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100% Eco Friendly การตลาดที่ใสใจสิ�งแวดลอมเพ��อธุรกิจที่ยั�งยืน

ปที่ 7 ฉบับที่ 5
OCTOBER 2011

รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน โดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับหอการคาไทย
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Economic Review
เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซ:
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ดักำจ )ยทไ( ลนแนัชนเรอตเนิอคิสอโ ทัษิรบ
ดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร อาทิ การจัดจำหนายแปงมัน 
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อุปกรณที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
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“Once in a while, a great man 
comes by, carrying along great 
responsibility for what he is entrusted 
with. And when he leaves, his legacy 
lives on.” ฉบับนี้ทีมงานอยูทามกลาง 
ความโศกเศราจากการสูญเสียคุณดุส ิต 
นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการคาไทย 
และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ทานผูเปนผูนำท่ีย่ิงใหญและเปนท่ีรักของทุกคน 
คุณดุสิตไดเร่ิมตนจุดพลุงานสำคัญของประเทศ 
หลายงาน อาทิ การรวมพลังตอตานคอรรัปช่ัน 
การใหภาคเอกชนเขามีบทบาทสำคัญในการ
ลดความเหล่ือมล้ำของสังคม ภายใตโครงการ 
“หน่ึงไรหน่ึงแสน” การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศและการเตรียม 
ความพรอมของ SME ไทยใน AEC ...ในนามของ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเราจะเดินหนา 
ทำงานสานตอปณิธานของทานอยางไมหยุด
ยั้ง 

ทุกวันน้ีกระแสความพยายามในการลด 
สภาวะโลกรอนกลายเปนประเด็นที่ทั่วโลก 
ใหความสนใจ ผูประกอบการธุรกิจและประชาชน 
ตางไดรับผลกระทบจากการปรับตัวของราคา 
น้ำมัน ปญหาน้ำทวม ปญหาภัยแลง และ 
ปญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ ดังนั้นเศรษฐกิจ 
สีเขียว (Green Economy) จึงเปนหนึ่งใน 
กระแสใหมท่ีผูนำหลายองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชนตองติดตามอยูเสมอเพื่อไมใหองคกร
ลาสมัย ดังขอแนะนำใน Leaders’ Note 
ของรองศาสตราจารย ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์ 
เรื่องทฤษฎีธุรกิจ: แนวทางการตรวจสอบ 
องคกรเพ่ือปองกันการตกยุคซ่ึงเสนอแนวทาง 
การตรวจสอบสภาวะการเปลี่นแปลงของ
องคการโดยอางอิงหลักการของ Peter F. 
Drucker 

ฉบับตุลาคมนี ้เนนเนื ้อหาเกี ่ยวกับ 
“เศรษฐกิจสีเขียว” เริ่มตนจากสกูปพิเศษ 
เสนอเรื่องสถานการณของธุรกิจเอทานอล 
ไทย รวมถึงนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน 
ของประเทศไทยที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยสู
เศรษฐกิจยั ่งยืนในป พ.ศ. 2565 ตอดวย 
ศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (SEA-LAC Trade 
Center) เสนอนโยบายระดับประเทศของ 

ผูนำดานการพัฒนาพลังงานชีวภาพ “บราซิล” 
ตามดวยกลยุทธการสรางแบรนดสีเขียวใน 
ยุคของ Eco-Friendly โดยอาจารยมานา 
คุณธาราภรณ ผูอำนวยการศูนยศึกษาและ 
วิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
สวนระดับธุรกิจ คุณสุธารา เทียนประภา 
กรรมการผูจัดการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ ไดเลาถึงตัวอยางการดำเนินการ 
ดาน “Green” ในภาคธุรกิจเรื่องการผลิต 
สุราสูพลังงานสะอาด

ในสวน Economic Review นำ 
เสนอประเด็นการวิเคราะหเรื่องเศรษฐกิจ 
โลกในภาวะ Double –dip Recession 
รวมถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
และอีกบทความเปยมคุณภาพท่ีไมควรพลาด 
คือการเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาของ 
ดร. ศศิวมล วรุณศิริ จากสถาบัน RIPED 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเร่ืองผลตอบแทน 
ดานการลงทุนทางการศึกษา สำหรับ 
สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ
ในโลกใบนี ้  ในสวนของ The Globe  
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เสนอบทวิเคราะหการคา 
การลงทุนของไทยในกลุม BIMSTEC (พมา 
และอินเดีย) ธนาคารเพื่อการสงออกและ 
นำเขาแหงประเทศไทยเสนอโอกาสทางการ
ลงทุนในเมืองมัณฑะเลย เมืองเศรษฐกิจของ 
พมาตอนกลางและตอนเหนือ ตามมาดวย 
ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร ผู อำนวยการ 
สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุง 
ปกก่ิง ไดเสนอเร่ืองราวของการพัฒนาแบรนด 
ของธุรกิจจีนในตลาดตางประเทศ และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัทธ พิศาลวานิช 
ไดเสนอบทวิเคราะห ตำแหนงของประเทศ 
มาเลเซีย ป ค.ศ. 2020 ในเวทีอาเซียน 
เพื่อเปดมุมมองใหแกภาครัฐและเอกชนใน 
การสรางนโยบายการขับเคล่ือนประเทศไทย 
สูเวทีอาเซียน 

ส วน Strategy เร ิ ่มด วยผ ู ช วย 
ศาสตราจารย ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง 
ศิริเจริญ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยเสนอเรื่อง Social Media 
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจิทัลไดอยางไร ปดทาย 
สวน Strategy โดย ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง 

อาจารยนักกฎหมายจาก Berkley นำเสนอ 
กรณีตัวอยางกระสวนกฎหมายของ DTAC 
VS TRUE ถึงการตีความทางกฎหมายที่ 
แตกตางกันจากบุคคลที่แตกตางกัน และ 
อะไรคือบทสรุปของกฎหมาย   ทายสุด 
Work & Life ฉบับน้ีอาจารยฐนธัช กองทอง 
คณะมนุษยศาสตร ไดรวมเสนอมุมมองของ 
ธุรกิจหนังไทยที่มีตอผูบริโภคในปจจุบัน ใน 
บทความเรื ่อง หนังไทยทุนต่ำ กำไรสูง 
หนังไทยทุนสูง กำไรต่ำ และสุดทายอาน 
สบายๆ ผอนคลายไปกับตลาดน้ำนครปฐม 
โดยอาจารย โศภชา เอี่ยมโอภาส คณะ 
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
น้ีไมเพียงแตจะยกระดับคุณภาพความเปนอยู 
ของมนุษยและลดความเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอม 
แตยังเปนโอกาสของประเทศไทยไดทบทวน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแขงขันไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น 
หวังวาผูอาน Thailand Economic & Business 
Review จะไดรับความรูและมุมมองใหมๆ 
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาองคกรเพื่อไป
สูความยั่งยืน 

ผูชวยศาสตราจารย
ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
รองอธิการบดีฝายวิจัย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
บรรณาธิการอำนวยการ

กระแสสีเข�ยว…
อนาคตเศรษฐกิจไทยสูความยั�งยืน
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Inland Transportation
Consolidator
Project Cargo
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Warehouse Management
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Cross Border Trucking
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ดัชนีความเช�่อมั�น
ผูประกอบการภาคการคาและบร�การ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

การคาดการณการสงออกไทย
เดือนตุลาคม 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

ทีมบรรณาธิการ
ที่ปร�กษา: ดุสิต นนทะนาคร, วิชัย อัศรัศกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
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ผศ. ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ. มานา คุณธาราภรณ, 
อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ ภาพประกอบ: www.123rf.com จัดหนา: www.facebook.com/scoopthelove 
เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล คอลัมนิสต: ผศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ. ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ผศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, 
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, อมตา กนิษฐานนท, ฯลฯ
พ�สูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายโฆษณา: ธนาชัยวัฒน  เจริญสุขวนาสัณฑ, ณัฎฐิพล ขจรพันธ
ฝายประชาสัมพันธและการตลาด: อมตา กนิษฐานนท ฝายบัญช�และการเง�น: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ฝายสมาช�กสัมพันธ: จตุพร ธนลาภสถาพร
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบร�การว�ชาการ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

6
10

ผลตอบแทน
ทางการศึกษา = ?

