมอ ดังจะเห็นวาหนวยงานของ 
ร ั ฐท ี ่ คอยเฝ  าระว ั งส ื ่ อม ักจะออกมา 
วิพากษวิจารณละครที่มีกระแสดังๆ หลาย 
เรื่องในหลายวาระที่ผานมา สะทอนใหเห็น 
วาหนวยงานของรัฐก็ตกอยูภายใตการโหม 
กระแสเรตติ ้งของละครดวยเชนกัน โดย 
ละเลยรายการอื่นๆ ไปดวยการปดตาขาง 
หนึ่งหรืออาจจะปดทั้งสองขางดวยซ้ำ

ตองอยาลืมวา...รากทางวัฒนธรรม 
การเสพศิลปะในสังคมไทยยอมเปนพื้นฐาน
ของการสรางงานและการเสพงานศิลปะซึ่ง
ตกทอดมาถึงปจจุบันดวย

เราเสพละครอยางไมไดสนใจความ 
จริง...วาทกรรมที่เกี่ยวกับละครในสังคม 
ไทยมีมากมาย และมักใชแสดงความ 
ประหลาดใจหากความจริงนั้นมีลักษณะ 
ไมสมจริงหรือเกินจริง เชน “อยางกับ 
ละคร” “เหมือนละคร” “ละคอน – ละคร” 
ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นวาละครไมใช 
เรื่องที่สมจริง แตเนนความเกินจริงจนดูเปน 
เรื่องตื่นเตน มโนทัศนของละครในสังคม 

ไทยจึงเปนเรื่องเลาที่แยกออกจากชีวิตจริง 
เสมอ

วัฒนธรรมการเสพละคร อันไดแกการ 
แสดงที่เปน “เรื่องเลาในรูปของการแสดง” 
ทั้งหลาย ไมวาจะเปนลิเก ละครชาตรี 
หมอลำ เรื่อยมาจนถึงละครเวที ภาพยนตร 
และละครโทรทัศน จึงเปนเพียงการเสพ 
ความบันเทิงในชวงเวลาหนึ่งๆ เมื่อชวงเวลา 
นั้นจบลง ผูชมก็กลับไปดำเนินชีวิตเปนปกติ 
โดยเขาใจดีวาไมใชเรื่องจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง หวงเวลาแหงการหลีกหนีจากความจริง 
ชั่วครั้งชั่วคราวขณะดูละครนั้น จึงเปนหวง 
เวลาที่ผูเสพไดเลือกแลววาจะจอมจมอยูกับ
อารมณแบบใด และอยากจะเฝาดูแบบ 

จำลองของชีวิตแบบใด มิไดยึดถือเปนเรื่อง 
จริงจังจนกระทั ่งยอมใหละครเรื ่องนั ้นมี 
อิทธิพลตอชีวิต

หากแตรายการที่มิใชเพลงและละคร 
กลับเรียกตัวเองวาเปนเรื่องจริง มิใชเรื่อง 
สมมติขึ้น ดังเชน รายการสารคดี รายการ 
เกมโชว รายการวาไรตี้ และรายการเลาขาว 
ตาง ๆ เหลาน้ีลวนเรียกตัวเองวาเปนเร่ืองจริง 
ทั้งสิ้น เปนเรื่องจริงที่มีอิทธิพลตอผูชม 
วงกวางมากที่สุดและถูกผลิตซ้ำจนไดรับ 
การสั่งสมอยูในจิตสำนึกของคนดูไดโดย 
งาย

ในปจจุบัน เรามีรายการสารคดีที่นำ 
เสนอเหมือน “ละคร” ทั้งมุมกลอง วิธีการ 

เลาเรื่อง คนตนเรื่องในสารคดีก็ถูกนำเสนอ 
ในลักษณะที่ไมตางจาก “ตัวละคร” ตัวหนึ่ง 
ในละครโทรทัศน โดยที ่ไมไดคิดถึงผล 
กระทบวาการนำชีวิตมา “ขาย” น้ันจะสงผล 
ตอลูกหลานหรือญาติม ิตรของเขาหรือ 
เธอผูนั้นในอนาคตอยางไร 

เราม ีรายการสารคด ีและรายการ 
วาไรตี ้ท ี ่ม ุ งเนนใหคนในสังคมตกอยู ใน 
กระแสบริโภคนิยมเปนจำนวนมาก เชน 
การกระตุนใหเกิดความอยากจะซื้อ อยาก 
จะทองเที ่ยวตางประเทศ อยากจะเปน 
เศรษฐีเหมือนคนที่มาออกรายการ การพา 
ไปชมคฤหาสนและชีวิตหรูหราของไฮโซบาง
คน ซึ่งมีชีวิตที่แยกหางจากผูคนสวนใหญ 

สวนเกี่ยวของกับการเฝาระวังสื่อนาจะได 
เร ิ ่มต นมองมุมใหม เพื ่อจะไดปฏิร ูป 
รายการโทรทัศนเสียที เพราะถาเชื่อมั่นใน 
อิทธิพลของสื่อมวลชนแลว เราก็จะมอง 
เห ็นภาพของส ังคมไทยผ านรายการ 
โทรทัศนไดอยางไมยากเย็นนักวากำลังอยู
ในภาวะอยางไร ประชากรของประเทศถูก 
หลอหลอมใหไรสาระและเสพความลวง 
โดยเขาใจวาเปนความจริงอยางที่เห็นกัน
อยูนี้ จะทำใหประชากรที่คุณลักษณะ 
อยางไร - - - ฝากผูมีสวนเกี่ยวของคิดดวย 
ครับ

คนดู รวมถึงเลนกับความอุจาดและอัปลักษณ 
ตลอดจนมุกตลกฝดๆ และบางครั ้งก็เอา 
ภูมิปญญาพื้นบานมาลอเลนในรายการจน 
ทำใหเห็นวาภูมิปญญาพื้นบานนั้นเปน 
เรื่องตลก พนสมัย ไรสาระในทัศนะของ 
คนในสังคมสมัยใหม

รวมถึงการเลาขาว อันเปนรายการ 
ที่ทำให “ขอเท็จจริง” ถูกทอนลงไปเปน 
“ขอคิดเห็น” ของผูเลา ซึ่งทำใหคนไทย 
ตกอยูในกระแสของวัฒนธรรมเรื ่องเลา 
ตื่นเรื่องเลา ไมชอบอาน ไมชอบคนควา 
ขาดการฝกฝนใหมีวิจารณญาณ การเลา 
ขาวทำใหความจริงจังของความเปน “ขาว” 
กลายเปน “ความบันเทิงรูปแบบใหมโดย 
ผานวาทะและความคิดเห็นของผูเลาขาว” 
จนทำใหคนรุนใหมหรือคนในสังคมปจจุบัน 
เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางถูกประกอบสรางเปน 
“เรื่องเลา” นับตั้งแตเรื่องเล็กๆ อยางขาว 
ชาวบาน ขาวอาชญากรรม ไปจนถึงขาว 
การเมือง ซึ ่งถูกทำใหอยู ภายใต “โครง 
เรื่อง” ที่คนดูนิยมชมชอบ ผูที่ตกเปนขาว 
ถูกสรางใหเปน “พระเอก” “นางเอก” 

“ตัวโกง” และเปนตัวแทนของ “ธรรมะ” 
กับ “อธรรม” ทั้งที่โดยแทจริงแลวองค 
ประกอบที่ซับซอนของขาวแตละขาวยังมี 
รายละเอียดอีกมาก แตก็ดูเหมือนจะถูก 
ละเลยไป ย่ิงไปกวาน้ัน ผูเลาขาวแตละคนก็ถูก 
สรางใหกลายเปน “คนดัง” จนคนดูหลงลืม 
ที่จะตรวจสอบวุฒิภาวะและวิจารณญาณ 
ของผูเลาไปโดยปริยาย

รายการโทรทัศนอยางละครซึ ่งเปน 
“ความลวง” กลับถูกจับจองมองสื่อดวย 
“ความจริง” ขณะที่รายการโทรทัศนที่เรียก 
ตัวเองวาเปน “ความจริง” กลับถูกละเลย 
ดวยถูกฉาบทาไวดวย “ความลวง” และ 
“ความไรประโยชน”

รายการไหนจริง ลวง ดี เลว ผูที่มี 

“
รายการโทรทัศน 

อยางละครซ�่งเปน 

“ความลวง” 

กลับถูกจับจองมอง 

สื่อดวย “ความจร�ง” 

ขณะที่รายการ 

โทรทัศนที่เร�ยกตัวเอง

วาเปน “ความจร�ง” 

กลับถูกละเลยดวย 

ถูกฉาบทาไวดวย 

“ความลวง” และ 

“ความไรประโยชน”

”
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รายการโทรทัศน : ดี เลว จร�ง ลวง
โดย : อ. ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ของประเทศ กดทับใหผู ชมเห็นถึงความ 
ดอยกวาในทุกดาน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวกับ 
ความลึกลับ มหัศจรรย มิไดสงเสริมโลกทัศน 
ทางวิทยาศาสตรและความมีเหตุมีผล 

เรามีรายการเกมโชวท่ีมุงเนนใหเปนผูชนะ 
มุงเนนใหคนอยากไดเงิน และทำใหคนดู 
ชื่นชมกับความสำเร็จที่ไดมา อยางงายๆ 
ของผูแขงขันโดยมิไดเห็นถึงจิตสำนึกและ 
ความอุตสาหะที่สั ่งสมมาทั้งชีวิต และยัง 
ทำใหวัฒนธรรมการพนันซึ่งฝงรากลึกอยูใน 
สังคมไทยกลับหยั่งลึกลงไปอีกมาก เรามี 
รายการลอเลียนคนดัง นำคนดังมาลอเลียน 
มาเปดเผยชีวิต มาแสดงความกลัวจนวิ่ง 
ลนลานท่ัวหองสงเพ่ือสรางความขบขันใหแก 

ดวยความที่โทรทัศนเปนสื่อมวลชน 
ที่ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรม
ในปจจุบัน ดังจะเห็นวามีการลงทุนและมี 
ผลประกอบการนับเปนพันลานบาทใน 
วงจรธุรกิจ ดังนั้นรายการโทรทัศนจึงจำเปน 
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับสาร 
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อผลของการ 
ขายสินคาผานการอุปถัมภรายการ หรือที่ 
เรารูจักกันดีวา “สปอนเซอร” 

ดวยเม็ดเงินที่ใชลงทุนเปนเงินจำนวน
มหาศาล ขณะที่ผลรายไดกลับมาก็มีสิทธิ์ที่ 
จะขาดทุนมหาศาล หรือไดกำไรมหาศาลได 
เชนเดียวกัน การผลิตรายการโทรทัศนจึง 
เก่ียวของกับการตลาดเปนสำคัญ จนดูเหมือน 
วาบุคลากรท่ีอยูในกระบวนการผลิตรายการ 
โทรทัศนนั้น ฝายการตลาดจะมีรายไดมาก 
กวาฝายสรางสรรครายการเสียอีก 

ซึ่งไมใชเรื่องแปลก...สำหรับสังคมไทย 
ที่แรงงานสมองมักราคาถูกเสมอ

ดวยเหตุนี้ ผูผลิตรายการโทรทัศนจึง 
ตองทำทุกวิถีทางท่ีจะใหรายการของตนอยูรอด 
และจะตองทำใหสปอนเซอรพึงพอใจ เพื่อ 
จะไดอุปถัมภค้ำจุนกันตอ

รายการดี รายการเดน รายการดับ 
และรายการโดน(ใจ) จึงมีความแตกตาง 
กันไปตามสภาพและเงื่อนไขของแตละยุค
แตละสมัย...รายการดี ซึ่งดีทั้งเนื้อหาและ 
การนำเสนอ อาจจะไมประสบความสำเร็จ 
ทั้งในแงรายไดและคนดู จนในที่สุดก็กลาย 
เปนรายการดับ คือตองถูกยกออกจากแผง 
รายการไปตามวาระ สวนรายการเดน ซึ่งมี 
ความโดดเดนในแงชื ่อเสียง ถือวาเปน 
รายการที่มีกระแสดี แตกระแสดีก็ไมการันตี 
วาเรตติ้งจะดีตามไปดวย ในที่สุดผูผลิตและ 
สปอนเซอรก็ทนความขาดทุนไมไหวก็เลย 
ตองถูกถอดรายการออกจากผังรายการ 
เชนกัน สวนรายการโดน คือรายการท่ีโดนใจ 
ผูชมจำนวนมาก จึงมีเรตติ้งสูง ไปที่ไหน 
ก็มีแตคนพูดถึงรายการนี้กันทั้งเมือง เมื่อ 
โดนใจผูคนมากมาย เกิดกระแสการบอก 

ตอ เม็ดเงินก็จะวิ่งเขามา เพราะบรรดา 
สปอนเซอรพากันคิดวาคนดูตองมีจำนวน 
มากมาย

ดังนั้น ถาใหผูผลิตรายการอยากทำ 
รายการใหโดนใจผูชมทั้งประเทศ การคิด 
ถึงเนื้อหารายการที่ตอบสนองคนดูไดมาก
มายทั้งประเทศ มิใชเรื่องงาย....เพราะการ 
แบงสวนของคนดู มิไดแบงตามสัดสวนของ 
การศึกษา วัย เพศ ภูมิลำเนา ฯลฯ เทานั้น 
แตตองชี้ชัดลงไปใหไดวาผูดูกลุมเปาหมาย 
ของรายการนั้นเปนคนที่มีรสนิยมอยางไร 
และใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอะไรดวย 
มิเชนนั้นก็จะเปนการวางแผนผิดไดเชนกัน

หากไมน ับรายการเพลงและละคร 
โทรทัศนแลว รายการโทรทัศนประเภท 
สารคดี วาไรตี้ รายการทอลกหรือสนทนา 
สังคมไมคอยคาดหวังหรือใหความสนใจ 
มากนัก เอะอะอะไรก็หาวาละครเปนสื่อที่ 
ชักนำใหเยาวชนเสียคนและสรางคานิยมผิดๆ 
ใหแกผูชมเสมอ ดังจะเห็นวาหนวยงานของ 
ร ั ฐท ี ่ คอยเฝ  าระว ั งส ื ่ อม ักจะออกมา 
วิพากษวิจารณละครที่มีกระแสดังๆ หลาย 
เรื่องในหลายวาระที่ผานมา สะทอนใหเห็น 
วาหนวยงานของรัฐก็ตกอยูภายใตการโหม 
กระแสเรตติ ้งของละครดวยเชนกัน โดย 
ละเลยรายการอื่นๆ ไปดวยการปดตาขาง 
หนึ่งหรืออาจจะปดทั้งสองขางดวยซ้ำ