14

มาเลเซ�ย 202032

ศึกษาโมเดล
การพัฒนาพลังงานช�วภาพ
กับผูนำ ‘Brazil’

33 สถานการณธุรกิจ
เอทานอลไทย

37

เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”

26

เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซ:
เศรษฐกิจไทยจะซ�มเซา
หร�อยังคงซูซา

17

บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ
การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

18 มัณฑะเลย….
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจสำคัญของ
พมาตอนกลางและตอนเหนือ

23

45

23

Economic Review 

The Globe

หนังไทยทุนต่ำ กำไรสูง
หนังไทยทุนสูง กำไรต่ำ

52 “ผอนคลายเพลินๆ ….
เดิน 3 ตลาดน้ำนครปฐม”

54

สปาธรรมชาติในบาน…
ชวยใหเบิกบานผอนคลายอารมณ 

58

สรางสรรค ‘สุรา’
ใหเปนพลังงานสะอาด

40

Social Media
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจ�ทัลไดอยางไร

45

กระสวนกฎหมายในโลกธุรกิจ
ตอนที่ 4 DTAC VS True

49

100% Eco Friendly
การตลาดที่ใสใจสิ�งแวดลอม
เพ��อธุรกิจที่ยั�งยืน
Green Marketing
for Sustainable Business

43

Strategy

Work & Life

60 65

Economic Index

40

33

54

43

13
PEOPLE

Contents October 2011 Leaders' Note

8 11





สำหรับเดือนน้ีผมขอนำเสนอหลักการ 
ในการดำเนินการเพื ่อไมใหองคกรที ่ 
ผูบริหารดูแลอยูลาสมัย ทฤษฎีนี้ปเตอร 
ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ซึ่งถือวา 
เปนนักคิดทางดานการจัดการ (Management 
Guru) ไดนำมาเขียนในหนังสือช่ือ Managing 
in A Time of Great Change (1995) 
ซึ่งเปนหนังสือที่นาอานเลมหนึ่งสำหรับ 
ผูบริหารระดับสูง เพราะมีหลายๆ บทที่ 
เขียนไดอยางนาสนใจแมเวลาจะผานมา 
หลายปแลวแตแนวคิดนี้ยังนำมาใชไดใน
ปจจุบัน เปนทฤษฎีที่ชวยใหผูบริหาร 
ระดับสูงตองตรวจสอบสภาวะขององคกร
อยูเสมอเพื่อไมใหลาสมัย ซึ่งดรักเกอร 
เรียกทฤษฎีนี้วา “The Theory of the 
Business” 

ทฤษฎีน้ีเปนการตรวจสอบสมมติฐาน 
ตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของแตละ 
องคกร เชน สมมติฐานเกี่ยวกับตลาด 
ลูกคา คู แขง พรอมทั ้งคานิยมและ 
พฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือใหสอดคลอง 
กับความเปนจริงในปจจุบัน จะเห็น 
ได ว าหลายๆ องคกรทั ้งในอดีตและ 
ปจจุบันมักจะลืมตรวจสอบในเรื่องนี้จน 
เปนเหตุใหองคกรลาสมัยไมทันการแขงขัน 
ยกตัวอยาง เชน บริษัทโนเกีย (Nokia) 
ซึ่งเคยเปนยักษใหญอันดับหนึ่งในวงการ 
โทรศัพทมือถือของโลก ซึ่งเพลินกับการ 

ขายโทรศัพทมือถือจนเปนเหตุให Smart 
Phone รุนใหมใชเทคโนโลยีสัมผัสของ 
iPhone โดยบริษัทแอปเปลเขามาแยง 
สวนแบงและกลายเปนผูกำหนดมาตรฐาน 
ใหมของอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ 
จากหุนของ Nokia ในตลาด New York 
Stock Exchange (NYSE) ที่สูงสุดใน 
เดือนพฤศจิกายน 2007 ที่ราคา $41.10 
ตอหุ น ลดลงมาจนถึงเดือนสิงหาคม 
2011 ที่ราคา $6.34 ตอหุน หรือบริษัท 
อีสแมนโกดัก (Eastman Kodak) ผูนำ 
ตลาดโลกทางด  าน เทคโนโลย ี การ 
ถายภาพมาหลายสิบปลืมปรับตัวในชวง 
ของการเติบโตของกลองดิจิทัล ทั้งๆ ที่ 
เปนผูนำรายแรกที่ประดิษฐกลองดิจิทัล 
แตประมาทวากลองชนิดใหมนี ้จะไม 
สามารถเขามายึดตลาดเดิมของตนได จะ 
เห็นวาในปจจุบันเกือบจะไมมีผูใดใชกลอง 
ถายภาพแบบฟลม ราคาหุนเมื่อเดือน 
กันยายน 2001 ที่ราคาในตลาด NYSE 
$45.17 ตอหุนลดลงอยางตอเนื่อง ราคา 
ณ วันที่ 2 กันยายน 2011 ราคา $2.07 
ตอหุน

ยิ่งในยุคปจจุบันที่มีความกาวหนา 
ทางเทคโนโลย ีอย  างรวดเร ็ วทำให  
สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั้น 
ลาสมัยไดงายและเร็ว จึงจำเปนอยางยิ่ง 
ที ่ผ ู บริหารระดับสูงจักตองตรวจสอบ 
องคกรตนเองอยางสม่ำเสมอเพื่อใหทัน 
กับเหตุการณ ดรักเกอรไดเสนอทฤษฎีใน 
การตรวจสอบองคกรเพื ่อปองกันการ 
ตกยุค ดังนี้

ทฤษฎีของธุรกิจแบงออกเปน 3 สวน
1. ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 

สภาพแวดลอมของการแขงขันขององคกร 

ไดแก โครงสรางองคกร โครงสรางสังคม 
โครงสรางตลาด พฤติกรรมลูกคา และ 
เทคโนโลยี

2.  ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 
พันธกิจขององคกร ไดแก คานิยมและ 
เปาหมายในการดำเนินธุรกิจขององคกร

3.  ตรวจสอบสมมติฐานของขีด 
ความสามารถในการแขงขันขององคกร
ที ่ใชเพื ่อใหประสบความสำเร็จตาม 
พ ันธก ิจขององค กร ( ในข อท ี ่  2 )  
อยางเปนผูนำในอุตสาหกรรม

สมมติฐานท้ังสามขอน้ันดูเหมือนจะ 
งายแตความเปนจริงแลวกวาองคกรจะ 
สามารถคนหาตนเองไดอาจจะใชเวลา 
หลายปเลยทีเดียว นอกจากน้ีผูนำองคกร 
ยังจะตองนำเอาสมมติฐานทั้งสามสวน
มาผสมผสานเพื ่อใหไดจุดหมายตาม 
ทฤษฎีของธุรกิจ 4 ขอดังนี้

1. สมมต ิฐานทั ้งสามข อ ค ือ 
สมมติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ 
ธุรกิจ พันธกิจ และขีดความสามารถนั้น 
จะตองสอดคลองกับความเปนจร ิง 
ตัวอยางบริษัทแอปเปล (Apple Inc.) ใน 
ระยะ 10 ปที่ผานมา ไดปรับเอาความ 
ตองการของลูกคาและนำเทคโนโลยีที่ใช 
ยากใน PC ทำใหใชไดงาย และเอาความ 
สามารถของบร ิษ ัทในการออกแบบ 
ผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของบริษัทมาผสม

ผสานสรางแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ 
แบบใหมใหงายตอการใชงาน งายตอการ 
download เพลง และสามารถควบคุม 
การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาได 
จนทำใหเกิด iPod เครื่องฟงเพลงขนาด 
จิ๋ว, iPhone (เปน iPod+โทรศัพทมือถือ

+เครื่องฟงเพลง) ในที่สุด iPad ซึ่งเปน 
คอมพิวเตอรที่ไมใชแปนพิมพออกมาเปน 
Tablet พกพางาย สะดวก มีโปรแกรม 
applications มากมายหลายแสนชนิด 
จะเห ็นว าบร ิษ ัทแอปเป  ลได นำเอา 
สมมติฐานท้ังสามอยางมาใชไดอยางถูกตอง 

จนเปนผู ครองตลาดและเปนผู กำหนด 
มาตรฐานใหมในอุตสาหกรรมดังกลาว 
บวกกับความเปนผูนำและคิดนวัตกรรม 
ใหมๆ ของ สตีป จ็อบส (Steve Jobs) 
จึงทำใหโฉมหนาของโลกในยุคดิจิทัล 
พัฒนาจนมาถึงปจจุบัน จากราคาหุนของ 
Apple Inc. ในวันที่ 3 มกราคม 2002 
ที่ราคา $11.79 ตอหุน จนถึงปจจุบัน 
วันที่ 15 กันยายน 2011 ที่ ราคา 
$381.03 ตอหุน

นอกจากนี้จะเห็นไดวา บริษัท HP 
(ฮิวเล็ต แพคการด) ผูผลิต PC รายใหญ 
ที่สุดของโลกเม่ือเดือนท่ีผานมาไดประกาศ
ถอนตัวจากการผลิตและขาย PC โดยการ 
ขายบริษัทสวนนี้ออกไปและจะมุงเนน 
เฉพาะเรื่องซอฟตแวรเทานั้น แสดงให 
เห็นวา บริษัท HP ไดนำเอาทฤษฎีของ 
ธุรกิจของ ปเตอร ดรักเกอรมาใชและ 
ไดเห็นวาอนาคตของ PC กำลังจะ 
เปลี่ยนไปสู Tablet ซึ่ง HP จะแขงขัน 
ไดยากและสูหลายๆ บริษัท เชน iPad 
ของ Apple หรือ Galaxy ของ Samsung 
ไมได

2. สมมติฐานทั้ง 3 สวนของทฤษฎี 
ธุรกิจจะตองสอดคลองซึ ่งกันและกัน 
ไดแก เปาหมายพันธกิจ ขีดความสามารถ 
และส่ิงแวดลอมทางธุรกิจจะตองสอดคลอง 
ซึ่งกันและกัน ตัวอยางบริษัท Samsung 
ซ ึ ่ งม ีข ีดความสามารถท ี ่ จะผล ิตจอ 
โทรทัศนชนิดแบนที่ทันสมัยและราคาถูก 
ไดนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใชในผลิตภัณฑ 
โทรศัพทมือถือ, Tablet, และ โทรทัศน 
จอแบนในปจจุบัน ทำใหสรางความ 
ไดเปรียบในการแขงขันจนทำใหเมื ่อ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2011 บริษัท Sony 
ของญี ่ป ุ นซ ึ ่ งเป นผ ู นำทางด านน ี ้มา 
ตลอดตองไปรวมมือกับบริษัทคูแขงใน 
ญ่ีปุนดวยกันเอง ไดแก บริษัท โตชิบาและ 
บริษัทฮิตาชิโดยการสนับสนุนของรัฐบาล
ญี่ปุนเพื่อรวมกันผลิตจอแบน LCD ผนึก 
กำลังเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาแขงขันกับ 
Samsung ของเกาหลี เปนตน สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาสมมติฐานทั้งสามสวนจะ
ตองสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน
จึงจะสามารถแขงขันไดในธุรกิจปจจุบัน

“ยิ�งในยุคปจจุบันที่มีความ 

กาวหนาทางเทคโนโลยี 

อยางรวดเร�วทำให 

สมมติฐานเกี่ยวกับ 

การดำเนินธุรกิจนั�น 

ลาสมัยไดงายและเร�ว 

จ�งจำเปนอยางยิ�งที่ 

ผูบร�หารระดับสูงจักตอง 

ตรวจสอบองคกรตนเอง 

อยางสม่ำเสมอเพ��อใหทัน 

กับเหตุการณ” 

3. ทฤษฎีธุรกิจตองเปนที่รับรูและ 
เขาใจทั้งองคกรหากคนในองคกรไมรับ 
ทราบในวิสัยทัศน และการดำเนินธุรกิจ 
จะทำใหการดำเนินงานขององคกรเปนไป 
อยางไมราบรื่นและพนักงานเริ่มไมสนใจ
และไมใส ใจก็จะเกิดการสูญเสียและ 
กระทบตอคุณภาพทำใหองคกรท่ีเคยเปนเลิศ 
ถดถอยอยางตอเน่ือง ผูปฏิบัติงานเร่ิมหยุด 
คิด หยุดถาม มักงายมากขึ้น ยกตัวอยาง 
บริษัท โตโยตา ยูเอสเอ. ใน สหรัฐอเมริกา 
ชวงป 1990 จนถึง 2005 นับวาเปน 
บริษัทผลิตรถยนตคุณภาพมาโดยตลอด 
และเปนบริษัทใหญเปนอันดับสองของโลก 
ในขณะนั้นและในชวงตนทศวรรษ 2000 
บริษัท General Motor ยักษใหญผูผลิต 
รถยนตของสหรัฐอเมริกาเริ่มออนแอลง 
ทำใหบริษัทโตโยตาตองการจะแซงหนา 
เปนอันดับหนึ ่งของโลกจึงไดมีการเรง 
ผลิตรถยนตออกมาเปนจำนวนมากและ
หลายรุ น บุคลากรในองคกรไมไดรับ 
ทราบวิสัยทัศนทั่วถึง จึงทำใหรถยนตที่ 
ผลิตออกมามีขอบกพรองอยูเนืองๆ ใน 
ชวงป 2006-2007 มีการเรียกคืนรถ 
โตโยตาถึง 45,500 คัน และอีกครั้งใน 
ชวง 2009-2011 อีกจำนวน 90,000 คัน 
จึงเปนบทเรียนวาหากจะเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีธุรกิจจำเปนจะตองเปลี่ยนแนวคิด
การดำเนินธุรกิจจำเปนตองเปนที่รับรู  
และเขาใจทั่วทั้งองคกร

4. ทฤษฎีธุรกิจตองหม่ันตรวจสอบ 
อยางสม่ำเสมอ เนื่องจากปจจุบันการ 
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของโลกโดย 
เฉพาะในดานเทคโนโลยีและสภาวะอากาศ 

มีความถี ่ส ูงขึ ้นเรื ่อยๆ ดังนั ้นผูบริหาร 
ระดับสูงจำเปนตองตรวจสอบแนวทฤษฎ ี
อยางสม่ำเสมอ ปเตอร  ดรักเกอร ได 
แนะวาควรจะดำเนินการทุกๆ 3 ป แต 
ผมแนะนำวาหากเปนไปได ควรสำรวจ 
ตรวจสอบทฤษฎ ีท ุกป  เพ ื ่อความไม  
ประมาท จะเห็นไดวายุคดิจิทัลนั้น สินคา 
อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดเปลี่ยนแปลงไป 
เร็วมาก เชน จาก CD เพลงไปสูการ 
download เพลง, จาก VCD ไปสูการ 
download วิดีโอ ผาน Netflix, จาก PC 
ไปเปน Tablet, จากโทรศัพทมือถือธรรมดา 
ไปเปน smart phone, จาก หนังสือพิมพ 
ไปสู news online, จากโทรทัศนแบบ 
ธรรมดา ไปสู โทรทัศนแบบจอแบนระบบ 
3 มิติ เปนตน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
รวดเร็วมาก หากองคกรไมสามารถปรับตัว 
ไดจะทำใหไมสามารถอยูในการแขงขันได 
ตัวอยาง Nokia เขาสูตลาด smartphone 
ชาไป หรือ HP ผูผลิต PC รายใหญ 
ของโลกประกาศถอนตัวจากอุตสาหกรรม 
เพราะไมสามารถเห็นอนาคตของ PC อีก 
ตอไป หรือ SONY คิดวาไมสามารถ 
แขงขันกับ Samsung ในดานโทรทัศน 
จอแบนไดจึงตองรวมพลังกับบริษัทผูผลิต
โทรทัศนจอแบนของญ่ีปุน อีก 2 แหง 
เพื่อเสริมกำลังเปนตน นอกจากนี้ยังมี 
มาตรการเพ่ือปองกันอีก 2 มาตรการใน 
การมิใหองคกรลาสมัย ซ่ึงไดแก มาตรการ 
“abandonment” และ มาตรการ 
“noncustomer”

มาตรการ Abandonment ถือเปน 
มาตรการแบบ “ละทิ้ง” สมมติฐานทั้ง 

3 สวนและมีการทบทวนทฤษฎีธุรกิจ 
ใหมหมดทุกประเด็น ทดสอบสมมติฐาน 
ทั้งหมดเพื่อใหแนใจวาไดมีการตรวจสอบ
ทุกสวนที ่เกี ่ยวกับทฤษฎีธุรกิจ มีการ 
ตั้งคำถามในทุกสมมติฐานเพื่อนำไปสูการ 
สรางวิสัยทัศนพันธกิจ เพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแข งข ันและทดสอบ 
ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจใหเปนไปตามทฤษฎี

มาตรการที่สองไดแก การศึกษา 
“noncustomer” เพราะวาการศึกษา 
ผูที่ไมใชลูกคาจะทำใหเขาใจเหตุผลวา 
ทำไมจึงไมมาเปนลูกคาขององคกร 
เพราะสวนใหญในทางทฤษฎีการตลาด 
ทั่วไปจะแนะนำใหเนนศึกษาเฉพาะลูกคา 
เทานั้น แต ปเตอร ดรักเกอรแนะวาการ 
ศึกษาผูที่ไมใชลูกคาจะเปนโอกาสในการ 
เพิ่มโอกาสเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจของ
องคกรเปนอยางดี

จากการที ่ได รวบรวมมาเลาส ู  
กันฟงในคร้ังน้ีจะเห็นไดวาการท่ีเรายกยอง 
ปเตอร ดรักเกอร วาเปนนักคิดแหง 
ศตวรรษที่ 20 หรือเปน Guru ทาง 
ดานธุรกิจนั ้น หลายๆ แนวคิดที ่เขาได 
เสนอแนะยังนำมาใชไดในปจจุบัน ทาน 
ผูอานคิดเชนเดียวกับผมหรือเปลาครับ
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ทฤษฏีธุรกิจ :
แนวทางในการตรวจสอบองคกร

เพ��อปองกันการตกยุค

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



สำหรับเดือนน้ีผมขอนำเสนอหลักการ 
ในการดำเนินการเพื ่อไมใหองคกรที ่ 
ผูบริหารดูแลอยูลาสมัย ทฤษฎีนี้ปเตอร 
ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ซึ่งถือวา 
เปนนักคิดทางดานการจัดการ (Management 
Guru) ไดนำมาเขียนในหนังสือช่ือ Managing 
in A Time of Great Change (1995) 
ซึ่งเปนหนังสือที่นาอานเลมหนึ่งสำหรับ 
ผูบริหารระดับสูง เพราะมีหลายๆ บทที่ 
เขียนไดอยางนาสนใจแมเวลาจะผานมา 
หลายปแลวแตแนวคิดนี้ยังนำมาใชไดใน
ปจจุบัน เปนทฤษฎีที่ชวยใหผูบริหาร 
ระดับสูงตองตรวจสอบสภาวะขององคกร
อยูเสมอเพื่อไมใหลาสมัย ซึ่งดรักเกอร 
เรียกทฤษฎีนี้วา “The Theory of the 
Business” 