ตองอยาลืมวา...รากทางวัฒนธรรม 
การเสพศิลปะในสังคมไทยยอมเปนพื้นฐาน
ของการสรางงานและการเสพงานศิลปะซึ่ง
ตกทอดมาถึงปจจุบันดวย

เราเสพละครอยางไมไดสนใจความ 
จริง...วาทกรรมที่เกี่ยวกับละครในสังคม 
ไทยมีมากมาย และมักใชแสดงความ 
ประหลาดใจหากความจริงนั้นมีลักษณะ 
ไมสมจริงหรือเกินจริง เชน “อยางกับ 
ละคร” “เหมือนละคร” “ละคอน – ละคร” 
ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นวาละครไมใช 
เรื่องที่สมจริง แตเนนความเกินจริงจนดูเปน 
เรื่องตื่นเตน มโนทัศนของละครในสังคม 

ไทยจึงเปนเรื่องเลาที่แยกออกจากชีวิตจริง 
เสมอ

วัฒนธรรมการเสพละคร อันไดแกการ 
แสดงที่เปน “เรื่องเลาในรูปของการแสดง” 
ทั้งหลาย ไมวาจะเปนลิเก ละครชาตรี 
หมอลำ เรื่อยมาจนถึงละครเวที ภาพยนตร 
และละครโทรทัศน จึงเปนเพียงการเสพ 
ความบันเทิงในชวงเวลาหนึ่งๆ เมื่อชวงเวลา 
นั้นจบลง ผูชมก็กลับไปดำเนินชีวิตเปนปกติ 
โดยเขาใจดีวาไมใชเรื่องจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง หวงเวลาแหงการหลีกหนีจากความจริง 
ชั่วครั้งชั่วคราวขณะดูละครนั้น จึงเปนหวง 
เวลาที่ผูเสพไดเลือกแลววาจะจอมจมอยูกับ
อารมณแบบใด และอยากจะเฝาดูแบบ 

จำลองของชีวิตแบบใด มิไดยึดถือเปนเรื่อง 
จริงจังจนกระทั ่งยอมใหละครเรื ่องนั ้นมี 
อิทธิพลตอชีวิต

หากแตรายการที่มิใชเพลงและละคร 
กลับเรียกตัวเองวาเปนเรื่องจริง มิใชเรื่อง 
สมมติขึ้น ดังเชน รายการสารคดี รายการ 
เกมโชว รายการวาไรตี้ และรายการเลาขาว 
ตาง ๆ เหลาน้ีลวนเรียกตัวเองวาเปนเร่ืองจริง 
ทั้งสิ้น เปนเรื่องจริงที่มีอิทธิพลตอผูชม 
วงกวางมากที่สุดและถูกผลิตซ้ำจนไดรับ 
การสั่งสมอยูในจิตสำนึกของคนดูไดโดย 
งาย

ในปจจุบัน เรามีรายการสารคดีที่นำ 
เสนอเหมือน “ละคร” ทั้งมุมกลอง วิธีการ 

เลาเรื่อง คนตนเรื่องในสารคดีก็ถูกนำเสนอ 
ในลักษณะที่ไมตางจาก “ตัวละคร” ตัวหนึ่ง 
ในละครโทรทัศน โดยที ่ไมไดคิดถึงผล 
กระทบวาการนำชีวิตมา “ขาย” น้ันจะสงผล 
ตอลูกหลานหรือญาติม ิตรของเขาหรือ 
เธอผูนั้นในอนาคตอยางไร 

เราม ีรายการสารคด ีและรายการ 
วาไรตี ้ท ี ่ม ุ งเนนใหคนในสังคมตกอยู ใน 
กระแสบริโภคนิยมเปนจำนวนมาก เชน 
การกระตุนใหเกิดความอยากจะซื้อ อยาก 
จะทองเที ่ยวตางประเทศ อยากจะเปน 
เศรษฐีเหมือนคนที่มาออกรายการ การพา 
ไปชมคฤหาสนและชีวิตหรูหราของไฮโซบาง
คน ซึ่งมีชีวิตที่แยกหางจากผูคนสวนใหญ 

สวนเกี่ยวของกับการเฝาระวังสื่อนาจะได 
เร ิ ่มต นมองมุมใหม เพื ่อจะไดปฏิร ูป 
รายการโทรทัศนเสียที เพราะถาเชื่อมั่นใน 
อิทธิพลของสื่อมวลชนแลว เราก็จะมอง 
เห ็นภาพของส ังคมไทยผ านรายการ 
โทรทัศนไดอยางไมยากเย็นนักวากำลังอยู
ในภาวะอยางไร ประชากรของประเทศถูก 
หลอหลอมใหไรสาระและเสพความลวง 
โดยเขาใจวาเปนความจริงอยางที่เห็นกัน
อยูนี้ จะทำใหประชากรที่คุณลักษณะ 
อยางไร - - - ฝากผูมีสวนเกี่ยวของคิดดวย 
ครับ

คนดู รวมถึงเลนกับความอุจาดและอัปลักษณ 
ตลอดจนมุกตลกฝดๆ และบางครั ้งก็เอา 
ภูมิปญญาพื้นบานมาลอเลนในรายการจน 
ทำใหเห็นวาภูมิปญญาพื้นบานนั้นเปน 
เรื่องตลก พนสมัย ไรสาระในทัศนะของ 
คนในสังคมสมัยใหม

รวมถึงการเลาขาว อันเปนรายการ 
ที่ทำให “ขอเท็จจริง” ถูกทอนลงไปเปน 
“ขอคิดเห็น” ของผูเลา ซึ่งทำใหคนไทย 
ตกอยูในกระแสของวัฒนธรรมเรื ่องเลา 
ตื่นเรื่องเลา ไมชอบอาน ไมชอบคนควา 
ขาดการฝกฝนใหมีวิจารณญาณ การเลา 
ขาวทำใหความจริงจังของความเปน “ขาว” 
กลายเปน “ความบันเทิงรูปแบบใหมโดย 
ผานวาทะและความคิดเห็นของผูเลาขาว” 
จนทำใหคนรุนใหมหรือคนในสังคมปจจุบัน 
เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางถูกประกอบสรางเปน 
“เรื่องเลา” นับตั้งแตเรื่องเล็กๆ อยางขาว 
ชาวบาน ขาวอาชญากรรม ไปจนถึงขาว 
การเมือง ซึ ่งถูกทำใหอยู ภายใต “โครง 
เรื่อง” ที่คนดูนิยมชมชอบ ผูที่ตกเปนขาว 
ถูกสรางใหเปน “พระเอก” “นางเอก” 

“ตัวโกง” และเปนตัวแทนของ “ธรรมะ” 
กับ “อธรรม” ทั้งที่โดยแทจริงแลวองค 
ประกอบที่ซับซอนของขาวแตละขาวยังมี 
รายละเอียดอีกมาก แตก็ดูเหมือนจะถูก 
ละเลยไป ย่ิงไปกวาน้ัน ผูเลาขาวแตละคนก็ถูก 
สรางใหกลายเปน “คนดัง” จนคนดูหลงลืม 
ที่จะตรวจสอบวุฒิภาวะและวิจารณญาณ 
ของผูเลาไปโดยปริยาย

รายการโทรทัศนอยางละครซึ ่งเปน 
“ความลวง” กลับถูกจับจองมองสื่อดวย 
“ความจริง” ขณะที่รายการโทรทัศนที่เรียก 
ตัวเองวาเปน “ความจริง” กลับถูกละเลย 
ดวยถูกฉาบทาไวดวย “ความลวง” และ 
“ความไรประโยชน”

รายการไหนจริง ลวง ดี เลว ผูที่มี 

“
รายการโทรทัศน 

อยางละครซ�่งเปน 

“ความลวง” 

กลับถูกจับจองมอง 

สื่อดวย “ความจร�ง” 

ขณะที่รายการ 

โทรทัศนที่เร�ยกตัวเอง

วาเปน “ความจร�ง” 

กลับถูกละเลยดวย 

ถูกฉาบทาไวดวย 

“ความลวง” และ 

“ความไรประโยชน”

”
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รายการโทรทัศน : ดี เลว จร�ง ลวง
โดย : อ. ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ของประเทศ กดทับใหผู ชมเห็นถึงความ 
ดอยกวาในทุกดาน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวกับ 
ความลึกลับ มหัศจรรย มิไดสงเสริมโลกทัศน 
ทางวิทยาศาสตรและความมีเหตุมีผล 

เรามีรายการเกมโชวท่ีมุงเนนใหเปนผูชนะ 
มุงเนนใหคนอยากไดเงิน และทำใหคนดู 
ชื่นชมกับความสำเร็จที่ไดมา อยางงายๆ 
ของผูแขงขันโดยมิไดเห็นถึงจิตสำนึกและ 
ความอุตสาหะที่สั ่งสมมาทั้งชีวิต และยัง 
ทำใหวัฒนธรรมการพนันซึ่งฝงรากลึกอยูใน 
สังคมไทยกลับหยั่งลึกลงไปอีกมาก เรามี 
รายการลอเลียนคนดัง นำคนดังมาลอเลียน 
มาเปดเผยชีวิต มาแสดงความกลัวจนวิ่ง 
ลนลานท่ัวหองสงเพ่ือสรางความขบขันใหแก 

ดวยความที่โทรทัศนเปนสื่อมวลชน 
ที่ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรม
ในปจจุบัน ดังจะเห็นวามีการลงทุนและมี 
ผลประกอบการนับเปนพันลานบาทใน 
วงจรธุรกิจ ดังนั้นรายการโทรทัศนจึงจำเปน 
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับสาร 
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อผลของการ 
ขายสินคาผานการอุปถัมภรายการ หรือที่ 
เรารูจักกันดีวา “สปอนเซอร” 

ดวยเม็ดเงินที่ใชลงทุนเปนเงินจำนวน
มหาศาล ขณะที่ผลรายไดกลับมาก็มีสิทธิ์ที่ 
จะขาดทุนมหาศาล หรือไดกำไรมหาศาลได 
เชนเดียวกัน การผลิตรายการโทรทัศนจึง 
เก่ียวของกับการตลาดเปนสำคัญ จนดูเหมือน 
วาบุคลากรท่ีอยูในกระบวนการผลิตรายการ 
โทรทัศนนั้น ฝายการตลาดจะมีรายไดมาก 
กวาฝายสรางสรรครายการเสียอีก 

ซึ่งไมใชเรื่องแปลก...สำหรับสังคมไทย 
ที่แรงงานสมองมักราคาถูกเสมอ

ดวยเหตุนี้ ผูผลิตรายการโทรทัศนจึง 
ตองทำทุกวิถีทางท่ีจะใหรายการของตนอยูรอด 
และจะตองทำใหสปอนเซอรพึงพอใจ เพื่อ 
จะไดอุปถัมภค้ำจุนกันตอ

รายการดี รายการเดน รายการดับ 
และรายการโดน(ใจ) จึงมีความแตกตาง 
กันไปตามสภาพและเงื่อนไขของแตละยุค
แตละสมัย...รายการดี ซึ่งดีทั้งเนื้อหาและ 
การนำเสนอ อาจจะไมประสบความสำเร็จ 
ทั้งในแงรายไดและคนดู จนในที่สุดก็กลาย 
เปนรายการดับ คือตองถูกยกออกจากแผง 
รายการไปตามวาระ สวนรายการเดน ซึ่งมี 
ความโดดเดนในแงชื ่อเสียง ถือวาเปน 
รายการที่มีกระแสดี แตกระแสดีก็ไมการันตี 
วาเรตติ้งจะดีตามไปดวย ในที่สุดผูผลิตและ 
สปอนเซอรก็ทนความขาดทุนไมไหวก็เลย 
ตองถูกถอดรายการออกจากผังรายการ 
เชนกัน สวนรายการโดน คือรายการท่ีโดนใจ 
ผูชมจำนวนมาก จึงมีเรตติ้งสูง ไปที่ไหน 
ก็มีแตคนพูดถึงรายการนี้กันทั้งเมือง เมื่อ 
โดนใจผูคนมากมาย เกิดกระแสการบอก 

ตอ เม็ดเงินก็จะวิ่งเขามา เพราะบรรดา 
สปอนเซอรพากันคิดวาคนดูตองมีจำนวน 
มากมาย

ดังนั้น ถาใหผูผลิตรายการอยากทำ 
รายการใหโดนใจผูชมทั้งประเทศ การคิด 
ถึงเนื้อหารายการที่ตอบสนองคนดูไดมาก
มายทั้งประเทศ มิใชเรื่องงาย....เพราะการ 
แบงสวนของคนดู มิไดแบงตามสัดสวนของ 
การศึกษา วัย เพศ ภูมิลำเนา ฯลฯ เทานั้น 
แตตองชี้ชัดลงไปใหไดวาผูดูกลุมเปาหมาย 
ของรายการนั้นเปนคนที่มีรสนิยมอยางไร 
และใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอะไรดวย 
มิเชนนั้นก็จะเปนการวางแผนผิดไดเชนกัน

หากไมน ับรายการเพลงและละคร 
โทรทัศนแลว รายการโทรทัศนประเภท 
สารคดี วาไรตี้ รายการทอลกหรือสนทนา 
สังคมไมคอยคาดหวังหรือใหความสนใจ 
มากนัก เอะอะอะไรก็หาวาละครเปนสื่อที่ 
ชักนำใหเยาวชนเสียคนและสรางคานิยมผิดๆ 
ใหแกผูชมเสมอ ดังจะเห็นวาหนวยงานของ 
ร ั ฐท ี ่ คอยเฝ  าระว ั งส ื ่ อม ักจะออกมา 
วิพากษวิจารณละครที่มีกระแสดังๆ หลาย 
เรื่องในหลายวาระที่ผานมา สะทอนใหเห็น 
วาหนวยงานของรัฐก็ตกอยูภายใตการโหม 
กระแสเรตติ ้งของละครดวยเชนกัน โดย 
ละเลยรายการอื่นๆ ไปดวยการปดตาขาง 
หนึ่งหรืออาจจะปดทั้งสองขางดวยซ้ำ

ตองอยาลืมวา...รากทางวัฒนธรรม 
การเสพศิลปะในสังคมไทยยอมเปนพื้นฐาน
ของการสรางงานและการเสพงานศิลปะซึ่ง
ตกทอดมาถึงปจจุบันดวย

เราเสพละครอยางไมไดสนใจความ 
จริง...วาทกรรมที่เกี่ยวกับละครในสังคม 
ไทยมีมากมาย และมักใชแสดงความ 
ประหลาดใจหากความจริงนั้นมีลักษณะ 
ไมสมจริงหรือเกินจริง เชน “อยางกับ 
ละคร” “เหมือนละคร” “ละคอน – ละคร” 
ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นวาละครไมใช 
เรื่องที่สมจริง แตเนนความเกินจริงจนดูเปน 
เรื่องตื่นเตน มโนทัศนของละครในสังคม 