ทฤษฎีน้ีเปนการตรวจสอบสมมติฐาน 
ตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของแตละ 
องคกร เชน สมมติฐานเกี่ยวกับตลาด 
ลูกคา คู แขง พรอมทั ้งคานิยมและ 
พฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือใหสอดคลอง 
กับความเปนจริงในปจจุบัน จะเห็น 
ได ว าหลายๆ องคกรทั ้งในอดีตและ 
ปจจุบันมักจะลืมตรวจสอบในเรื่องนี้จน 
เปนเหตุใหองคกรลาสมัยไมทันการแขงขัน 
ยกตัวอยาง เชน บริษัทโนเกีย (Nokia) 
ซึ่งเคยเปนยักษใหญอันดับหนึ่งในวงการ 
โทรศัพทมือถือของโลก ซึ่งเพลินกับการ 

ขายโทรศัพทมือถือจนเปนเหตุให Smart 
Phone รุนใหมใชเทคโนโลยีสัมผัสของ 
iPhone โดยบริษัทแอปเปลเขามาแยง 
สวนแบงและกลายเปนผูกำหนดมาตรฐาน 
ใหมของอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ 
จากหุนของ Nokia ในตลาด New York 
Stock Exchange (NYSE) ที่สูงสุดใน 
เดือนพฤศจิกายน 2007 ที่ราคา $41.10 
ตอหุ น ลดลงมาจนถึงเดือนสิงหาคม 
2011 ที่ราคา $6.34 ตอหุน หรือบริษัท 
อีสแมนโกดัก (Eastman Kodak) ผูนำ 
ตลาดโลกทางด  าน เทคโนโลย ี การ 
ถายภาพมาหลายสิบปลืมปรับตัวในชวง 
ของการเติบโตของกลองดิจิทัล ทั้งๆ ที่ 
เปนผูนำรายแรกที่ประดิษฐกลองดิจิทัล 
แตประมาทวากลองชนิดใหมนี ้จะไม 
สามารถเขามายึดตลาดเดิมของตนได จะ 
เห็นวาในปจจุบันเกือบจะไมมีผูใดใชกลอง 
ถายภาพแบบฟลม ราคาหุนเมื่อเดือน 
กันยายน 2001 ที่ราคาในตลาด NYSE 
$45.17 ตอหุนลดลงอยางตอเนื่อง ราคา 
ณ วันที่ 2 กันยายน 2011 ราคา $2.07 
ตอหุน

ยิ่งในยุคปจจุบันที่มีความกาวหนา 
ทางเทคโนโลย ีอย  างรวดเร ็ วทำให  
สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั้น 
ลาสมัยไดงายและเร็ว จึงจำเปนอยางยิ่ง 
ที ่ผ ู บริหารระดับสูงจักตองตรวจสอบ 
องคกรตนเองอยางสม่ำเสมอเพื่อใหทัน 
กับเหตุการณ ดรักเกอรไดเสนอทฤษฎีใน 
การตรวจสอบองคกรเพื ่อปองกันการ 
ตกยุค ดังนี้

ทฤษฎีของธุรกิจแบงออกเปน 3 สวน
1. ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 

สภาพแวดลอมของการแขงขันขององคกร 

ไดแก โครงสรางองคกร โครงสรางสังคม 
โครงสรางตลาด พฤติกรรมลูกคา และ 
เทคโนโลยี

2.  ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 
พันธกิจขององคกร ไดแก คานิยมและ 
เปาหมายในการดำเนินธุรกิจขององคกร

3.  ตรวจสอบสมมติฐานของขีด 
ความสามารถในการแขงขันขององคกร
ที ่ใชเพื ่อใหประสบความสำเร็จตาม 
พ ันธก ิจขององค กร ( ในข อท ี ่  2 )  
อยางเปนผูนำในอุตสาหกรรม

สมมติฐานท้ังสามขอน้ันดูเหมือนจะ 
งายแตความเปนจริงแลวกวาองคกรจะ 
สามารถคนหาตนเองไดอาจจะใชเวลา 
หลายปเลยทีเดียว นอกจากน้ีผูนำองคกร 
ยังจะตองนำเอาสมมติฐานทั้งสามสวน
มาผสมผสานเพื ่อใหไดจุดหมายตาม 
ทฤษฎีของธุรกิจ 4 ขอดังนี้

1. สมมต ิฐานทั ้งสามข อ ค ือ 
สมมติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ 
ธุรกิจ พันธกิจ และขีดความสามารถนั้น 
จะตองสอดคลองกับความเปนจร ิง 
ตัวอยางบริษัทแอปเปล (Apple Inc.) ใน 
ระยะ 10 ปที่ผานมา ไดปรับเอาความ 
ตองการของลูกคาและนำเทคโนโลยีที่ใช 
ยากใน PC ทำใหใชไดงาย และเอาความ 
สามารถของบร ิษ ัทในการออกแบบ 
ผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของบริษัทมาผสม

ผสานสรางแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ 
แบบใหมใหงายตอการใชงาน งายตอการ 
download เพลง และสามารถควบคุม 
การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาได 
จนทำใหเกิด iPod เครื่องฟงเพลงขนาด 
จิ๋ว, iPhone (เปน iPod+โทรศัพทมือถือ

+เครื่องฟงเพลง) ในที่สุด iPad ซึ่งเปน 
คอมพิวเตอรที่ไมใชแปนพิมพออกมาเปน 
Tablet พกพางาย สะดวก มีโปรแกรม 
applications มากมายหลายแสนชนิด 
จะเห ็นว าบร ิษ ัทแอปเป  ลได นำเอา 
สมมติฐานท้ังสามอยางมาใชไดอยางถูกตอง 

จนเปนผู ครองตลาดและเปนผู กำหนด 
มาตรฐานใหมในอุตสาหกรรมดังกลาว 
บวกกับความเปนผูนำและคิดนวัตกรรม 
ใหมๆ ของ สตีป จ็อบส (Steve Jobs) 
จึงทำใหโฉมหนาของโลกในยุคดิจิทัล 
พัฒนาจนมาถึงปจจุบัน จากราคาหุนของ 
Apple Inc. ในวันที่ 3 มกราคม 2002 
ที่ราคา $11.79 ตอหุน จนถึงปจจุบัน 
วันที่ 15 กันยายน 2011 ที่ ราคา 
$381.03 ตอหุน

นอกจากนี้จะเห็นไดวา บริษัท HP 
(ฮิวเล็ต แพคการด) ผูผลิต PC รายใหญ 
ที่สุดของโลกเม่ือเดือนท่ีผานมาไดประกาศ
ถอนตัวจากการผลิตและขาย PC โดยการ 
ขายบริษัทสวนนี้ออกไปและจะมุงเนน 
เฉพาะเรื่องซอฟตแวรเทานั้น แสดงให 
เห็นวา บริษัท HP ไดนำเอาทฤษฎีของ 
ธุรกิจของ ปเตอร ดรักเกอรมาใชและ 
ไดเห็นวาอนาคตของ PC กำลังจะ 
เปลี่ยนไปสู Tablet ซึ่ง HP จะแขงขัน 
ไดยากและสูหลายๆ บริษัท เชน iPad 
ของ Apple หรือ Galaxy ของ Samsung 
ไมได

2. สมมติฐานทั้ง 3 สวนของทฤษฎี 
ธุรกิจจะตองสอดคลองซึ ่งกันและกัน 
ไดแก เปาหมายพันธกิจ ขีดความสามารถ 
และส่ิงแวดลอมทางธุรกิจจะตองสอดคลอง 
ซึ่งกันและกัน ตัวอยางบริษัท Samsung 
ซ ึ ่ งม ีข ีดความสามารถท ี ่ จะผล ิตจอ 
โทรทัศนชนิดแบนที่ทันสมัยและราคาถูก 
ไดนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใชในผลิตภัณฑ 
โทรศัพทมือถือ, Tablet, และ โทรทัศน 
จอแบนในปจจุบัน ทำใหสรางความ 
ไดเปรียบในการแขงขันจนทำใหเมื ่อ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2011 บริษัท Sony 
ของญี ่ป ุ นซ ึ ่ งเป นผ ู นำทางด านน ี ้มา 
ตลอดตองไปรวมมือกับบริษัทคูแขงใน 
ญ่ีปุนดวยกันเอง ไดแก บริษัท โตชิบาและ 
บริษัทฮิตาชิโดยการสนับสนุนของรัฐบาล
ญี่ปุนเพื่อรวมกันผลิตจอแบน LCD ผนึก 
กำลังเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาแขงขันกับ 
Samsung ของเกาหลี เปนตน สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาสมมติฐานทั้งสามสวนจะ
ตองสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน
จึงจะสามารถแขงขันไดในธุรกิจปจจุบัน

“ยิ�งในยุคปจจุบันที่มีความ 

กาวหนาทางเทคโนโลยี 

อยางรวดเร�วทำให 

สมมติฐานเกี่ยวกับ 

การดำเนินธุรกิจนั�น 

ลาสมัยไดงายและเร�ว 

จ�งจำเปนอยางยิ�งที่ 

ผูบร�หารระดับสูงจักตอง 

ตรวจสอบองคกรตนเอง 

อยางสม่ำเสมอเพ��อใหทัน 

กับเหตุการณ” 

3. ทฤษฎีธุรกิจตองเปนที่รับรูและ 
เขาใจทั้งองคกรหากคนในองคกรไมรับ 
ทราบในวิสัยทัศน และการดำเนินธุรกิจ 
จะทำใหการดำเนินงานขององคกรเปนไป 
อยางไมราบรื่นและพนักงานเริ่มไมสนใจ
และไมใส ใจก็จะเกิดการสูญเสียและ 
กระทบตอคุณภาพทำใหองคกรท่ีเคยเปนเลิศ 
ถดถอยอยางตอเน่ือง ผูปฏิบัติงานเร่ิมหยุด 
คิด หยุดถาม มักงายมากขึ้น ยกตัวอยาง 
บริษัท โตโยตา ยูเอสเอ. ใน สหรัฐอเมริกา 
ชวงป 1990 จนถึง 2005 นับวาเปน 
บริษัทผลิตรถยนตคุณภาพมาโดยตลอด 
และเปนบริษัทใหญเปนอันดับสองของโลก 
ในขณะนั้นและในชวงตนทศวรรษ 2000 
บริษัท General Motor ยักษใหญผูผลิต 
รถยนตของสหรัฐอเมริกาเริ่มออนแอลง 
ทำใหบริษัทโตโยตาตองการจะแซงหนา 
เปนอันดับหนึ ่งของโลกจึงไดมีการเรง 
ผลิตรถยนตออกมาเปนจำนวนมากและ
หลายรุ น บุคลากรในองคกรไมไดรับ 
ทราบวิสัยทัศนทั่วถึง จึงทำใหรถยนตที่ 
ผลิตออกมามีขอบกพรองอยูเนืองๆ ใน 
ชวงป 2006-2007 มีการเรียกคืนรถ 
โตโยตาถึง 45,500 คัน และอีกครั้งใน 
ชวง 2009-2011 อีกจำนวน 90,000 คัน 
จึงเปนบทเรียนวาหากจะเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีธุรกิจจำเปนจะตองเปลี่ยนแนวคิด
การดำเนินธุรกิจจำเปนตองเปนที่รับรู  
และเขาใจทั่วทั้งองคกร

4. ทฤษฎีธุรกิจตองหม่ันตรวจสอบ 
อยางสม่ำเสมอ เนื่องจากปจจุบันการ 
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของโลกโดย 
เฉพาะในดานเทคโนโลยีและสภาวะอากาศ 

มีความถี ่ส ูงขึ ้นเรื ่อยๆ ดังนั ้นผูบริหาร 
ระดับสูงจำเปนตองตรวจสอบแนวทฤษฎ ี
อยางสม่ำเสมอ ปเตอร  ดรักเกอร ได 
แนะวาควรจะดำเนินการทุกๆ 3 ป แต 
ผมแนะนำวาหากเปนไปได ควรสำรวจ 
ตรวจสอบทฤษฎ ีท ุกป  เพ ื ่อความไม  
ประมาท จะเห็นไดวายุคดิจิทัลนั้น สินคา 
อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดเปลี่ยนแปลงไป 
เร็วมาก เชน จาก CD เพลงไปสูการ 
download เพลง, จาก VCD ไปสูการ 
download วิดีโอ ผาน Netflix, จาก PC 
ไปเปน Tablet, จากโทรศัพทมือถือธรรมดา 
ไปเปน smart phone, จาก หนังสือพิมพ 
ไปสู news online, จากโทรทัศนแบบ 
ธรรมดา ไปสู โทรทัศนแบบจอแบนระบบ 
3 มิติ เปนตน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
รวดเร็วมาก หากองคกรไมสามารถปรับตัว 
ไดจะทำใหไมสามารถอยูในการแขงขันได 
ตัวอยาง Nokia เขาสูตลาด smartphone 
ชาไป หรือ HP ผูผลิต PC รายใหญ 
ของโลกประกาศถอนตัวจากอุตสาหกรรม 
เพราะไมสามารถเห็นอนาคตของ PC อีก 
ตอไป หรือ SONY คิดวาไมสามารถ 
แขงขันกับ Samsung ในดานโทรทัศน 
จอแบนไดจึงตองรวมพลังกับบริษัทผูผลิต
โทรทัศนจอแบนของญ่ีปุน อีก 2 แหง 
เพื่อเสริมกำลังเปนตน นอกจากนี้ยังมี 
มาตรการเพ่ือปองกันอีก 2 มาตรการใน 
การมิใหองคกรลาสมัย ซ่ึงไดแก มาตรการ 
“abandonment” และ มาตรการ 
“noncustomer”

มาตรการ Abandonment ถือเปน 
มาตรการแบบ “ละทิ้ง” สมมติฐานทั้ง 

3 สวนและมีการทบทวนทฤษฎีธุรกิจ 
ใหมหมดทุกประเด็น ทดสอบสมมติฐาน 
ทั้งหมดเพื่อใหแนใจวาไดมีการตรวจสอบ
ทุกสวนที ่เกี ่ยวกับทฤษฎีธุรกิจ มีการ 
ตั้งคำถามในทุกสมมติฐานเพื่อนำไปสูการ 
สรางวิสัยทัศนพันธกิจ เพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแข งข ันและทดสอบ 
ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจใหเปนไปตามทฤษฎี

มาตรการที่สองไดแก การศึกษา 
“noncustomer” เพราะวาการศึกษา 
ผูที่ไมใชลูกคาจะทำใหเขาใจเหตุผลวา 
ทำไมจึงไมมาเปนลูกคาขององคกร 
เพราะสวนใหญในทางทฤษฎีการตลาด 
ทั่วไปจะแนะนำใหเนนศึกษาเฉพาะลูกคา 
เทานั้น แต ปเตอร ดรักเกอรแนะวาการ 
ศึกษาผูที่ไมใชลูกคาจะเปนโอกาสในการ 
เพิ่มโอกาสเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจของ
องคกรเปนอยางดี

จากการที ่ได รวบรวมมาเลาส ู  
กันฟงในคร้ังน้ีจะเห็นไดวาการท่ีเรายกยอง 
ปเตอร ดรักเกอร วาเปนนักคิดแหง 
ศตวรรษที่ 20 หรือเปน Guru ทาง 
ดานธุรกิจนั ้น หลายๆ แนวคิดที ่เขาได 
เสนอแนะยังนำมาใชไดในปจจุบัน ทาน 
ผูอานคิดเชนเดียวกับผมหรือเปลาครับ
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ทฤษฏีธุรกิจ :
แนวทางในการตรวจสอบองคกร

เพ��อปองกันการตกยุค

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



สำหรับเดือนน้ีผมขอนำเสนอหลักการ 
ในการดำเนินการเพื ่อไมใหองคกรที ่ 
ผูบริหารดูแลอยูลาสมัย ทฤษฎีนี้ปเตอร 
ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ซึ่งถือวา 
เปนนักคิดทางดานการจัดการ (Management 
Guru) ไดนำมาเขียนในหนังสือช่ือ Managing 
in A Time of Great Change (1995) 
ซึ่งเปนหนังสือที่นาอานเลมหนึ่งสำหรับ 
ผูบริหารระดับสูง เพราะมีหลายๆ บทที่ 
เขียนไดอยางนาสนใจแมเวลาจะผานมา 
หลายปแลวแตแนวคิดนี้ยังนำมาใชไดใน
ปจจุบัน เปนทฤษฎีที่ชวยใหผูบริหาร 
ระดับสูงตองตรวจสอบสภาวะขององคกร
อยูเสมอเพื่อไมใหลาสมัย ซึ่งดรักเกอร 
เรียกทฤษฎีนี้วา “The Theory of the 
Business” 

ทฤษฎีน้ีเปนการตรวจสอบสมมติฐาน 
ตางๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของแตละ 
องคกร เชน สมมติฐานเกี่ยวกับตลาด 
ลูกคา คู แขง พรอมทั ้งคานิยมและ 
พฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือใหสอดคลอง 
กับความเปนจริงในปจจุบัน จะเห็น 
ได ว าหลายๆ องคกรทั ้งในอดีตและ 
ปจจุบันมักจะลืมตรวจสอบในเรื่องนี้จน 
เปนเหตุใหองคกรลาสมัยไมทันการแขงขัน 
ยกตัวอยาง เชน บริษัทโนเกีย (Nokia) 
ซึ่งเคยเปนยักษใหญอันดับหนึ่งในวงการ 
โทรศัพทมือถือของโลก ซึ่งเพลินกับการ 