ไทยจึงเปนเรื่องเลาที่แยกออกจากชีวิตจริง 
เสมอ

วัฒนธรรมการเสพละคร อันไดแกการ 
แสดงที่เปน “เรื่องเลาในรูปของการแสดง” 
ทั้งหลาย ไมวาจะเปนลิเก ละครชาตรี 
หมอลำ เรื่อยมาจนถึงละครเวที ภาพยนตร 
และละครโทรทัศน จึงเปนเพียงการเสพ 
ความบันเทิงในชวงเวลาหนึ่งๆ เมื่อชวงเวลา 
นั้นจบลง ผูชมก็กลับไปดำเนินชีวิตเปนปกติ 
โดยเขาใจดีวาไมใชเรื่องจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง หวงเวลาแหงการหลีกหนีจากความจริง 
ชั่วครั้งชั่วคราวขณะดูละครนั้น จึงเปนหวง 
เวลาที่ผูเสพไดเลือกแลววาจะจอมจมอยูกับ
อารมณแบบใด และอยากจะเฝาดูแบบ 

จำลองของชีวิตแบบใด มิไดยึดถือเปนเรื่อง 
จริงจังจนกระทั ่งยอมใหละครเรื ่องนั ้นมี 
อิทธิพลตอชีวิต

หากแตรายการที่มิใชเพลงและละคร 
กลับเรียกตัวเองวาเปนเรื่องจริง มิใชเรื่อง 
สมมติขึ้น ดังเชน รายการสารคดี รายการ 
เกมโชว รายการวาไรตี้ และรายการเลาขาว 
ตาง ๆ เหลาน้ีลวนเรียกตัวเองวาเปนเร่ืองจริง 
ทั้งสิ้น เปนเรื่องจริงที่มีอิทธิพลตอผูชม 
วงกวางมากที่สุดและถูกผลิตซ้ำจนไดรับ 
การสั่งสมอยูในจิตสำนึกของคนดูไดโดย 
งาย

ในปจจุบัน เรามีรายการสารคดีที่นำ 
เสนอเหมือน “ละคร” ทั้งมุมกลอง วิธีการ 

เลาเรื่อง คนตนเรื่องในสารคดีก็ถูกนำเสนอ 
ในลักษณะที่ไมตางจาก “ตัวละคร” ตัวหนึ่ง 
ในละครโทรทัศน โดยที ่ไมไดคิดถึงผล 
กระทบวาการนำชีวิตมา “ขาย” น้ันจะสงผล 
ตอลูกหลานหรือญาติม ิตรของเขาหรือ 
เธอผูนั้นในอนาคตอยางไร 

เราม ีรายการสารคด ีและรายการ 
วาไรตี ้ท ี ่ม ุ งเนนใหคนในสังคมตกอยู ใน 
กระแสบริโภคนิยมเปนจำนวนมาก เชน 
การกระตุนใหเกิดความอยากจะซื้อ อยาก 
จะทองเที ่ยวตางประเทศ อยากจะเปน 
เศรษฐีเหมือนคนที่มาออกรายการ การพา 
ไปชมคฤหาสนและชีวิตหรูหราของไฮโซบาง
คน ซึ่งมีชีวิตที่แยกหางจากผูคนสวนใหญ 

สวนเกี่ยวของกับการเฝาระวังสื่อนาจะได 
เร ิ ่มต นมองมุมใหม เพื ่อจะไดปฏิร ูป 
รายการโทรทัศนเสียที เพราะถาเชื่อมั่นใน 
อิทธิพลของสื่อมวลชนแลว เราก็จะมอง 
เห ็นภาพของส ังคมไทยผ านรายการ 
โทรทัศนไดอยางไมยากเย็นนักวากำลังอยู
ในภาวะอยางไร ประชากรของประเทศถูก 
หลอหลอมใหไรสาระและเสพความลวง 
โดยเขาใจวาเปนความจริงอยางที่เห็นกัน
อยูนี้ จะทำใหประชากรที่คุณลักษณะ 
อยางไร - - - ฝากผูมีสวนเกี่ยวของคิดดวย 
ครับ

คนดู รวมถึงเลนกับความอุจาดและอัปลักษณ 
ตลอดจนมุกตลกฝดๆ และบางครั ้งก็เอา 
ภูมิปญญาพื้นบานมาลอเลนในรายการจน 
ทำใหเห็นวาภูมิปญญาพื้นบานนั้นเปน 
เรื่องตลก พนสมัย ไรสาระในทัศนะของ 
คนในสังคมสมัยใหม

รวมถึงการเลาขาว อันเปนรายการ 
ที่ทำให “ขอเท็จจริง” ถูกทอนลงไปเปน 
“ขอคิดเห็น” ของผูเลา ซึ่งทำใหคนไทย 
ตกอยูในกระแสของวัฒนธรรมเรื ่องเลา 
ตื่นเรื่องเลา ไมชอบอาน ไมชอบคนควา 
ขาดการฝกฝนใหมีวิจารณญาณ การเลา 
ขาวทำใหความจริงจังของความเปน “ขาว” 
กลายเปน “ความบันเทิงรูปแบบใหมโดย 
ผานวาทะและความคิดเห็นของผูเลาขาว” 
จนทำใหคนรุนใหมหรือคนในสังคมปจจุบัน 
เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางถูกประกอบสรางเปน 
“เรื่องเลา” นับตั้งแตเรื่องเล็กๆ อยางขาว 
ชาวบาน ขาวอาชญากรรม ไปจนถึงขาว 
การเมือง ซึ ่งถูกทำใหอยู ภายใต “โครง 
เรื่อง” ที่คนดูนิยมชมชอบ ผูที่ตกเปนขาว 
ถูกสรางใหเปน “พระเอก” “นางเอก” 

“ตัวโกง” และเปนตัวแทนของ “ธรรมะ” 
กับ “อธรรม” ทั้งที่โดยแทจริงแลวองค 
ประกอบที่ซับซอนของขาวแตละขาวยังมี 
รายละเอียดอีกมาก แตก็ดูเหมือนจะถูก 
ละเลยไป ย่ิงไปกวาน้ัน ผูเลาขาวแตละคนก็ถูก 
สรางใหกลายเปน “คนดัง” จนคนดูหลงลืม 
ที่จะตรวจสอบวุฒิภาวะและวิจารณญาณ 
ของผูเลาไปโดยปริยาย

รายการโทรทัศนอยางละครซึ ่งเปน 
“ความลวง” กลับถูกจับจองมองสื่อดวย 
“ความจริง” ขณะที่รายการโทรทัศนที่เรียก 
ตัวเองวาเปน “ความจริง” กลับถูกละเลย 
ดวยถูกฉาบทาไวดวย “ความลวง” และ 
“ความไรประโยชน”

รายการไหนจริง ลวง ดี เลว ผูที่มี 

“
รายการโทรทัศน 

อยางละครซ�่งเปน 

“ความลวง” 

กลับถูกจับจองมอง 

สื่อดวย “ความจร�ง” 

ขณะที่รายการ 

โทรทัศนที่เร�ยกตัวเอง

วาเปน “ความจร�ง” 

กลับถูกละเลยดวย 

ถูกฉาบทาไวดวย 

“ความลวง” และ 

“ความไรประโยชน”

”
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ผูกไมตรีดวย และในเขตพระราช 
ฐานชั้นใน มีพระที่นั่งสุทธาสวรรย 
อันเปนที่ประทับสวนพระองคและ 
ยังเปนที่ประทับสุดทายกอนเสด็จ 
สวรรคต ขณะมีพระชนมายุ 56 พรรษา

แมพนจากรัชสมัยของสมเด็จ 
พระนารายณมหาราชแลว เมืองลพบุรี 
ยังไดกลับมามีความสำคัญอีกครั้งใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว โดยทรงโปรดเกลาฯ ให 
บูรณะพระราชวังเมืองลพบุรีเพื ่อ 
เปนที่ประทับใน พ.ศ. 2399 โดย 
ใหเสมือนเปนราชธานีชั้นในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร และพระราชทานนาม 
วา “พระนารายณราชนิเวศน” โดย 
สิ่งกอสรางที่เพิ่มเติมขึ้นมาไดแก หมู 
พระที่นั ่งพิมานมงกุฎและทิมดาบ 
ในเขตพระราชฐานชั ้นกลาง ซ ึ ่ง 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑสถานแหง 

บางคร้ังการขับรถออกไปทองเท่ียว 
จังหวัดใกลๆ เพียงแคไปเชา เย็นกลับ 
ก็เป นความคิดที ่ด ีในการเปลี ่ยน 
บรรยากาศจากสังคมท่ีวุนวายในเมือง 
หลวง และดวยระยะทางเพียง 153 
กิโลเมตรจากกรุงเทพฯจึงไมตอง 
เตรียมตัวอะไรมาก ยกเวน “ความ 
ตั้งใจ”

เมืองลพบุรีมีช่ือเดิมวา “ลวปุระ” 
หรือ “ละโว” โดยคำวา “ลวปุระ” 
ปรากฏหลักฐานในจารึกบนเหรียญ 
เงินซึ ่งพบที ่เมืองอู ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
12 ถือเปนเมืองที่มีอายุเกาแกที่สุด 

เมืองหนึ่งในภาคกลาง โดยที่ตั้งของ 
เมืองอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำลพบุรี
และปาสัก จึงเหมาะกับการต้ังถ่ินฐาน 
ของผูคน กระท่ังกอใหเกิดพัฒนาการ 
อยางตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตสมัย
กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน

เขตเมืองเกาของลพบุรีมีขนาด 
ไมกวางมากนักและเห็นไดช ัดถึง 
รองรอยอารยธรรมโบราณ โดยเฉพาะ 
วัฒนธรรมขอม ซึ่งเขามามีอิทธิพล 
อย างย ิ ่ ง ในช วงพ ุทธศตวรรษท ี ่ 
16-18 ดังจะเห็นไดจากสถานท่ีสำคัญ 
อยางพระปรางคสามยอด ถือเปน 
สัญลักษณของเมือง ที่ใครผานมา 

แลวตองแวะถายภาพเปนที่ระลึก ฝง 
ตรงข ามท ี ่ เย ื ้ องก ันน ั ้นค ือศาล 
พระกาฬ ซึ่งคนมักจะคุนเคยแตวามี 
ลิงอาศัยอยูมากมาย ความจริงแลว 
ที่นี่เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
สรางดวยศิลาแลงเรียงซอนกันเปน 
ฐานสูง นาเสียดายที่องคปรางคหัก 
พังลงทั้งหมด และเทวสถานปรางค 
แขก ก็เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
อีกแหงหนึ่ง องคปรางคกอดวยอิฐ 
จำนวนสามองคตั้งเรียงกันหันหนา 
ไปทางทิศตะวันออก

สถานที ่สำค ัญที ่ส ุดของการ 
เที่ยวชมครั้งนี้คือ พระราชวังเมือง 

ลพบุรี หรือพระนารายณราชนิเวศน 
ซ ึ ่งสมเด ็จพระนารายณมหาราช 
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2209 สำหรับเปนที่แปรพระราชฐาน 
โดยมีชาวฝร่ังเศสและอิตาลีเปนผูออกแบบ 
และกอสราง มีเนื้อที่ 41 ไรเศษ ดาน 
หนาหันเขาหาตัวเมืองและดานหลัง
ติดแมน้ำลพบุรี ในหนึ่งปพระองค 
เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังแหง 
นี้นานถึง 8 เดือน เมืองลพบุรีจึงถือ 
เปนราชธานีแหงที ่สองในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา 

เ ม ื ่ อ ต ร ง เข  า ม าจะพบ เขต 
พระราชฐานชั ้นนอกเปนสวนแรก 
มีอาคารสำคัญ เชน สิบสองทองพระ 
คลัง เปนตึกแถว 2 ขางยาวตอกัน 
รวม 12 หอง ใชเปนที่เก็บของและ 
ส ินค าของหลวงก อนส งออกไป 
จำหนายยังตางประเทศ ตึกพระเจา 

เหา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อใชเปน 
หอพระประจำพระราชวัง สำหรับชื่อ 
พระเจาเหานาจะหมายถึงชื ่อพระ 
พุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยูบน 
ฐานชุกชีที่อยูในตึก นอกจากนี้ยังมี 
อางเก็บน้ำ สรางโดยบาทหลวงชาว 
ฝรั่งเศสและอิตาลี เปนที่กักเก็บน้ำใช 
และจายไปตามทอดินเผาสูสวนตางๆ 
ในพระราชวัง ซึ่งน้ำเหลานี้ไหลมา 
ตามทอดินเผาจากอางซับเหล็กนอก 
เมืองลพบุรี สวนตอมาคือเขตพระ 
ราชฐานชั้นกลาง ประกอบดวยพระ 
ที่นั่งจันทรพิศาล ซึ่งปจจุบันใชเปน 
สวนจัดแสดงนิทรรศการ และพระ 
ที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท 
ที ่มีความวิจิตรโออามากกวาพระ 
ที่นั่งองคอื่นๆ เนื่องจากสมเด็จพระ 
นารายณมหาราชทรงใชเสด็จออก 
รับบรรดาคณะราชทูตที่เดินทางมา 

ชาติสมเด็จพระนารายณ รวบรวม 
และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบได 
ในเมือง และหมูตึกพระประเทียบ 8 
หลังในเขตพระราชฐานชั้นใน

จบจากการเดินชมเมืองแลวก็ถึง
เวลาเติมพลัง รานแพบานริมน้ำ ใน 
ซอยชุมชนวัดเชิงทา ไมไกลจาก 
พระนารายณราชนิเวศน เปนจุด 
แวะพักของเรา รานนารักริมแมน้ำลพบุรี 
มีทั้งศาลาเรือนแพและหองจัดเลี้ยงที่
ใชเร ือนไทยมาประยุกตไวบริการ 
แตไหนๆ มาถึงเมืองแมน้ำแลวก็ขอ 
นั่งชมวิวบนแพจะดีกวา เมนูของที่นี่ 
มีหลากหลายในราคาเปนมิตรกับ 
กระเปา เราเลือกสั่งทอดมันไขเค็ม 
สีสันสวยสดชวนรับประทาน ไกทอด 
ตะไคร ทอดไดกรุบกรอบ นั่งเพลินๆ 
ก็หมดไปหลายชิ้น ตมยำปลามา เนื้อ 
ปลานุมแนน รสชาติจัดจาน และที่ 
พลาดไมไดคือนางเอกของราน ปลา 

ชอนบานแพ ปลาชอนทอดตัวโตราด 
ดวยน้ำยำสมุนไพร ลูกคามีทั้งคน 
ไทยและชาวตางชาติ และเปนไป 
อยางที่คิดคือลูกคาชาวตางชาติมัก 
จะนั่งในเรือนแพ ขณะที่คนไทยขอ 
รับไอเย็นจากหองดานบนเปนสวน 
ใหญ 

เปนอันวาปดทายการเดินทาง 
ดวยความอิ่มหนำและสำราญสมใจ

เกร�ด
พระนารายณราชนิเวศน
เปดทุกวัน เวลา 7.00-17.30 น.