ขายโทรศัพทมือถือจนเปนเหตุให Smart 
Phone รุนใหมใชเทคโนโลยีสัมผัสของ 
iPhone โดยบริษัทแอปเปลเขามาแยง 
สวนแบงและกลายเปนผูกำหนดมาตรฐาน 
ใหมของอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ 
จากหุนของ Nokia ในตลาด New York 
Stock Exchange (NYSE) ที่สูงสุดใน 
เดือนพฤศจิกายน 2007 ที่ราคา $41.10 
ตอหุ น ลดลงมาจนถึงเดือนสิงหาคม 
2011 ที่ราคา $6.34 ตอหุน หรือบริษัท 
อีสแมนโกดัก (Eastman Kodak) ผูนำ 
ตลาดโลกทางด  าน เทคโนโลย ี การ 
ถายภาพมาหลายสิบปลืมปรับตัวในชวง 
ของการเติบโตของกลองดิจิทัล ทั้งๆ ที่ 
เปนผูนำรายแรกที่ประดิษฐกลองดิจิทัล 
แตประมาทวากลองชนิดใหมนี ้จะไม 
สามารถเขามายึดตลาดเดิมของตนได จะ 
เห็นวาในปจจุบันเกือบจะไมมีผูใดใชกลอง 
ถายภาพแบบฟลม ราคาหุนเมื่อเดือน 
กันยายน 2001 ที่ราคาในตลาด NYSE 
$45.17 ตอหุนลดลงอยางตอเนื่อง ราคา 
ณ วันที่ 2 กันยายน 2011 ราคา $2.07 
ตอหุน

ยิ่งในยุคปจจุบันที่มีความกาวหนา 
ทางเทคโนโลย ีอย  างรวดเร ็ วทำให  
สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั้น 
ลาสมัยไดงายและเร็ว จึงจำเปนอยางยิ่ง 
ที ่ผ ู บริหารระดับสูงจักตองตรวจสอบ 
องคกรตนเองอยางสม่ำเสมอเพื่อใหทัน 
กับเหตุการณ ดรักเกอรไดเสนอทฤษฎีใน 
การตรวจสอบองคกรเพื ่อปองกันการ 
ตกยุค ดังนี้

ทฤษฎีของธุรกิจแบงออกเปน 3 สวน
1. ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 

สภาพแวดลอมของการแขงขันขององคกร 

ไดแก โครงสรางองคกร โครงสรางสังคม 
โครงสรางตลาด พฤติกรรมลูกคา และ 
เทคโนโลยี

2.  ตรวจสอบสมมติฐานเกี ่ยวกับ 
พันธกิจขององคกร ไดแก คานิยมและ 
เปาหมายในการดำเนินธุรกิจขององคกร

3.  ตรวจสอบสมมติฐานของขีด 
ความสามารถในการแขงขันขององคกร
ที ่ใชเพื ่อใหประสบความสำเร็จตาม 
พ ันธก ิจขององค กร ( ในข อท ี ่  2 )  
อยางเปนผูนำในอุตสาหกรรม

สมมติฐานท้ังสามขอน้ันดูเหมือนจะ 
งายแตความเปนจริงแลวกวาองคกรจะ 
สามารถคนหาตนเองไดอาจจะใชเวลา 
หลายปเลยทีเดียว นอกจากน้ีผูนำองคกร 
ยังจะตองนำเอาสมมติฐานทั้งสามสวน
มาผสมผสานเพื ่อใหไดจุดหมายตาม 
ทฤษฎีของธุรกิจ 4 ขอดังนี้

1. สมมต ิฐานทั ้งสามข อ ค ือ 
สมมติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ 
ธุรกิจ พันธกิจ และขีดความสามารถนั้น 
จะตองสอดคลองกับความเปนจร ิง 
ตัวอยางบริษัทแอปเปล (Apple Inc.) ใน 
ระยะ 10 ปที่ผานมา ไดปรับเอาความ 
ตองการของลูกคาและนำเทคโนโลยีที่ใช 
ยากใน PC ทำใหใชไดงาย และเอาความ 
สามารถของบร ิษ ัทในการออกแบบ 
ผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของบริษัทมาผสม

ผสานสรางแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ 
แบบใหมใหงายตอการใชงาน งายตอการ 
download เพลง และสามารถควบคุม 
การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาได 
จนทำใหเกิด iPod เครื่องฟงเพลงขนาด 
จิ๋ว, iPhone (เปน iPod+โทรศัพทมือถือ

+เครื่องฟงเพลง) ในที่สุด iPad ซึ่งเปน 
คอมพิวเตอรที่ไมใชแปนพิมพออกมาเปน 
Tablet พกพางาย สะดวก มีโปรแกรม 
applications มากมายหลายแสนชนิด 
จะเห ็นว าบร ิษ ัทแอปเป  ลได นำเอา 
สมมติฐานท้ังสามอยางมาใชไดอยางถูกตอง 

จนเปนผู ครองตลาดและเปนผู กำหนด 
มาตรฐานใหมในอุตสาหกรรมดังกลาว 
บวกกับความเปนผูนำและคิดนวัตกรรม 
ใหมๆ ของ สตีป จ็อบส (Steve Jobs) 
จึงทำใหโฉมหนาของโลกในยุคดิจิทัล 
พัฒนาจนมาถึงปจจุบัน จากราคาหุนของ 
Apple Inc. ในวันที่ 3 มกราคม 2002 
ที่ราคา $11.79 ตอหุน จนถึงปจจุบัน 
วันที่ 15 กันยายน 2011 ที่ ราคา 
$381.03 ตอหุน

นอกจากนี้จะเห็นไดวา บริษัท HP 
(ฮิวเล็ต แพคการด) ผูผลิต PC รายใหญ 
ที่สุดของโลกเม่ือเดือนท่ีผานมาไดประกาศ
ถอนตัวจากการผลิตและขาย PC โดยการ 
ขายบริษัทสวนนี้ออกไปและจะมุงเนน 
เฉพาะเรื่องซอฟตแวรเทานั้น แสดงให 
เห็นวา บริษัท HP ไดนำเอาทฤษฎีของ 
ธุรกิจของ ปเตอร ดรักเกอรมาใชและ 
ไดเห็นวาอนาคตของ PC กำลังจะ 
เปลี่ยนไปสู Tablet ซึ่ง HP จะแขงขัน 
ไดยากและสูหลายๆ บริษัท เชน iPad 
ของ Apple หรือ Galaxy ของ Samsung 
ไมได

2. สมมติฐานทั้ง 3 สวนของทฤษฎี 
ธุรกิจจะตองสอดคลองซึ ่งกันและกัน 
ไดแก เปาหมายพันธกิจ ขีดความสามารถ 
และส่ิงแวดลอมทางธุรกิจจะตองสอดคลอง 
ซึ่งกันและกัน ตัวอยางบริษัท Samsung 
ซ ึ ่ งม ีข ีดความสามารถท ี ่ จะผล ิตจอ 
โทรทัศนชนิดแบนที่ทันสมัยและราคาถูก 
ไดนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใชในผลิตภัณฑ 
โทรศัพทมือถือ, Tablet, และ โทรทัศน 
จอแบนในปจจุบัน ทำใหสรางความ 
ไดเปรียบในการแขงขันจนทำใหเมื ่อ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2011 บริษัท Sony 
ของญี ่ป ุ นซ ึ ่ งเป นผ ู นำทางด านน ี ้มา 
ตลอดตองไปรวมมือกับบริษัทคูแขงใน 
ญ่ีปุนดวยกันเอง ไดแก บริษัท โตชิบาและ 
บริษัทฮิตาชิโดยการสนับสนุนของรัฐบาล
ญี่ปุนเพื่อรวมกันผลิตจอแบน LCD ผนึก 
กำลังเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาแขงขันกับ 
Samsung ของเกาหลี เปนตน สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาสมมติฐานทั้งสามสวนจะ
ตองสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน
จึงจะสามารถแขงขันไดในธุรกิจปจจุบัน

“ยิ�งในยุคปจจุบันที่มีความ 

กาวหนาทางเทคโนโลยี 

อยางรวดเร�วทำให 

สมมติฐานเกี่ยวกับ 

การดำเนินธุรกิจนั�น 

ลาสมัยไดงายและเร�ว 

จ�งจำเปนอยางยิ�งที่ 

ผูบร�หารระดับสูงจักตอง 

ตรวจสอบองคกรตนเอง 

อยางสม่ำเสมอเพ��อใหทัน 

กับเหตุการณ” 

3. ทฤษฎีธุรกิจตองเปนที่รับรูและ 
เขาใจทั้งองคกรหากคนในองคกรไมรับ 
ทราบในวิสัยทัศน และการดำเนินธุรกิจ 
จะทำใหการดำเนินงานขององคกรเปนไป 
อยางไมราบรื่นและพนักงานเริ่มไมสนใจ
และไมใส ใจก็จะเกิดการสูญเสียและ 
กระทบตอคุณภาพทำใหองคกรท่ีเคยเปนเลิศ 
ถดถอยอยางตอเน่ือง ผูปฏิบัติงานเร่ิมหยุด 
คิด หยุดถาม มักงายมากขึ้น ยกตัวอยาง 
บริษัท โตโยตา ยูเอสเอ. ใน สหรัฐอเมริกา 
ชวงป 1990 จนถึง 2005 นับวาเปน 
บริษัทผลิตรถยนตคุณภาพมาโดยตลอด 
และเปนบริษัทใหญเปนอันดับสองของโลก 
ในขณะนั้นและในชวงตนทศวรรษ 2000 
บริษัท General Motor ยักษใหญผูผลิต 
รถยนตของสหรัฐอเมริกาเริ่มออนแอลง 
ทำใหบริษัทโตโยตาตองการจะแซงหนา 
เปนอันดับหนึ ่งของโลกจึงไดมีการเรง 
ผลิตรถยนตออกมาเปนจำนวนมากและ
หลายรุ น บุคลากรในองคกรไมไดรับ 
ทราบวิสัยทัศนทั่วถึง จึงทำใหรถยนตที่ 
ผลิตออกมามีขอบกพรองอยูเนืองๆ ใน 
ชวงป 2006-2007 มีการเรียกคืนรถ 
โตโยตาถึง 45,500 คัน และอีกครั้งใน 
ชวง 2009-2011 อีกจำนวน 90,000 คัน 
จึงเปนบทเรียนวาหากจะเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีธุรกิจจำเปนจะตองเปลี่ยนแนวคิด
การดำเนินธุรกิจจำเปนตองเปนที่รับรู  
และเขาใจทั่วทั้งองคกร