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ
เปดวันพุธ-วันอาทิตย เวลา 9.00-16.00 น. 
หยุดวันจันทร วันอังคาร และวันหยุดราชการ

รานแพบานริมน้ำ
ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
เปดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
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เยี่ยมเยือนแผนดินสมเด็จพระนารายณ
“ลพบุร�” เมืองเล็กๆ ที่หากไมตั�งใจจะเลยผานไปทุกที
เร�่องและภาพ โดย…อมตา



ผูกไมตรีดวย และในเขตพระราช 
ฐานชั้นใน มีพระที่นั่งสุทธาสวรรย 
อันเปนที่ประทับสวนพระองคและ 
ยังเปนที่ประทับสุดทายกอนเสด็จ 
สวรรคต ขณะมีพระชนมายุ 56 พรรษา

แมพนจากรัชสมัยของสมเด็จ 
พระนารายณมหาราชแลว เมืองลพบุรี 
ยังไดกลับมามีความสำคัญอีกครั้งใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว โดยทรงโปรดเกลาฯ ให 
บูรณะพระราชวังเมืองลพบุรีเพื ่อ 
เปนที่ประทับใน พ.ศ. 2399 โดย 
ใหเสมือนเปนราชธานีชั้นในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร และพระราชทานนาม 
วา “พระนารายณราชนิเวศน” โดย 
สิ่งกอสรางที่เพิ่มเติมขึ้นมาไดแก หมู 
พระที่นั ่งพิมานมงกุฎและทิมดาบ 
ในเขตพระราชฐานชั ้นกลาง ซ ึ ่ง 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑสถานแหง 

บางคร้ังการขับรถออกไปทองเท่ียว 
จังหวัดใกลๆ เพียงแคไปเชา เย็นกลับ 
ก็เป นความคิดที ่ด ีในการเปลี ่ยน 
บรรยากาศจากสังคมท่ีวุนวายในเมือง 
หลวง และดวยระยะทางเพียง 153 
กิโลเมตรจากกรุงเทพฯจึงไมตอง 
เตรียมตัวอะไรมาก ยกเวน “ความ 
ตั้งใจ”

เมืองลพบุรีมีช่ือเดิมวา “ลวปุระ” 
หรือ “ละโว” โดยคำวา “ลวปุระ” 
ปรากฏหลักฐานในจารึกบนเหรียญ 
เงินซึ ่งพบที ่เมืองอู ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
12 ถือเปนเมืองที่มีอายุเกาแกที่สุด 

เมืองหนึ่งในภาคกลาง โดยที่ตั้งของ 
เมืองอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำลพบุรี
และปาสัก จึงเหมาะกับการต้ังถ่ินฐาน 
ของผูคน กระท่ังกอใหเกิดพัฒนาการ 
อยางตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตสมัย
กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน

เขตเมืองเกาของลพบุรีมีขนาด 
ไมกวางมากนักและเห็นไดช ัดถึง 
รองรอยอารยธรรมโบราณ โดยเฉพาะ 
วัฒนธรรมขอม ซึ่งเขามามีอิทธิพล 
อย างย ิ ่ ง ในช วงพ ุทธศตวรรษท ี ่ 
16-18 ดังจะเห็นไดจากสถานท่ีสำคัญ 
อยางพระปรางคสามยอด ถือเปน 
สัญลักษณของเมือง ที่ใครผานมา 

แลวตองแวะถายภาพเปนที่ระลึก ฝง 
ตรงข ามท ี ่ เย ื ้ องก ันน ั ้นค ือศาล 
พระกาฬ ซึ่งคนมักจะคุนเคยแตวามี 
ลิงอาศัยอยูมากมาย ความจริงแลว 
ที่นี่เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
สรางดวยศิลาแลงเรียงซอนกันเปน 
ฐานสูง นาเสียดายที่องคปรางคหัก 
พังลงทั้งหมด และเทวสถานปรางค 
แขก ก็เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
อีกแหงหนึ่ง องคปรางคกอดวยอิฐ 
จำนวนสามองคตั้งเรียงกันหันหนา 
ไปทางทิศตะวันออก

สถานที ่สำค ัญที ่ส ุดของการ 
เที่ยวชมครั้งนี้คือ พระราชวังเมือง 

ลพบุรี หรือพระนารายณราชนิเวศน 
ซ ึ ่งสมเด ็จพระนารายณมหาราช 
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2209 สำหรับเปนที่แปรพระราชฐาน 
โดยมีชาวฝร่ังเศสและอิตาลีเปนผูออกแบบ 
และกอสราง มีเนื้อที่ 41 ไรเศษ ดาน 
หนาหันเขาหาตัวเมืองและดานหลัง
ติดแมน้ำลพบุรี ในหนึ่งปพระองค 
เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังแหง 
นี้นานถึง 8 เดือน เมืองลพบุรีจึงถือ 
เปนราชธานีแหงที ่สองในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา 

เ ม ื ่ อ ต ร ง เข  า ม าจะพบ เขต 
พระราชฐานชั ้นนอกเปนสวนแรก 
มีอาคารสำคัญ เชน สิบสองทองพระ 
คลัง เปนตึกแถว 2 ขางยาวตอกัน 
รวม 12 หอง ใชเปนที่เก็บของและ 
ส ินค าของหลวงก อนส งออกไป 
จำหนายยังตางประเทศ ตึกพระเจา 

เหา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อใชเปน 
หอพระประจำพระราชวัง สำหรับชื่อ 
พระเจาเหานาจะหมายถึงชื ่อพระ 
พุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยูบน 
ฐานชุกชีที่อยูในตึก นอกจากนี้ยังมี 
อางเก็บน้ำ สรางโดยบาทหลวงชาว 
ฝรั่งเศสและอิตาลี เปนที่กักเก็บน้ำใช 
และจายไปตามทอดินเผาสูสวนตางๆ 
ในพระราชวัง ซึ่งน้ำเหลานี้ไหลมา 
ตามทอดินเผาจากอางซับเหล็กนอก 
เมืองลพบุรี สวนตอมาคือเขตพระ 
ราชฐานชั้นกลาง ประกอบดวยพระ 
ที่นั่งจันทรพิศาล ซึ่งปจจุบันใชเปน 
สวนจัดแสดงนิทรรศการ และพระ 
ที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท 
ที ่มีความวิจิตรโออามากกวาพระ 
ที่นั่งองคอื่นๆ เนื่องจากสมเด็จพระ 
นารายณมหาราชทรงใชเสด็จออก 
รับบรรดาคณะราชทูตที่เดินทางมา 

ชาติสมเด็จพระนารายณ รวบรวม 
และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบได 
ในเมือง และหมูตึกพระประเทียบ 8 
หลังในเขตพระราชฐานชั้นใน

จบจากการเดินชมเมืองแลวก็ถึง
เวลาเติมพลัง รานแพบานริมน้ำ ใน 
ซอยชุมชนวัดเชิงทา ไมไกลจาก 
พระนารายณราชนิเวศน เปนจุด 
แวะพักของเรา รานนารักริมแมน้ำลพบุรี 
มีทั้งศาลาเรือนแพและหองจัดเลี้ยงที่
ใชเร ือนไทยมาประยุกตไวบริการ 
แตไหนๆ มาถึงเมืองแมน้ำแลวก็ขอ 
นั่งชมวิวบนแพจะดีกวา เมนูของที่นี่ 
มีหลากหลายในราคาเปนมิตรกับ 
กระเปา เราเลือกสั่งทอดมันไขเค็ม 
สีสันสวยสดชวนรับประทาน ไกทอด 
ตะไคร ทอดไดกรุบกรอบ นั่งเพลินๆ 
ก็หมดไปหลายชิ้น ตมยำปลามา เนื้อ 
ปลานุมแนน รสชาติจัดจาน และที่ 
พลาดไมไดคือนางเอกของราน ปลา 

ชอนบานแพ ปลาชอนทอดตัวโตราด 
ดวยน้ำยำสมุนไพร ลูกคามีทั้งคน 
ไทยและชาวตางชาติ และเปนไป 
อยางที่คิดคือลูกคาชาวตางชาติมัก 
จะนั่งในเรือนแพ ขณะที่คนไทยขอ 
รับไอเย็นจากหองดานบนเปนสวน 
ใหญ 

เปนอันวาปดทายการเดินทาง 
ดวยความอิ่มหนำและสำราญสมใจ

เกร�ด
พระนารายณราชนิเวศน
เปดทุกวัน เวลา 7.00-17.30 น.

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ
เปดวันพุธ-วันอาทิตย เวลา 9.00-16.00 น. 
หยุดวันจันทร วันอังคาร และวันหยุดราชการ

รานแพบานริมน้ำ
ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
เปดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
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เยี่ยมเยือนแผนดินสมเด็จพระนารายณ
“ลพบุร�” เมืองเล็กๆ ที่หากไมตั�งใจจะเลยผานไปทุกที
เร�่องและภาพ โดย…อมตา



ผูกไมตรีดวย และในเขตพระราช 
ฐานชั้นใน มีพระที่นั่งสุทธาสวรรย 
อันเปนที่ประทับสวนพระองคและ 
ยังเปนที่ประทับสุดทายกอนเสด็จ 
สวรรคต ขณะมีพระชนมายุ 56 พรรษา

แมพนจากรัชสมัยของสมเด็จ 
พระนารายณมหาราชแลว เมืองลพบุรี 
ยังไดกลับมามีความสำคัญอีกครั้งใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว โดยทรงโปรดเกลาฯ ให 
บูรณะพระราชวังเมืองลพบุรีเพื ่อ 
เปนที่ประทับใน พ.ศ. 2399 โดย 
ใหเสมือนเปนราชธานีชั้นในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร และพระราชทานนาม 
วา “พระนารายณราชนิเวศน” โดย 
สิ่งกอสรางที่เพิ่มเติมขึ้นมาไดแก หมู 
พระที่นั ่งพิมานมงกุฎและทิมดาบ 
ในเขตพระราชฐานชั ้นกลาง ซ ึ ่ง 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑสถานแหง 

บางคร้ังการขับรถออกไปทองเท่ียว 
จังหวัดใกลๆ เพียงแคไปเชา เย็นกลับ 
ก็เป นความคิดที ่ด ีในการเปลี ่ยน 
บรรยากาศจากสังคมท่ีวุนวายในเมือง 
หลวง และดวยระยะทางเพียง 153 
กิโลเมตรจากกรุงเทพฯจึงไมตอง 
เตรียมตัวอะไรมาก ยกเวน “ความ 
ตั้งใจ”

เมืองลพบุรีมีช่ือเดิมวา “ลวปุระ” 
หรือ “ละโว” โดยคำวา “ลวปุระ” 
ปรากฏหลักฐานในจารึกบนเหรียญ 
เงินซึ ่งพบที ่เมืองอู ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
12 ถือเปนเมืองที่มีอายุเกาแกที่สุด 

เมืองหนึ่งในภาคกลาง โดยที่ตั้งของ 
เมืองอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำลพบุรี
และปาสัก จึงเหมาะกับการต้ังถ่ินฐาน 
ของผูคน กระท่ังกอใหเกิดพัฒนาการ 
อยางตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตสมัย
กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน

เขตเมืองเกาของลพบุรีมีขนาด 
ไมกวางมากนักและเห็นไดช ัดถึง 
รองรอยอารยธรรมโบราณ โดยเฉพาะ 
วัฒนธรรมขอม ซึ่งเขามามีอิทธิพล 
อย างย ิ ่ ง ในช วงพ ุทธศตวรรษท ี ่ 
16-18 ดังจะเห็นไดจากสถานท่ีสำคัญ 
อยางพระปรางคสามยอด ถือเปน 
สัญลักษณของเมือง ที่ใครผานมา 

แลวตองแวะถายภาพเปนที่ระลึก ฝง 
ตรงข ามท ี ่ เย ื ้ องก ันน ั ้นค ือศาล 
พระกาฬ ซึ่งคนมักจะคุนเคยแตวามี 
ลิงอาศัยอยูมากมาย ความจริงแลว 
ที่นี่เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
สรางดวยศิลาแลงเรียงซอนกันเปน 
ฐานสูง นาเสียดายที่องคปรางคหัก 
พังลงทั้งหมด และเทวสถานปรางค 
แขก ก็เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณ 
อีกแหงหนึ่ง องคปรางคกอดวยอิฐ 
จำนวนสามองคตั้งเรียงกันหันหนา 
ไปทางทิศตะวันออก

สถานที ่สำค ัญที ่ส ุดของการ 
เที่ยวชมครั้งนี้คือ พระราชวังเมือง 

ลพบุรี หรือพระนารายณราชนิเวศน 
ซ ึ ่งสมเด ็จพระนารายณมหาราช 
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2209 สำหรับเปนที่แปรพระราชฐาน 
โดยมีชาวฝร่ังเศสและอิตาลีเปนผูออกแบบ 
และกอสราง มีเนื้อที่ 41 ไรเศษ ดาน 
หนาหันเขาหาตัวเมืองและดานหลัง
ติดแมน้ำลพบุรี ในหนึ่งปพระองค 
เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังแหง 
นี้นานถึง 8 เดือน เมืองลพบุรีจึงถือ 
เปนราชธานีแหงที ่สองในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา 

เ ม ื ่ อ ต ร ง เข  า ม าจะพบ เขต 
พระราชฐานชั ้นนอกเปนสวนแรก 
มีอาคารสำคัญ เชน สิบสองทองพระ 
คลัง เปนตึกแถว 2 ขางยาวตอกัน 
รวม 12 หอง ใชเปนที่เก็บของและ 
ส ินค าของหลวงก อนส งออกไป 
จำหนายยังตางประเทศ ตึกพระเจา 