4. ทฤษฎีธุรกิจตองหม่ันตรวจสอบ 
อยางสม่ำเสมอ เนื่องจากปจจุบันการ 
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของโลกโดย 
เฉพาะในดานเทคโนโลยีและสภาวะอากาศ 

มีความถี ่ส ูงขึ ้นเรื ่อยๆ ดังนั ้นผูบริหาร 
ระดับสูงจำเปนตองตรวจสอบแนวทฤษฎ ี
อยางสม่ำเสมอ ปเตอร  ดรักเกอร ได 
แนะวาควรจะดำเนินการทุกๆ 3 ป แต 
ผมแนะนำวาหากเปนไปได ควรสำรวจ 
ตรวจสอบทฤษฎ ีท ุกป  เพ ื ่อความไม  
ประมาท จะเห็นไดวายุคดิจิทัลนั้น สินคา 
อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดเปลี่ยนแปลงไป 
เร็วมาก เชน จาก CD เพลงไปสูการ 
download เพลง, จาก VCD ไปสูการ 
download วิดีโอ ผาน Netflix, จาก PC 
ไปเปน Tablet, จากโทรศัพทมือถือธรรมดา 
ไปเปน smart phone, จาก หนังสือพิมพ 
ไปสู news online, จากโทรทัศนแบบ 
ธรรมดา ไปสู โทรทัศนแบบจอแบนระบบ 
3 มิติ เปนตน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
รวดเร็วมาก หากองคกรไมสามารถปรับตัว 
ไดจะทำใหไมสามารถอยูในการแขงขันได 
ตัวอยาง Nokia เขาสูตลาด smartphone 
ชาไป หรือ HP ผูผลิต PC รายใหญ 
ของโลกประกาศถอนตัวจากอุตสาหกรรม 
เพราะไมสามารถเห็นอนาคตของ PC อีก 
ตอไป หรือ SONY คิดวาไมสามารถ 
แขงขันกับ Samsung ในดานโทรทัศน 
จอแบนไดจึงตองรวมพลังกับบริษัทผูผลิต
โทรทัศนจอแบนของญ่ีปุน อีก 2 แหง 
เพื่อเสริมกำลังเปนตน นอกจากนี้ยังมี 
มาตรการเพ่ือปองกันอีก 2 มาตรการใน 
การมิใหองคกรลาสมัย ซ่ึงไดแก มาตรการ 
“abandonment” และ มาตรการ 
“noncustomer”

มาตรการ Abandonment ถือเปน 
มาตรการแบบ “ละทิ้ง” สมมติฐานทั้ง 

3 สวนและมีการทบทวนทฤษฎีธุรกิจ 
ใหมหมดทุกประเด็น ทดสอบสมมติฐาน 
ทั้งหมดเพื่อใหแนใจวาไดมีการตรวจสอบ
ทุกสวนที ่เกี ่ยวกับทฤษฎีธุรกิจ มีการ 
ตั้งคำถามในทุกสมมติฐานเพื่อนำไปสูการ 
สรางวิสัยทัศนพันธกิจ เพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแข งข ันและทดสอบ 
ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจใหเปนไปตามทฤษฎี

มาตรการที่สองไดแก การศึกษา 
“noncustomer” เพราะวาการศึกษา 
ผูที่ไมใชลูกคาจะทำใหเขาใจเหตุผลวา 
ทำไมจึงไมมาเปนลูกคาขององคกร 
เพราะสวนใหญในทางทฤษฎีการตลาด 
ทั่วไปจะแนะนำใหเนนศึกษาเฉพาะลูกคา 
เทานั้น แต ปเตอร ดรักเกอรแนะวาการ 
ศึกษาผูที่ไมใชลูกคาจะเปนโอกาสในการ 
เพิ่มโอกาสเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจของ
องคกรเปนอยางดี

จากการที ่ได รวบรวมมาเลาส ู  
กันฟงในคร้ังน้ีจะเห็นไดวาการท่ีเรายกยอง 
ปเตอร ดรักเกอร วาเปนนักคิดแหง 
ศตวรรษที่ 20 หรือเปน Guru ทาง 
ดานธุรกิจนั ้น หลายๆ แนวคิดที ่เขาได 
เสนอแนะยังนำมาใชไดในปจจุบัน ทาน 
ผูอานคิดเชนเดียวกับผมหรือเปลาครับ
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ทฤษฏีธุรกิจ :
แนวทางในการตรวจสอบองคกร

เพ��อปองกันการตกยุค

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





เราจะว ัดผลตอบแทนทางการศ ึกษา 
อยางไร? 

การวัดผลตอบแทนทางการศึกษา 
ที่งายที่สุดคงจะหนีไมพนการพิจารณาจาก 
รายไดที ่แรงงานแตละคนไดรับ ซึ่งโดย 
ทั่วไปการหาความสัมพันธระหวางรายได
กับระดับการศึกษานั้น เรานิยมใชวิธีการ 
ของ Mincer (1974)1  ซึ่งจะเปนการ 
แสดงคาระดับรอยละอัตราผลตอบแทน 
โดยเฉลี่ยที่แรงงานไดรับเพิ่มขึ้นจากการ 
ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 ป ทั้งนี้ พบวา 
มีการศึกษาในเรื ่องผลตอบแทนทางการ 
ศึกษานี้อยางแพรหลายในหลายประเทศ 
ในชวงเวลาที ่แตกตางกัน รวมถึงมีการ 

ของภาครัฐอยูที่ประมาณ 4.22 ลานบาท 
ซึ่งหากพิจารณาสัดสวนแบงตามระดับการ
ศึกษาจะพบวามีการลงทุนในการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐานสูงที่สุดโดยอยูที่ประมาณ 
ร อยละ 73 (ร ูปภาพท ี ่  1 )  ท ั ้ งน ี ้  จาก  
ภาพรวมการลงทุนทางการศึกษาที่สูงมาก 
ของภาครัฐน้ี กอใหเกิดคำถามงายๆ วาการ 
ลงทุนนี้คุมคาหรือไม ซึ่งก็เชนเดียวกับการ 
ลงทุนโดยทั่วไป เราใชอัตราผลตอบแทน 
ทางการลงทุนเปนตัวชี้วัด การลงทุนดาน 
การศึกษาก็เชนเดียวกัน เราสามารถวัดได 
จากอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งใน 
ระดับรายบุคคลและระดับสังคมในภาพรวม

เราคงจะปฏิเสธไมไดวาปจจุบันการ 
ศึกษาถือเปนหนึ ่งในหัวใจหลักของการ 
พัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงพบวารัฐบาลของ 
แตละประเทศไดใหความสำคัญและมีการ 
ลงทุนทางดานการศึกษาเปนจำนวนที่สูง 
มาก ประเทศไทยก็เช นเด ียวกัน หาก 
พิจารณางบประมาณดานการศึกษาในชวง 
10 ป ท ี ่ผ านมา (พ.ศ. 2545-2554) 
งบประมาณดานการศึกษา ถือเปนหนึ่งใน 
งบประมาณหลักของรัฐโดยมีสัดสวนอยูที่
ประมาณรอยละ 4 ของ GDP และ 
สัดสวนอยูระหวางรอยละ 20.4 – 23.55 
ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  (ตารางที่ 
1) ซึ่งในป 2554 งบประมาณดานการศึกษา 

รายไดจากภาษีที่รัฐบาลไดรับจากการที่มี 
ผูหญิงเขารวมในตลาดแรงงานมากข้ึนอีกดวย 
ในสวนผลการศึกษาของไทย World Bank 
(2010) พบวาผลตอบแทนทางการศึกษาที่ 
ไมใชตัวเงินนั้นจะอยูในรูปของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนไทย เชน การตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการปองกันและการ 
ติดตอของโรคเอดส วัณโรค เปนตน รวมถึง 
ยังพบดวยวาการศึกษามีการสงถายระหวาง
รุนตอรุน โดยการพอแมที่มีการศึกษาสูงมี 
แนวโนมที่จะสงผลใหลูกมีการศึกษาสูงตาม
ไปดวย