เหา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อใชเปน 
หอพระประจำพระราชวัง สำหรับชื่อ 
พระเจาเหานาจะหมายถึงชื ่อพระ 
พุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยูบน 
ฐานชุกชีที่อยูในตึก นอกจากนี้ยังมี 
อางเก็บน้ำ สรางโดยบาทหลวงชาว 
ฝรั่งเศสและอิตาลี เปนที่กักเก็บน้ำใช 
และจายไปตามทอดินเผาสูสวนตางๆ 
ในพระราชวัง ซึ่งน้ำเหลานี้ไหลมา 
ตามทอดินเผาจากอางซับเหล็กนอก 
เมืองลพบุรี สวนตอมาคือเขตพระ 
ราชฐานชั้นกลาง ประกอบดวยพระ 
ที่นั่งจันทรพิศาล ซึ่งปจจุบันใชเปน 
สวนจัดแสดงนิทรรศการ และพระ 
ที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท 
ที ่มีความวิจิตรโออามากกวาพระ 
ที่นั่งองคอื่นๆ เนื่องจากสมเด็จพระ 
นารายณมหาราชทรงใชเสด็จออก 
รับบรรดาคณะราชทูตที่เดินทางมา 

ชาติสมเด็จพระนารายณ รวบรวม 
และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบได 
ในเมือง และหมูตึกพระประเทียบ 8 
หลังในเขตพระราชฐานชั้นใน

จบจากการเดินชมเมืองแลวก็ถึง
เวลาเติมพลัง รานแพบานริมน้ำ ใน 
ซอยชุมชนวัดเชิงทา ไมไกลจาก 
พระนารายณราชนิเวศน เปนจุด 
แวะพักของเรา รานนารักริมแมน้ำลพบุรี 
มีทั้งศาลาเรือนแพและหองจัดเลี้ยงที่
ใชเร ือนไทยมาประยุกตไวบริการ 
แตไหนๆ มาถึงเมืองแมน้ำแลวก็ขอ 
นั่งชมวิวบนแพจะดีกวา เมนูของที่นี่ 
มีหลากหลายในราคาเปนมิตรกับ 
กระเปา เราเลือกสั่งทอดมันไขเค็ม 
สีสันสวยสดชวนรับประทาน ไกทอด 
ตะไคร ทอดไดกรุบกรอบ นั่งเพลินๆ 
ก็หมดไปหลายชิ้น ตมยำปลามา เนื้อ 
ปลานุมแนน รสชาติจัดจาน และที่ 
พลาดไมไดคือนางเอกของราน ปลา 

ชอนบานแพ ปลาชอนทอดตัวโตราด 
ดวยน้ำยำสมุนไพร ลูกคามีทั้งคน 
ไทยและชาวตางชาติ และเปนไป 
อยางที่คิดคือลูกคาชาวตางชาติมัก 
จะนั่งในเรือนแพ ขณะที่คนไทยขอ 
รับไอเย็นจากหองดานบนเปนสวน 
ใหญ 

เปนอันวาปดทายการเดินทาง 
ดวยความอิ่มหนำและสำราญสมใจ

เกร�ด
พระนารายณราชนิเวศน
เปดทุกวัน เวลา 7.00-17.30 น.

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ
เปดวันพุธ-วันอาทิตย เวลา 9.00-16.00 น. 
หยุดวันจันทร วันอังคาร และวันหยุดราชการ

รานแพบานริมน้ำ
ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
เปดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
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เยี่ยมเยือนแผนดินสมเด็จพระนารายณ
“ลพบุร�” เมืองเล็กๆ ที่หากไมตั�งใจจะเลยผานไปทุกที
เร�่องและภาพ โดย…อมตา



ทุกวันน้ีการเดินทางออกจากบานเพ่ือไปเรียน 
หนังสือ ทำงาน ทองเที่ยว หรือทำภารกิจอื่นๆ ก็ 
คงหนีไมพนท่ีจะตองอาศัยการเดินทางบนทองถนน 
ซึ่งก็คงคาดเดากันไดวาเมื่อไหรก็ตามที่ตองเดิน 
ทางไมวาจะดวยวิธีการเชนไรก็ไมสามารถจะหลบ 
หลีกการจราจรที่ติดขัดไปไดอยางที ่ใจตองการ 
และดวยเหตุนี้เองก็เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิด 
ความเครียดในแตละวันไดสำหรับคนทุกเพศทุกวัย 
ความเครียดยังอาจจะมาจากอีกหลายสาเหตุ เชน 
ความเครียดที่เกิดจากการทำงานหนัก หรือความ 
เครียดที่เกิดจากภาวะความกดดันบางอยางในชีวิต 
โดยอาจจะเปนเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับครอบครัว 
เศรษฐกิจ หรืออื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไปไมได เปนตน

ส่ิงตางๆ ท่ีเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดความเครียด 
นั้นจึงเรียกไดวาเปนสภาวการณที่สามารถเกิดขึ้น 
ไดในทุกวันและทุกเวลา และสามารถเกิดไดกับคน 
ทุกกลุมวัยและอาชีพ ไมวาจะเปนกลุมคนในวัยเด็ก 
กลุมคนในวัยทำงานหรือกลุมคนในวัยสูงอายุก็ 
ตาม แตสิ่งหนึ่งที่สังเกตไดก็คืออาการของความ 
เครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็แตกตางกันไป คือ บางคน 
อาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือปวดกลามเนื ้อ 
ตามรางกาย ในขณะที่บางคนอาจจะมีอาการมือ 
เทาเย็นหรือหัวใจเตนเร็วผิดปกติ ซึ่งนั่นก็เปน 
การที่บอกถึงการเกิดความเครียดของคนแตกลุม 
อาจกลาวไดวาความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ 
จะแบงไดเปน 2 ลักษณะดวยกัน 

ลักษณะที ่หนึ ่งซึ ่งทางการแพทยเรียกวา 
Acute stress หรือความเครียดที่เกิดขึ้น และ 
รางกายก็สามารถแสดงออกตอความเครียดนั้น 
อยางรวดเร็วดวยการหลั่งฮอรโมนความเครียด 
ออกมา และในลักษณะที่สองที่ทางการแพทยได 
เรียกวา Chronic stress หรือความเครียดที่เกิด 
จากการสะสมมาเปนเวลานาน เชน ความเครียด 
ที่อาจจะมาจากการสะสมปญหาในที่ทำงานเปน 
เวลานานๆ จนทำใหเกิดเปนความเครียดเรื้อรัง 
เปนตน ทั้งนี้เมื่อเกิดความเครียดขึ้นก็เทากับเปน 
การหลั่งฮอรโมนออกมาจากในรางกายที่เรียกวา 
cortisol และ adrenaline ซึ่งหากมีการหลั่ง 
สารและเกิดการสะสมมากขึ ้นในรางกายก็จะ 
ทำใหเกิดเปนอาการของความเครียดทั ้งทาง 
รางกายและทางจิตใจไดในระยะยาว นั่นก็เปน 
การส งสัญญาณใหทราบวากำลังเปนอันตราย 
อยางยิ่งสำหรับผูที่เกิดภาวะความเครียดดังกลาว 
และก็คงทราบกันดีวาความเครียดนั้นเปนผลเสีย 
ตอสุขภาพรางกายของคนเราในชวงชีวิตอยางไร 

ทั้งนี้ในทางการแพทยก็มีวิธีการตางๆ หลาก 
หลายวิธีที ่จะทำใหคนที่เปนโรคเครียดหายจาก 
ความเครียดที่เผชิญอยู ไมวาจะเปนเรื่องของการ 
ฝกพ้ืนฐานเก่ียวกับการพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ 
เพราะเปนเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่มีปญหา 
เร่ืองความเครียด หรือแมกระท่ังการออกกำลังกาย 
อยางสม่ำเสมอ เพราะเปนวิธีหนึ่งที่ชวยผอนคลาย 
กลามเนื้อตามรางกาย และชวยใหในการทำงาน 
ของหัวใจทำใหเล ือดลมสูบฉ ีดเป นปกติก ็จะ 
สามารถทำใหรางกายสดชื่น ซึ่งก็ลดปญหาความ 
เครียดลงไดในอีกรูปแบบหนึ่ง แตวิธีงายๆ ที่ทาง 
การแพทยไดหันมาใหความสนใจมากขึ้นและ 
เปนอีกแนวทางหนึ ่งที ่สามารถชวยลดความ 
เครียดไดอยางดี รวมถึงเปนสิ่งที่ทำไดไมยาก นั่น 
ก ็ค ือการอาศ ัยสม ุนไพรไทยมาช วยในการ 
ผอนคลายความเครียดใหแกรางกาย 

ถึงแมหลายคนอาจจะคิดวาการหาสมุนไพร 
เปนเรื่องที่ยุงยากในชีวิตประจำวัน แตแทจริงแลว 
ใครจะทราบบางวาสมุนไพรที่จะนำมาใชประโยชน
เพื ่อรักษาโรคเครียด หรือลดอาการของความ 
เครียดลงไดก็เปนสมุนไพรไทยที่หาไดไมยากอยาง
ที่คิดกัน อีกทั้งยังเปนสมุนไพรที่เราใชทำอาหารกัน 
อยูในทุกๆ วัน โดยสมุนไพรไทยอยางหนึ่งที่อยาก 
จะนำมาเปนตัวอยางของการรักษาหรือชวยผอนคลาย 
ความเครียดไดอยางงายนั่นก็คือ “มะนาว” 

มะนาว เปนไมยืนตนขนาดเล็กที่สามารถ 
ปลูกไดกับดินทุกชนิด โดยเฉพาะหากจะใหผลที่ดี 
ก็ควรปลูกในหนาฝน ผลกลมของมะนาวจะสง 
กล่ินหอมออนๆ จากเปลือกบางๆ แตในขณะเดียวกัน 
ก็ใหรสชาติที่เปรี้ยวอันมีกรดอินทรียหลายชนิดที่ 
เปนประโยชน และเปนที่ทราบกันดีก็คือมะนาว 
มีวิตามินซีสูง รวมท้ังยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
ที่สูงมาก ดวยเหตุนี ้เองจึงทำใหมะนาวเปน 
สมุนไพรไทยอยางหนึ่งที่ชวยรักษาโรคเครียดได 
โดยใชประโยชนไดทั้งจากผลและน้ำของมะนาว

นอกจากมะนาวแลว สมุนไพรไทยที่ชวย 
ลดปญหาความเครียด และมีประโยชนต อ 
รางกายยังมีอีกมากมาย ไมวาจะเปน มะกรูด 
ฟาทะลายโจร ตนขี ้เหล็ก พริกไทย ใบพลู 
มะละกอ และอื่นๆ ซึ่งก็ลวนเปนสมุนไพรไทย ที่ 
ไมไดยากเกินไปที ่จะหามาเพื ่อชวยรักษาโรค 
เครียดใหผอยคลายลงไป เพราะฉะนั้นหากใครที่ 
ม ีปญหาเรื ่องความเครียดก็อยาไดช าที ่จะนำ 
สมุนไพรไทยเหลานี ้มาใชประโยชนแกสุขภาพ 
รางกายของเรากันตอไป โดยอาจจะเริ่มตนจาก 

มะนาวสดๆ รสชาติเปรี้ยวหวานที่ทำใหสดชื่น 
ไดท้ังรางกายและจิตใจ รับรองวาลดความเครียด 
ไปไดอยางไมนาเชื่อ อีกทั้งยังไดวิตามินซีกันเปยม 
ลนใหแกรางกายดวย

คงจะเห็นแลววาสมุนไพรไทยท่ีหากันไดไมยาก 
นั ้นมีคุณประโยชนในการชวยรักษาหรือแกไข 
ความเครียดใหแกคนในวัยตางๆ ได แตอยางไรก็ 
ตามการพึ ่งพาสมุนไพรไทยประเภทตางๆ นั ้น 
ก็ควรท่ีจะมีการไตรตรองและสอบถามจากผูเช่ียวชาญ 
เปนอยางดีวาควรจะบริโภคในปริมาณมากหรือ 
นอยอยางไร เพราะสมุนไพรไทยบางอยางหาก 
บริโภคในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทำใหเกิด 
ผลขางเคียงไดเชนเดียวกัน นอกจากนั้นสิ่งที่ดีและ 
ชวยในเรื ่องของการแกไขเรื ่องความเครียด 
หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการชวยเสริมและ 
สามารถทำควบคูกันไปกับการใชสมุนไพรไทย 
ซึ่งอาจจะทำใหลดความเครียดไดดีขึ้น ก็คือการ 
ออกกำลังกาย หรือการฝกสมาธิอยางสม่ำเสมอ 
ก็เปนอันวาเมื่อไหรที่รูสึกเครียด ก็เพียงแตเจียด 
เวลามาใชสมุนไพรไทยเทาน้ีรางกายก็หายเครียด 
และทำใหมีสุขภาพที่ดีกันไปอีกยืนยาว

ตัวอยางการทำน้ำมะนาวเพ��อลดความ 
เคร�ยด (สูตรสำหรับดื่ม 1 ครั�ง)

สูตรน้ำมะนาวแบบเย็น
เตรียมมะนาวประมาณ 2-3 ผล นำมาคั้น 
เอาเฉพาะน้ำมะนาวออกมา จากนั้นนำมา 
ผสมกับน้ำตมสุกประมาณ 1 แกว ใสน้ำผึ้ง 
ลงไปประมาณ 2 ชอนชา พรอมทั้งเติม 
น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลทรายประมาณ 2-3 
แกวเปกตามความชอบ (ก็ไมควรใหมีรส 
หวานมากจนเกินไป)  ผสมเกลือปนเล็กนอย 
และคนใหเขากัน นำไปใสในแกวที่เตรียม 
น้ำแข็งไวเรียบรอยแลว

สูตรน้ำมะนาวแบบอุน
นำเปลือกของผลมะนาวมาคลึงให ผล 
แตกน้ำสักเล็กนอยหลังจากนั้นก็นำไปตม
ในน้ำเดือดจากน้ันก็ชงด่ืมโดยการเติมน้ำผ้ึง 
หรือน้ำเชื่อมเพียงเล็กนอยตามชอบ เทานี้ 
ก็จะไดจิบชาที่ไดจากผลมะนาวอุนๆ ที่ 
สามารถลดความเครียดไดเชนเดียวกัน
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ความเคร�ยด….
แกไขดวยสมุนไพรไทย
โดย: อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส 
อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



การพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำโดยหนวยงานตางๆ ในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 จะทำการพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นหลักที่มีการอางอิงถึงบอยครั้งทั้งในสวน 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index : TSSI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ที่ 
ดำเนินการจัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index) ที่ดำเนินการจัดทำโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อนำมาพิจารณารวมกันโดยการ 
ปรับฐานของดัชนีใหเปนฐานเดียวกัน (คาฐาน=100) การเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี 
ดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในทุกดัชนีทั้งดัชนีความเชื่อมั่น 
ภาคการคาและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคเมื่อเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ผานมา 

โดยในสวนของปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก 
ตอคาด ัชนีความเช ื ่อม ั ่นในชวงไตรมาสที ่  2 
ประกอบดวยสถานการณทางการเมืองของ 
ประเทศในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่ไมมี 
สถานการณร ุนแรงใดๆ รวมถึงในชวงเด ือน 
พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได 
ประกาศใหมีการยุบสภาและกำหนดใหมีการเลือกต้ังใหม 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ยิ่งสงผลใหสถานการณ 
ทางการเมืองในภาพรวมมีความผอนคลายเพิ่มมาก 
ขึ้น นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง 
มีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจนและ 
ตอเน่ือง โดยจากการประกาศตัวเลขการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได 
รอยละ 3.0 อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที ่ฟ  นต ัวด ีส งผลใหการสงออกและการ 
ทองเที่ยวขยายตัวดี  นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ 
ในดานตางๆ ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน 
ภาคเอกชนและระดับราคาสินคาเกษตร  ก็ยังคงมี 
การขยายตัวในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง โดยในสวน 

ปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก

ปจจัยที่สงผลกระทบ
ในดานลบ

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายไตรมาส)

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายเดือน)

ของการบริโภคในประเทศที ่ปรับตัวดีขึ ้นอยาง 
ตอเนื ่อง  โดยการบริโภคในชวงไตรมาสที่ 1  
ขยายตัวรอยละ 4.25 และเมื่อพิจารณาดัชนีการ 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนในชวงไตรมาสที่ 2 มี 
การขยายตัวรอยละ 4.34 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจาก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในป พ.ศ. 
2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.86 และในสวน 
ของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.57 และเมื่อพิจารณา 
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 2 มีการ 
ขยายตัวรอยละ 13.36 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจากการจัดเก็บ 
ภาษีมูลคาเพิ่มในป 2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 
15.61 ในขณะดัชนีในหมวดยานยนตในชวงป 
2553 ปริมาณการจำหนายรถยนตน่ัง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวรอยละ 58.74 14.89 และ 31.95 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปริมาณการจำหนาย 
รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และรถยนตเพื่อการ 
พาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ขยายตัวรอยละ 0.81 
17.96 และ 2.95 ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับชวง 

เดียวกันของปที ่ผานมา ขยายตัวตอเนื ่องจาก 
ปริมาณการจำหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในป 2553 ที่ขยายตัว 
สูงถึงรอยละ 55.40 22.72 และ 40.23 ตามลำดับ 
จากตัวเลขตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห ็นถึง 
ส ัญญาณการขยายต ัวของการบร ิโภคภาค 
เอกชนในระดับที ่ด ี รวมถึงมาตรการกระตุ น 
เศรษฐกิจของประเทศมีการเบิกจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง รวมถึงผลจากการประกาศใหมี 
การเลือกตั้งใหมสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้ง และ 
พรรคการเมืองตางๆ เรงหาเสียงสงผลใหมีเงิน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในชวง 
เวลาดังกลาว  สงผลใหหลายฝายคาดการณวา 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 นาจะสามารถ 
ขยายตัวไดตอเนื่องจากป 2553 แมจะขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตาม

ในขณะที่ปจจัยที่สงผลกระทบในดานลบตอ 
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2 ยังคงเปนในเรื่องของ 
ระดับราคาตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ำมัน
ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยระดับ 
ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเฉลี ่ยในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ป 2554 มีการปรับตัวในทิศทาง 
ที ่เพิ ่มขึ ้นมากจากชวงไตรมาสที่ 1 โดยราคา 
น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูที่ 42.93 และ 29.99 
บาทตอลิตร เพิ่มขึ้นจากระดับราคาน้ำมันเบนซิน 
ออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 
1 ที่อยูที่ระดับ 40.87 และ 29.99 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ ซึ่งระดับราคาน้ำมันเบนซิน 91 เฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูในระดับที่สูงกวาระดับ 
ราคาน้ำมันเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง 2.06 บาท 
ตอลิตร ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลได 
มีการตรึงราคาไวโดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันมา 
ชดเชยเนื่องจากรัฐบาลมีความกังวลวาหากมีการ 
ปลอยใหระดับราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 

กวา 30 บาทตอลิตร ระดับราคาคาขนสงอาจมีการ 
ขอปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและจะสงผลกระทบจากการ 
ขอปรับขึ้นราคาสินคาอีกหลายรายการ สงผลให 
รัฐบาลตองพิจารณาตรึงราคาน้ำมันตอไปกอน 
ในระยะนี้ 

โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบดัชนีความ 
เชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำเปนรายเดือนจะสามารถ
พิจารณาทิศทางของดัชนีความเชื่อมั่นไดในระดับ 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาการปรับตัว 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นรายเดือนในแตละดัชนี 
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ไดดังตอไปนี้

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคในไตรมาสนี้คาดัชนีความเชื่อมั่น
ยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 โดยตลอด 
ทั้งไตรมาส ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของ 

คาดัชนีเปนผลมาจากการปรับตัวของความเชื่อมั่น 
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับโอกาส 
ในการหางาน และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดใน 
อนาคตในทิศทางเดียวกันกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในภาพรวมทุกเดือน แตอยางไรก็ตาม การ 
เคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนัก

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคา 
และบริการ  คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงในเดือนเมษายน และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดย 
คาดัชนีความเชื่อมั ่นในปจจุบันของเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายนอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน 
โดยตลอดในไตรมาสนี้ ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนเมษายนปรับตัวมา 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 และสามารถปรับตัว 
ข้ึนไปอยูในระดับท่ีเกินกวาคาฐานไดในเดือนพฤษภาคม 

และมิถุนายน โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ 
เคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสนี้ 
ไดแก ความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดานยอด 
จำหนาย ตนทุน และกำไร ในขณะที่คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจางงานและการ 
ลงทุนคาดัชนีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ที่ไมมากนักโดยตลอดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นในเดือน 
เมษายน และพฤษภาคม และคาดัชนีความเชื่อมั่น 
กลับมาปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน โดยคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาท้ังในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
อยูในระดับที่เกินกวาคาฐานโดยตลอดในไตรมาสนี้ 
โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นดานยอดคำสั่งซื้อ 
และยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ ่งยอดคำสั ่งซื ้อ 
และยอดขายจากตางประเทศในระดับที่คอนขางดี 
รวมถึงความเชื่อมั่นดานปริมาณการผลิต ราคาขาย 
และผลประกอบการที่อยูในระดับที่ดี ในขณะที่ 
ผ ู ประกอบการจะมีความกังวลในความเช ื ่อม ั ่น 
ดานตนทุนการประกอบการที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นๆ 
และถ ือเป นเพ ียงองค ประกอบเด ียวท ี ่ม ีระด ับ 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานคอนขางมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลดลงมาอยู  
ในระดับที่ต่ำกวาคาฐานเพียงเดือนเดียวในไตรมาสนี้ 
ในขณะที่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายนคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่ 
เกินกวาคาฐานที่ 50 เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นโดยสวนใหญอยูใน 
ระดับที่เกินกวาคาฐานที่ระดับ 50 ทั้งความเชื่อมั่น 
ดานผลการประกอบการ การลงทุน การจางงาน 
และการผลิต ในขณะท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันท่ีผูประกอบการ 
มีความกังวลในระดับสูง ไดแก ความเชื่อมั่นดาน 
คำสั่งซื้อ และตนทุนการประกอบการ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งความเชื่อมั่นดานตนทุนการประกอบการที่ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐานคอนขาง 
มาก และคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับต่ำที่สุด เมื่อ 
เทียบกับความเชื่อมั่นในองคประกอบอื่นๆ

คาดการณดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3 
ของป 2554 หากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองใดๆ เขามากระทบอยางรุนแรง 
ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคลื ่อนไหว 
เปล่ียนแปลงในระดับท่ีทรงตัว หรือปรับตัวลดลง 
ไดบางเมื่อเทียบกับคาดัชนีในไตรมาสที่ 2 ของ 
ป 2554 เนื่องจากจะเริ่มเขาสูชวงฤดูฝนซึ่งจะสง 
ผลใหภาวะการประกอบการของธุรกิจอาจมีการ 
ชะลอตัวลงบาง และคาดวาคาดัชนีนาจะสามารถ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับที่ใกลเคียงคาฐาน 
ไดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ตอเนื่อง 
ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ซึ่งสถานการณทาง 
การเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลใหม 
รวมถึงสถานการณตนทุนราคาน้ำมันยังเปนปจจัย
ที่ตองจับตามองอยางใกลชิด
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เศรษฐกิจไทยขยายตัว
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การพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำโดยหนวยงานตางๆ ในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 จะทำการพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นหลักที่มีการอางอิงถึงบอยครั้งทั้งในสวน 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index : TSSI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ที่ 
ดำเนินการจัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index) ที่ดำเนินการจัดทำโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อนำมาพิจารณารวมกันโดยการ 
ปรับฐานของดัชนีใหเปนฐานเดียวกัน (คาฐาน=100) การเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี 
ดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในทุกดัชนีทั้งดัชนีความเชื่อมั่น 
ภาคการคาและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคเมื่อเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ผานมา 

โดยในสวนของปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก 
ตอคาด ัชนีความเช ื ่อม ั ่นในชวงไตรมาสที ่  2 
ประกอบดวยสถานการณทางการเมืองของ 
ประเทศในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่ไมมี 
สถานการณร ุนแรงใดๆ รวมถึงในชวงเด ือน 
พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได 
ประกาศใหมีการยุบสภาและกำหนดใหมีการเลือกต้ังใหม 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ยิ่งสงผลใหสถานการณ 
ทางการเมืองในภาพรวมมีความผอนคลายเพิ่มมาก 
ขึ้น นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง 
มีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจนและ 
ตอเน่ือง โดยจากการประกาศตัวเลขการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได 
รอยละ 3.0 อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที ่ฟ  นต ัวด ีส งผลใหการสงออกและการ 
ทองเที่ยวขยายตัวดี  นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ 
ในดานตางๆ ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน 
ภาคเอกชนและระดับราคาสินคาเกษตร  ก็ยังคงมี 
การขยายตัวในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง โดยในสวน 

ปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก

ปจจัยที่สงผลกระทบ
ในดานลบ

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายไตรมาส)

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายเดือน)

ของการบริโภคในประเทศที ่ปรับตัวดีขึ ้นอยาง 
ตอเนื ่อง  โดยการบริโภคในชวงไตรมาสที่ 1  
ขยายตัวรอยละ 4.25 และเมื่อพิจารณาดัชนีการ 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนในชวงไตรมาสที่ 2 มี 
การขยายตัวรอยละ 4.34 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจาก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในป พ.ศ. 
2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.86 และในสวน 
ของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.57 และเมื่อพิจารณา 
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 2 มีการ 
ขยายตัวรอยละ 13.36 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจากการจัดเก็บ 
ภาษีมูลคาเพิ่มในป 2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 
15.61 ในขณะดัชนีในหมวดยานยนตในชวงป 
2553 ปริมาณการจำหนายรถยนตน่ัง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวรอยละ 58.74 14.89 และ 31.95 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปริมาณการจำหนาย 
รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และรถยนตเพื่อการ 
พาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ขยายตัวรอยละ 0.81 
17.96 และ 2.95 ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับชวง 

เดียวกันของปที ่ผานมา ขยายตัวตอเนื ่องจาก 
ปริมาณการจำหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในป 2553 ที่ขยายตัว 
สูงถึงรอยละ 55.40 22.72 และ 40.23 ตามลำดับ 
จากตัวเลขตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห ็นถึง 
ส ัญญาณการขยายต ัวของการบร ิโภคภาค 
เอกชนในระดับที ่ด ี รวมถึงมาตรการกระตุ น 
เศรษฐกิจของประเทศมีการเบิกจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง รวมถึงผลจากการประกาศใหมี 
การเลือกตั้งใหมสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้ง และ 
พรรคการเมืองตางๆ เรงหาเสียงสงผลใหมีเงิน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในชวง 
เวลาดังกลาว  สงผลใหหลายฝายคาดการณวา 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 นาจะสามารถ 
ขยายตัวไดตอเนื่องจากป 2553 แมจะขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตาม

ในขณะที่ปจจัยที่สงผลกระทบในดานลบตอ 
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2 ยังคงเปนในเรื่องของ 
ระดับราคาตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ำมัน
ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยระดับ 
ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเฉลี ่ยในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ป 2554 มีการปรับตัวในทิศทาง 
ที ่เพิ ่มขึ ้นมากจากชวงไตรมาสที่ 1 โดยราคา 
น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูที่ 42.93 และ 29.99 
บาทตอลิตร เพิ่มขึ้นจากระดับราคาน้ำมันเบนซิน 
ออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 
1 ที่อยูที่ระดับ 40.87 และ 29.99 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ ซึ่งระดับราคาน้ำมันเบนซิน 91 เฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูในระดับที่สูงกวาระดับ 
ราคาน้ำมันเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง 2.06 บาท 
ตอลิตร ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลได 
มีการตรึงราคาไวโดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันมา 
ชดเชยเนื่องจากรัฐบาลมีความกังวลวาหากมีการ 
ปลอยใหระดับราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 

กวา 30 บาทตอลิตร ระดับราคาคาขนสงอาจมีการ 
ขอปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและจะสงผลกระทบจากการ 
ขอปรับขึ้นราคาสินคาอีกหลายรายการ สงผลให 
รัฐบาลตองพิจารณาตรึงราคาน้ำมันตอไปกอน 
ในระยะนี้ 

โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบดัชนีความ 
เชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำเปนรายเดือนจะสามารถ
พิจารณาทิศทางของดัชนีความเชื่อมั่นไดในระดับ 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาการปรับตัว 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นรายเดือนในแตละดัชนี 
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ไดดังตอไปนี้

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคในไตรมาสนี้คาดัชนีความเชื่อมั่น
ยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 โดยตลอด 
ทั้งไตรมาส ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของ 

คาดัชนีเปนผลมาจากการปรับตัวของความเชื่อมั่น 
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับโอกาส 
ในการหางาน และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดใน 
อนาคตในทิศทางเดียวกันกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในภาพรวมทุกเดือน แตอยางไรก็ตาม การ 
เคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนัก

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคา 
และบริการ  คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงในเดือนเมษายน และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดย 
คาดัชนีความเชื่อมั ่นในปจจุบันของเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายนอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน 
โดยตลอดในไตรมาสนี้ ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนเมษายนปรับตัวมา 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 และสามารถปรับตัว 
ข้ึนไปอยูในระดับท่ีเกินกวาคาฐานไดในเดือนพฤษภาคม 

และมิถุนายน โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ 
เคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสนี้ 
ไดแก ความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดานยอด 
จำหนาย ตนทุน และกำไร ในขณะที่คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจางงานและการ 
ลงทุนคาดัชนีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ที่ไมมากนักโดยตลอดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นในเดือน 
เมษายน และพฤษภาคม และคาดัชนีความเชื่อมั่น 
กลับมาปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน โดยคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาท้ังในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
อยูในระดับที่เกินกวาคาฐานโดยตลอดในไตรมาสนี้ 
โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นดานยอดคำสั่งซื้อ 
และยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ ่งยอดคำสั ่งซื ้อ 
และยอดขายจากตางประเทศในระดับที่คอนขางดี 
รวมถึงความเชื่อมั่นดานปริมาณการผลิต ราคาขาย 
และผลประกอบการที่อยูในระดับที่ดี ในขณะที่ 
ผ ู ประกอบการจะมีความกังวลในความเช ื ่อม ั ่น 
ดานตนทุนการประกอบการที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นๆ 
และถ ือเป นเพ ียงองค ประกอบเด ียวท ี ่ม ีระด ับ 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานคอนขางมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลดลงมาอยู  
ในระดับที่ต่ำกวาคาฐานเพียงเดือนเดียวในไตรมาสนี้ 
ในขณะที่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายนคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่ 
เกินกวาคาฐานที่ 50 เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นโดยสวนใหญอยูใน 
ระดับที่เกินกวาคาฐานที่ระดับ 50 ทั้งความเชื่อมั่น 
ดานผลการประกอบการ การลงทุน การจางงาน 
และการผลิต ในขณะท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันท่ีผูประกอบการ 
มีความกังวลในระดับสูง ไดแก ความเชื่อมั่นดาน 
คำสั่งซื้อ และตนทุนการประกอบการ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งความเชื่อมั่นดานตนทุนการประกอบการที่ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐานคอนขาง 
มาก และคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับต่ำที่สุด เมื่อ 
เทียบกับความเชื่อมั่นในองคประกอบอื่นๆ

คาดการณดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3 
ของป 2554 หากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองใดๆ เขามากระทบอยางรุนแรง 
ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคลื ่อนไหว 
เปล่ียนแปลงในระดับท่ีทรงตัว หรือปรับตัวลดลง 
ไดบางเมื่อเทียบกับคาดัชนีในไตรมาสที่ 2 ของ 
ป 2554 เนื่องจากจะเริ่มเขาสูชวงฤดูฝนซึ่งจะสง 
ผลใหภาวะการประกอบการของธุรกิจอาจมีการ 
ชะลอตัวลงบาง และคาดวาคาดัชนีนาจะสามารถ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับที่ใกลเคียงคาฐาน 
ไดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ตอเนื่อง 
ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ซึ่งสถานการณทาง 
การเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลใหม 
รวมถึงสถานการณตนทุนราคาน้ำมันยังเปนปจจัย
ที่ตองจับตามองอยางใกลชิด
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การพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำโดยหนวยงานตางๆ ในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 จะทำการพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นหลักที่มีการอางอิงถึงบอยครั้งทั้งในสวน 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index : TSSI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ที่ 
ดำเนินการจัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index) ที่ดำเนินการจัดทำโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อนำมาพิจารณารวมกันโดยการ 
ปรับฐานของดัชนีใหเปนฐานเดียวกัน (คาฐาน=100) การเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี 
ดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในทุกดัชนีทั้งดัชนีความเชื่อมั่น 
ภาคการคาและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคเมื่อเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ผานมา 

โดยในสวนของปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก 
ตอคาด ัชนีความเช ื ่อม ั ่นในชวงไตรมาสที ่  2 
ประกอบดวยสถานการณทางการเมืองของ 
ประเทศในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่ไมมี 
สถานการณร ุนแรงใดๆ รวมถึงในชวงเด ือน 
พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได 
ประกาศใหมีการยุบสภาและกำหนดใหมีการเลือกต้ังใหม 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ยิ่งสงผลใหสถานการณ 
ทางการเมืองในภาพรวมมีความผอนคลายเพิ่มมาก 
ขึ้น นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง 
มีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจนและ 
ตอเน่ือง โดยจากการประกาศตัวเลขการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได 
รอยละ 3.0 อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที ่ฟ  นต ัวด ีส งผลใหการสงออกและการ 
ทองเที่ยวขยายตัวดี  นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ 
ในดานตางๆ ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน 
ภาคเอกชนและระดับราคาสินคาเกษตร  ก็ยังคงมี 
การขยายตัวในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง โดยในสวน 

ปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก

ปจจัยที่สงผลกระทบ
ในดานลบ

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายไตรมาส)

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายเดือน)

ของการบริโภคในประเทศที ่ปรับตัวดีขึ ้นอยาง 
ตอเนื ่อง  โดยการบริโภคในชวงไตรมาสที่ 1  
ขยายตัวรอยละ 4.25 และเมื่อพิจารณาดัชนีการ 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนในชวงไตรมาสที่ 2 มี 
การขยายตัวรอยละ 4.34 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจาก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในป พ.ศ. 
2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.86 และในสวน 
ของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.57 และเมื่อพิจารณา 
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 2 มีการ 
ขยายตัวรอยละ 13.36 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจากการจัดเก็บ 
ภาษีมูลคาเพิ่มในป 2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 
15.61 ในขณะดัชนีในหมวดยานยนตในชวงป 
2553 ปริมาณการจำหนายรถยนตน่ัง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวรอยละ 58.74 14.89 และ 31.95 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปริมาณการจำหนาย 
รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และรถยนตเพื่อการ 
พาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ขยายตัวรอยละ 0.81 
17.96 และ 2.95 ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับชวง 

เดียวกันของปที ่ผานมา ขยายตัวตอเนื ่องจาก 
ปริมาณการจำหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในป 2553 ที่ขยายตัว 
สูงถึงรอยละ 55.40 22.72 และ 40.23 ตามลำดับ 
จากตัวเลขตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห ็นถึง 
ส ัญญาณการขยายต ัวของการบร ิโภคภาค 
เอกชนในระดับที ่ด ี รวมถึงมาตรการกระตุ น 
เศรษฐกิจของประเทศมีการเบิกจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง รวมถึงผลจากการประกาศใหมี 
การเลือกตั้งใหมสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้ง และ 
พรรคการเมืองตางๆ เรงหาเสียงสงผลใหมีเงิน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในชวง 
เวลาดังกลาว  สงผลใหหลายฝายคาดการณวา 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 นาจะสามารถ 
ขยายตัวไดตอเนื่องจากป 2553 แมจะขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตาม

ในขณะที่ปจจัยที่สงผลกระทบในดานลบตอ 
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2 ยังคงเปนในเรื่องของ 
ระดับราคาตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ำมัน
ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยระดับ 
ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเฉลี ่ยในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ป 2554 มีการปรับตัวในทิศทาง 
ที ่เพิ ่มขึ ้นมากจากชวงไตรมาสที่ 1 โดยราคา 
น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูที่ 42.93 และ 29.99 
บาทตอลิตร เพิ่มขึ้นจากระดับราคาน้ำมันเบนซิน 
ออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 
1 ที่อยูที่ระดับ 40.87 และ 29.99 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ ซึ่งระดับราคาน้ำมันเบนซิน 91 เฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูในระดับที่สูงกวาระดับ 
ราคาน้ำมันเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง 2.06 บาท 
ตอลิตร ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลได 
มีการตรึงราคาไวโดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันมา 
ชดเชยเนื่องจากรัฐบาลมีความกังวลวาหากมีการ 
ปลอยใหระดับราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 

กวา 30 บาทตอลิตร ระดับราคาคาขนสงอาจมีการ 
ขอปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและจะสงผลกระทบจากการ 
ขอปรับขึ้นราคาสินคาอีกหลายรายการ สงผลให 
รัฐบาลตองพิจารณาตรึงราคาน้ำมันตอไปกอน 
ในระยะนี้ 

โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบดัชนีความ 
เชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำเปนรายเดือนจะสามารถ
พิจารณาทิศทางของดัชนีความเชื่อมั่นไดในระดับ 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาการปรับตัว 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นรายเดือนในแตละดัชนี 
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ไดดังตอไปนี้

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคในไตรมาสนี้คาดัชนีความเชื่อมั่น
ยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 โดยตลอด 
ทั้งไตรมาส ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของ 

คาดัชนีเปนผลมาจากการปรับตัวของความเชื่อมั่น 
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับโอกาส 
ในการหางาน และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดใน 
อนาคตในทิศทางเดียวกันกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในภาพรวมทุกเดือน แตอยางไรก็ตาม การ 
เคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนัก

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคา 
และบริการ  คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงในเดือนเมษายน และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดย 
คาดัชนีความเชื่อมั ่นในปจจุบันของเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายนอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน 
โดยตลอดในไตรมาสนี้ ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนเมษายนปรับตัวมา 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 และสามารถปรับตัว 
ข้ึนไปอยูในระดับท่ีเกินกวาคาฐานไดในเดือนพฤษภาคม 

และมิถุนายน โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ 
เคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสนี้ 
ไดแก ความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดานยอด 
จำหนาย ตนทุน และกำไร ในขณะที่คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจางงานและการ 
ลงทุนคาดัชนีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ที่ไมมากนักโดยตลอดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นในเดือน 
เมษายน และพฤษภาคม และคาดัชนีความเชื่อมั่น 
กลับมาปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน โดยคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาท้ังในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
อยูในระดับที่เกินกวาคาฐานโดยตลอดในไตรมาสนี้ 
โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นดานยอดคำสั่งซื้อ 
และยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ ่งยอดคำสั ่งซื ้อ 
และยอดขายจากตางประเทศในระดับที่คอนขางดี 
รวมถึงความเชื่อมั่นดานปริมาณการผลิต ราคาขาย 
และผลประกอบการที่อยูในระดับที่ดี ในขณะที่ 
ผ ู ประกอบการจะมีความกังวลในความเช ื ่อม ั ่น 
ดานตนทุนการประกอบการที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นๆ 
และถ ือเป นเพ ียงองค ประกอบเด ียวท ี ่ม ีระด ับ 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานคอนขางมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลดลงมาอยู  
ในระดับที่ต่ำกวาคาฐานเพียงเดือนเดียวในไตรมาสนี้ 
ในขณะที่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายนคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่ 
เกินกวาคาฐานที่ 50 เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นโดยสวนใหญอยูใน 
ระดับที่เกินกวาคาฐานที่ระดับ 50 ทั้งความเชื่อมั่น 
ดานผลการประกอบการ การลงทุน การจางงาน 
และการผลิต ในขณะท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันท่ีผูประกอบการ 
มีความกังวลในระดับสูง ไดแก ความเชื่อมั่นดาน 
คำสั่งซื้อ และตนทุนการประกอบการ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งความเชื่อมั่นดานตนทุนการประกอบการที่ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐานคอนขาง 
มาก และคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับต่ำที่สุด เมื่อ 
เทียบกับความเชื่อมั่นในองคประกอบอื่นๆ

คาดการณดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3 
ของป 2554 หากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองใดๆ เขามากระทบอยางรุนแรง 
ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคลื ่อนไหว 
เปล่ียนแปลงในระดับท่ีทรงตัว หรือปรับตัวลดลง 
ไดบางเมื่อเทียบกับคาดัชนีในไตรมาสที่ 2 ของ 
ป 2554 เนื่องจากจะเริ่มเขาสูชวงฤดูฝนซึ่งจะสง 
ผลใหภาวะการประกอบการของธุรกิจอาจมีการ 
ชะลอตัวลงบาง และคาดวาคาดัชนีนาจะสามารถ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับที่ใกลเคียงคาฐาน 
ไดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ตอเนื่อง 
ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ซึ่งสถานการณทาง 
การเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลใหม 
รวมถึงสถานการณตนทุนราคาน้ำมันยังเปนปจจัย
ที่ตองจับตามองอยางใกลชิด
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การพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำโดยหนวยงานตางๆ ในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 จะทำการพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นหลักที่มีการอางอิงถึงบอยครั้งทั้งในสวน 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index : TSSI) ที่ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ที่ 
ดำเนินการจัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index) ที่ดำเนินการจัดทำโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อนำมาพิจารณารวมกันโดยการ 
ปรับฐานของดัชนีใหเปนฐานเดียวกัน (คาฐาน=100) การเคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี 
ดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในทุกดัชนีทั้งดัชนีความเชื่อมั่น 
ภาคการคาและบริการ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคเมื่อเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ผานมา 

โดยในสวนของปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก 
ตอคาด ัชนีความเช ื ่อม ั ่นในชวงไตรมาสที ่  2 
ประกอบดวยสถานการณทางการเมืองของ 
ประเทศในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ที่ไมมี 
สถานการณร ุนแรงใดๆ รวมถึงในชวงเด ือน 
พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได 
ประกาศใหมีการยุบสภาและกำหนดใหมีการเลือกต้ังใหม 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ยิ่งสงผลใหสถานการณ 
ทางการเมืองในภาพรวมมีความผอนคลายเพิ่มมาก 
ขึ้น นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง 
มีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจนและ 
ตอเน่ือง โดยจากการประกาศตัวเลขการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได 
รอยละ 3.0 อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที ่ฟ  นต ัวด ีส งผลใหการสงออกและการ 
ทองเที่ยวขยายตัวดี  นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ 
ในดานตางๆ ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน 
ภาคเอกชนและระดับราคาสินคาเกษตร  ก็ยังคงมี 
การขยายตัวในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง โดยในสวน 

ปจจัยที่สงผลกระทบดานบวก

ปจจัยที่สงผลกระทบ
ในดานลบ

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายไตรมาส)

แผนภาพ เปร�ยบเทียบดัชนีความเช�่อมั�นในสวนตาง ๆ โดยปรับใหเปนฐานเดียวกัน (รายเดือน)

ของการบริโภคในประเทศที ่ปรับตัวดีขึ ้นอยาง 
ตอเนื ่อง  โดยการบริโภคในชวงไตรมาสที่ 1  
ขยายตัวรอยละ 4.25 และเมื่อพิจารณาดัชนีการ 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนในชวงไตรมาสที่ 2 มี 
การขยายตัวรอยละ 4.34 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจาก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในป พ.ศ. 
2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 5.86 และในสวน 
ของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.57 และเมื่อพิจารณา 
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในชวงไตรมาสที่ 2 มีการ 
ขยายตัวรอยละ 13.36 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา ขยายตัวตอเนื่องจากการจัดเก็บ 
ภาษีมูลคาเพิ่มในป 2553 ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 
15.61 ในขณะดัชนีในหมวดยานยนตในชวงป 
2553 ปริมาณการจำหนายรถยนตน่ัง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 1 
ขยายตัวรอยละ 58.74 14.89 และ 31.95 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปริมาณการจำหนาย 
รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และรถยนตเพื่อการ 
พาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ขยายตัวรอยละ 0.81 
17.96 และ 2.95 ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับชวง 

เดียวกันของปที ่ผานมา ขยายตัวตอเนื ่องจาก 
ปริมาณการจำหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยในป 2553 ที่ขยายตัว 
สูงถึงรอยละ 55.40 22.72 และ 40.23 ตามลำดับ 
จากตัวเลขตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห ็นถึง 
ส ัญญาณการขยายต ัวของการบร ิโภคภาค 
เอกชนในระดับที ่ด ี รวมถึงมาตรการกระตุ น 
เศรษฐกิจของประเทศมีการเบิกจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง รวมถึงผลจากการประกาศใหมี 
การเลือกตั้งใหมสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้ง และ 
พรรคการเมืองตางๆ เรงหาเสียงสงผลใหมีเงิน 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในชวง 
เวลาดังกลาว  สงผลใหหลายฝายคาดการณวา 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554 นาจะสามารถ 
ขยายตัวไดตอเนื่องจากป 2553 แมจะขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตาม

ในขณะที่ปจจัยที่สงผลกระทบในดานลบตอ 
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2 ยังคงเปนในเรื่องของ 
ระดับราคาตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ำมัน
ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยระดับ 
ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเฉลี ่ยในชวง 
ไตรมาสที่ 2 ป 2554 มีการปรับตัวในทิศทาง 
ที ่เพิ ่มขึ ้นมากจากชวงไตรมาสที่ 1 โดยราคา 
น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูที่ 42.93 และ 29.99 
บาทตอลิตร เพิ่มขึ้นจากระดับราคาน้ำมันเบนซิน 
ออกเทน 91 และน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 
1 ที่อยูที่ระดับ 40.87 และ 29.99 บาทตอลิตร 
ตามลำดับ ซึ่งระดับราคาน้ำมันเบนซิน 91 เฉลี่ย 
ในชวงไตรมาสที่ 2 อยูในระดับที่สูงกวาระดับ 
ราคาน้ำมันเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง 2.06 บาท 
ตอลิตร ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลรัฐบาลได 
มีการตรึงราคาไวโดยใชเงินจากกองทุนน้ำมันมา 
ชดเชยเนื่องจากรัฐบาลมีความกังวลวาหากมีการ 
ปลอยใหระดับราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 

กวา 30 บาทตอลิตร ระดับราคาคาขนสงอาจมีการ 
ขอปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและจะสงผลกระทบจากการ 
ขอปรับขึ้นราคาสินคาอีกหลายรายการ สงผลให 
รัฐบาลตองพิจารณาตรึงราคาน้ำมันตอไปกอน 
ในระยะนี้ 

โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบดัชนีความ 
เชื่อมั่นที่ดำเนินการจัดทำเปนรายเดือนจะสามารถ
พิจารณาทิศทางของดัชนีความเชื่อมั่นไดในระดับ 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาการปรับตัว 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นรายเดือนในแตละดัชนี 
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ไดดังตอไปนี้

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคในไตรมาสนี้คาดัชนีความเชื่อมั่น
ยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 โดยตลอด 
ทั้งไตรมาส ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของ 

คาดัชนีเปนผลมาจากการปรับตัวของความเชื่อมั่น 
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับโอกาส 
ในการหางาน และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดใน 
อนาคตในทิศทางเดียวกันกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในภาพรวมทุกเดือน แตอยางไรก็ตาม การ 
เคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผูบริโภคในแตละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนัก

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคา 
และบริการ  คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงในเดือนเมษายน และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดย 
คาดัชนีความเชื่อมั ่นในปจจุบันของเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายนอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน 
โดยตลอดในไตรมาสนี้ ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนเมษายนปรับตัวมา 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 และสามารถปรับตัว 
ข้ึนไปอยูในระดับท่ีเกินกวาคาฐานไดในเดือนพฤษภาคม 

และมิถุนายน โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ 
เคลื่อนไหวของคาดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสนี้ 
ไดแก ความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดานยอด 
จำหนาย ตนทุน และกำไร ในขณะที่คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจางงานและการ 
ลงทุนคาดัชนีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ที่ไมมากนักโดยตลอดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นในเดือน 
เมษายน และพฤษภาคม และคาดัชนีความเชื่อมั่น 
กลับมาปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน โดยคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาท้ังในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
อยูในระดับที่เกินกวาคาฐานโดยตลอดในไตรมาสนี้ 
โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นดานยอดคำสั่งซื้อ 
และยอดขายโดยเฉพาะอยางยิ ่งยอดคำสั ่งซื ้อ 
และยอดขายจากตางประเทศในระดับที่คอนขางดี 
รวมถึงความเชื่อมั่นดานปริมาณการผลิต ราคาขาย 
และผลประกอบการที่อยูในระดับที่ดี ในขณะที่ 
ผ ู ประกอบการจะมีความกังวลในความเช ื ่อม ั ่น 
ดานตนทุนการประกอบการที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ยังคงอยูในระดับต่ำเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นๆ 
และถ ือเป นเพ ียงองค ประกอบเด ียวท ี ่ม ีระด ับ 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานคอนขางมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงในเดือนเมษายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในเดือนเมษายนมีการปรับตัวลดลงมาอยู  
ในระดับที่ต่ำกวาคาฐานเพียงเดือนเดียวในไตรมาสนี้ 
ในขณะที่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายนคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่ 
เกินกวาคาฐานที่ 50 เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นโดยสวนใหญอยูใน 
ระดับที่เกินกวาคาฐานที่ระดับ 50 ทั้งความเชื่อมั่น 
ดานผลการประกอบการ การลงทุน การจางงาน 
และการผลิต ในขณะท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันท่ีผูประกอบการ 
มีความกังวลในระดับสูง ไดแก ความเชื่อมั่นดาน 
คำสั่งซื้อ และตนทุนการประกอบการ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งความเชื่อมั่นดานตนทุนการประกอบการที่ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐานคอนขาง 
มาก และคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับต่ำที่สุด เมื่อ 
เทียบกับความเชื่อมั่นในองคประกอบอื่นๆ

คาดการณดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3 
ของป 2554 หากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองใดๆ เขามากระทบอยางรุนแรง 
ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคลื ่อนไหว 
เปล่ียนแปลงในระดับท่ีทรงตัว หรือปรับตัวลดลง 
ไดบางเมื่อเทียบกับคาดัชนีในไตรมาสที่ 2 ของ 
ป 2554 เนื่องจากจะเริ่มเขาสูชวงฤดูฝนซึ่งจะสง 
ผลใหภาวะการประกอบการของธุรกิจอาจมีการ 
ชะลอตัวลงบาง และคาดวาคาดัชนีนาจะสามารถ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับที่ใกลเคียงคาฐาน 
ไดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ตอเนื่อง 
ไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ซึ่งสถานการณทาง 
การเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลใหม 
รวมถึงสถานการณตนทุนราคาน้ำมันยังเปนปจจัย
ที่ตองจับตามองอยางใกลชิด

3.0%

เศรษฐกิจไทยขยายตัว

4.25%

การบริโภคขยายตัว

4.34%

ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว

ป 2553

55.40%

ป 2553

22.72%

ป 2553

40.23%

คาดัชนี
ความเชื่อมั่นผูบริโภค

คาดัชนี
ความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ

คาดัชนี
ความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม

คาดัชนี
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

Economic Index : ดัชนีความเช�่อมันEconomic Index : ดัชนีความเช�่อมั�น

ดัชนีความเช�่อมั�นEconomic Index
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ดัชนีความเช�่อมั�น
ชวงไตรมาสที่ 2  ป 2554
โดย: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย รวมกับหนวยงานตางๆ
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

Economic Index : ดัชนีความเช�่อมั�นEconomic Index : ดัชนีความเช�่อมั�น
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1. Export Composite Leading 
Index (Export CLI)

Export CLI เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2554 อยูที่ระดับ 100.57 ชะลอตัวตอเนื่อง 
จากปจจัยตัวแปร องคประกอบสวนใหญสง 
สัญญาณทางลบ โดย JPMorgan Global 
Manufacturing PMI ซึ่งเปนตัวแปรที่ 
สะทอนทิศทางการผลิตโลก สงสัญญาณ 
การหดตัว (Slowdown) ในขณะที่อัตรา 
การใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสง 
สัญญาณชะลอตัว (Downturn) อยางไร 
ก ็ตามย ังม ีส ัญญาณบวกจากดัชน ีช ี ้นำ 
วัฏจักรธุรกิจระยะสั ้นที ่ส งสัญญาณการ 
ขยายตัว (Expansion) และดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรมที่เริ ่มสงสัญญาณการฟนตัว 
(Recovery) 

2. Export Warning System 
(EXWA) 

ทิศทางการสงออกของไทยในเดือน 
สิงหาคมและกันยายน พ.ศ. 2554 จาก 
ระบบ EXWA คาดวาจะยังขยายตัวไดสูงกวา 
รอยละ 15.5 อยางไรก็ตาม จากระบบ 
พบวาตัวแปรชี ้นำการสงออกสวนใหญ 
เร ิ ่มส งส ัญญาณทางลบ โดยดัชนีช ี ้นำ 
เศรษฐกิจระยะสั้นและการนำเขาวัตถุดิบ 
มีการขยายตัวที ่ชะลอลง โดยในเดือน 
มิถุนายน ขยายตัวรอยละ 6.3  และ 24.0 
ในขณะที่อัตราการใชกำลังการผลิตหดตัว 
ตอเนื ่อง โดยลาสุดหดตัวรอยละ -2.8 
ดานตางประเทศ ทิศทางการผลิตโลกเมื่อ 
พ ิ จ ารณาจาก  JPMorgan  G loba l  
Manufacturing PMI พบวา ลดลงจากเดือน 
ที่ผานมาอยูระดับ 52.3 อยางไรก็ตาม ยังมี 
ปจจัยบวกจากการนำเขาสินคาทุนท่ีขยายตัว 
เพิ่มขึ้นโดยขยายตัวรอยละ 22.3

Economic Index : Trade Watch
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การว�เคราะหการสงออกไทยเดือนกันยายน 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คาดวายังคงขยายตัวได แตจะมีทิศทางชะลอลง โดยผลจากระบบเตือนภัยภาคการ 
สงออก คือ Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) สงสัญญาณ 
วาการสงออกยังสามารถขยายตัวได แตเริ่มสงสัญญาณถึงการชะลอตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยลาสุด Export CLI ยังคงสง 
สัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยในเดือนกันยายน มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัว 
ลง ขณะที่ตัวแปรชี้นำการสงออกของระบบ Export Warning System (EXWA) สวนใหญเริ่มสงสัญญาณการชะลอตัวลง 
แตในภาพรวม ผลการเตือนภัยทั้ง 2 ระบบ สอดคลองกันโดยคาดวาการสงออกในเดือนกันยายนจะขยายตัวได ในชวงรอยละ 
12.8-18.6 โดยมีรายละเอียด 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

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผูนำในตลาดเครื่องดื่ม
ของประเทศไทย ไดควา 3 รางวัลสำหรับกลุมบริษัทไทยจากงาน Asian 
Excellence Recognition Awards 2011 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate 
Governance Asia ถือวาเปนรางวัลที่ยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลใน
เอเชียใหมีความเปนเลิศ และอีก 1 รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast 
Asia คือรางวัล Best Organised IR  

 และลาสุด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล 
Best Organised IR ซึ่งทำสำรวจความคิดเห็นนักลงทุน และนักวิเคราะห 
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเปนนิตยสารรายเดือนดานการเงิน
ที่มุงเนนสำหรับผูอานที่เปนนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้การไดรับรางวัล
ดังกลาวไดพิจารณา จากคะแนนเสียงผลสำรวจ ของนักลงทุนและนักวิเคราะห
จำนวน 450 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย 

 
 

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ กลาววา     
“เรามีความยินดีท่ีไดรับรางวัลไมวาจะเปนในงาน Asian Excellence Recognition
Awards หรือ รางวัล Best Organised IR ผมรูสึกเปนเกียรติท่ีมีผูตระหนักถึง
ความพยายามของเราในการนำพาธุรกิจใหกาวหนาทั้งในเชิงกลยุทธขององคกร
ดานการเงิน และบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียดวย
ความชัดเจนและโปรงใสรางวัลเหลานี้ จึงเปนสิ่งผลักดันใหเรามุงมั่นกาวตอไป
ขางหนา”

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
รับรางวัล Best CFO

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
รับรางวัล Best CEO

นายพลภัทร สุวรรณศร 
รับรางวัล Best IR นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ ไดรับรางวัล 

“ซีอีโอยอดเยี่ยม (งานนักลงทุนสัมพันธ)” หรือ “Best CEO (Investor 
Relations)” นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญสายการเงินและบัญชี ไดรับรางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยม (งาน  
นักลงทุนสัมพันธ)” หรือ “Best CFO (Investor Relations)” 
และไทยเบฟยังได รับรางวัลสวนงานนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม (Best Investor 
Relations) โดยมี นายพลภัทร สุวรรณศร ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ 
สายงานบริหารทั่วไปเปนผูรับมอบ ทั้งนี้งาน Asian Excellence Recognition 
Awards 2011 จัดขึ้นเพื่อเปนการยกยองบริษัทที่มีความยอดเยี่ยมดาน
การส่ือสารกับนักลงทุน จริยธรรมธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมการดำเนินงาน
ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีตลอดจน
ผูบริหารที ่มีความเปนผู นำในการนำคณะกรรมการบริษัทและคณะผู บริหาร
ขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการรักษาจริยธรรมทางธุรกิจอยูในระดับดีเยี่ยม ดังนั้น 
รางวัลดังกลาวจะสามารถยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลในเอเช ียใหม ี
ความเปนเลิศในดานตางๆ อีกดวย
  

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รับรางวัล  Best Organised IR