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 

E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติ่มไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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แรงงานไดรับเพียงเทาน้ัน McMahon (2001) 
ไดระบุถึงผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใช 
ตัวเงินทั้งในแงเศรษฐกิจและสังคม เชน การ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ของเกษตรกร การลดอัตราการกออาชญากรรม 
อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารก รวมถึงการ 
ปร ับปร ุงท ัศนคต ิ ในเร ื ่องส ิ ่ งแวดล อม 
การเม ืองและส ิทธ ิมน ุษยชนอ ีกด  วย 
นอกจากนั้นแลว Schultz (2002) ยังได 
เนนวาการลงทุนทางการศึกษาในผู หญิง 
ไม  เพ ียงเก ิดประโยชนต อผ ู หญิงเพ ียง 
เทานั้น ยังสงผลกระทบดานบวกตอสังคม 
ในวงกวางในรูปของภาวะสุขภาพของเด็ก 
ในประเทศ การลดอัตราการเกิด รวมถึง 
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พัฒนาวิธีการประมาณการจากพื้นฐานของ 
Mincer อยางหลากหลาย โดยมีจุดมุงหมาย 
ท ี ่ จะลดค าความคลาดเคล ื ่ อนในการ 
ประมาณการอันเกิดขึ้นจากในขั้นตอนการ
ประมาณการท่ีเราไมสามารถนำความแตกตาง 
ในเรื ่องความสามารถของแตละคนเขามา 
อยูในกระบวนการวัดได2

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา = ? 
จากการสำรวจคาการประมาณการ 

ของอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาใน 
ประเทศทั่วโลกจำนวน 98 ประเทศโดย 
Psacharopoulas and Patrinos (2004) 
พบวาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของประเทศในโลกอยูที่รอยละ 
9.7  ซึ่งหมายความวาการเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดยเฉลี ่ยของแรงงาน 
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9.7 ทั้งนี้จากการ 
สำรวจรายภูมิภาค จะพบวากลุมประเทศ 
กำลังพัฒนามีอัตราผลตอบแทนทางการ 
ศึกษาอยูในระดับที่สูงกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว (ตารางที่ 2) เชน ประเทศ 
ในภูมิภาคแอฟริกามีอัตราผลตอบแทนทาง
การศึกษาอยูที่รอยละ 11.7 ขณะที่ประเทศ 
ในกลุม OECD อยูที่รอยละ 7.5 ทั้งนี้ 
เนื่องจากกลุมประเทศกำลังพัฒนามีระดับ 
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว ซึ่งการลงทุนในกลุมคนที่มีคา 

เฉล่ียการศึกษาท่ีสูงอยูแลวจะใหผลตอบแทน 
ที่ต่ำกวาการลงทุนในกลุมที่มีคาเฉลี่ยการ 

ศึกษาที ่ต่ำกวา นอกจากนั ้น อัตราผล 
ตอบแทนทางการศึกษาโดยเฉลี่ยของผูหญิง 
มีแนวโนมสูงกวาผูชาย ซึ่งจากการศึกษา 
ของ Dougherty (2003) พบวาผูหญิง 
โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนามีการ 
ศึกษาเฉลี่ยที่คอนขางต่ำ ทำใหตองทำงาน 
ในภาคการจางงานที ่ใชแรงงานไรทักษะ 
และจายคาแรงที ่ต่ำ การลงทุนทางการ 
ศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะชวยใหผูหญิงสามารถ 
เคลื่อนยายขึ้นไปสูภาคการจางงานที่ใช 
ทักษะและจายคาจางที่สูงขึ้นได โดยใน 
สวนอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของ 
ไทย จากผลการวิจัยโดย Warunsiri and 
McNown (2010) ซึ่งใชขอมูลการสำรวจ 
ภาวะการม ีงานทำของประชากรของ 
สำนักงานสถิติแหงชาติมาวิเคราะห  พบวา 
โดยเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ไทยอยูที่ระดับรอยละ 14-16 โดยอัตรา 
ผลตอบแทนทางการศึกษาของผูหญิงมีคา
ที่สูงกวาผูชาย, คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง 
มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาคนที่อยูในเขต
ชนบทและคนที ่ไม ไดอยู ในสถานภาพ 
สมรส (โสด/หยา/หมาย) มีคาที่สูงกวาคน 
ที่อยูในสถานภาพสมรส (รูปภาพที่ 2)

ผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใชตัวเงิน
การวัดผลตอบแทนทางการศึกษานั้น 

ไมไดมีเพียงการวัดในรูปตัวเงินหรือรายไดที่

รูปภาพที่ 1 งบประมาณรายจายดานการศึกษาจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2554 (ลานบาท)

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางที่  1 งบประมาณดานการศึกษาตอ GDP  และงบประมาณดานการศึกษา
ตองบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2535-2554

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจอัตราผลตอบแทนทางการศึกษารายภูมิภาคในโลก

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
 2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: Table 4, Page 115 in Psacharopoulas and Patrinos (2004)

หนวย : ลานบาท

รูปภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ของไทยแบงตามรายกลุมประชากร

ภูมิภาค

เอเชีย 5,182

6,299

3,125

24,582

974

9,160

8.4

8.8

8.2

9.0

7.3

8.3

9.9

7.1

12.0

7.5

11.7

9.7

ยุโรป/ตะวันออก
กลาง/แอฟริกาเหนือ

ลาตินอเมริกา/
คาริบเบียน

OECD

แอฟริกา

โลก

คาเฉลี่ย Per Capita
(USD)

คาเฉลี่ยจำนวนปการศึกษา
(ป)

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
(รอยละ)

คิด…เข�ยน by RIPEDEconomic Review Contributor
ดร. ศศิว�มล วรุณศิร� 
อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร 
และผูเช�่ยวชาญสถาบันว�จัยเพ��อการประเมิน 
และออกแบบนโยบาย 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Economics), University of 
Colorado at Boulder, ประเทศสหรัฐอเมร�กา
เช�่ยวชาญ เศรษฐศาสตรแรงงาน การศึกษา 
การพัฒนา ระหวางประเทศ

“คาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของ 
ประเทศในโลกอยูที่
รอยละ 9.7 ในขณะ 
ที่ประเทศไทยอยูที่ 
รอยละ 14-16 ซ�่ง 
หมายถึงวาการ 
เร�ยนเพ��มข�้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดย
เฉลี่ยของแรงงาน 
เพ��มข�้นประมาณ 
รอยละ 14-16” 

ปงบประมาณ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

5,450,643

5,917,369

6,489,476

7,092,893

7,844,939

8,525,197

9,080,466

9,041,551

10,102,986

1,023,000

999,900

1,163,500

1,250,000

1,360,000

1,566,200

1,660,000

1,951,700

1,700,000

222,989.8

235,444.4

251,194

262,721.8

295,622.8

355,241.1

364,634.2

419,233.2

379,124.8

4.09

3.98

3.87

3.70

3.77

4.17

4.02

4.64

3.75

21.80

23.55

21.59

21.02

21.74 

22.68

21.97

21.48

22.30

GDP E.B./GDP E.B/N.B.งบประมาณ
แผนดิน(N.B.)

งบประมาณ
การศึกษา(E.B.)
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ผลตอบแทนทางการศึกษา = ?



เราจะว ัดผลตอบแทนทางการศ ึกษา 
อยางไร? 

การวัดผลตอบแทนทางการศึกษา 
ที่งายที่สุดคงจะหนีไมพนการพิจารณาจาก 
รายไดที ่แรงงานแตละคนไดรับ ซึ่งโดย 
ทั่วไปการหาความสัมพันธระหวางรายได
กับระดับการศึกษานั้น เรานิยมใชวิธีการ 
ของ Mincer (1974)1  ซึ่งจะเปนการ 
แสดงคาระดับรอยละอัตราผลตอบแทน 
โดยเฉลี่ยที่แรงงานไดรับเพิ่มขึ้นจากการ 
ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 ป ทั้งนี้ พบวา 
มีการศึกษาในเรื ่องผลตอบแทนทางการ 
ศึกษานี้อยางแพรหลายในหลายประเทศ 
ในชวงเวลาที ่แตกตางกัน รวมถึงมีการ 

ของภาครัฐอยูที่ประมาณ 4.22 ลานบาท 
ซึ่งหากพิจารณาสัดสวนแบงตามระดับการ
ศึกษาจะพบวามีการลงทุนในการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐานสูงที่สุดโดยอยูที่ประมาณ 
ร อยละ 73 (ร ูปภาพท ี ่  1 )  ท ั ้ งน ี ้  จาก  
ภาพรวมการลงทุนทางการศึกษาที่สูงมาก 
ของภาครัฐน้ี กอใหเกิดคำถามงายๆ วาการ 
ลงทุนนี้คุมคาหรือไม ซึ่งก็เชนเดียวกับการ 
ลงทุนโดยทั่วไป เราใชอัตราผลตอบแทน 
ทางการลงทุนเปนตัวชี้วัด การลงทุนดาน 
การศึกษาก็เชนเดียวกัน เราสามารถวัดได 
จากอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งใน 
ระดับรายบุคคลและระดับสังคมในภาพรวม

เราคงจะปฏิเสธไมไดวาปจจุบันการ 
ศึกษาถือเปนหนึ ่งในหัวใจหลักของการ 
พัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงพบวารัฐบาลของ 
แตละประเทศไดใหความสำคัญและมีการ 
ลงทุนทางดานการศึกษาเปนจำนวนที่สูง 
มาก ประเทศไทยก็เช นเด ียวกัน หาก 
พิจารณางบประมาณดานการศึกษาในชวง 
10 ป ท ี ่ผ านมา (พ.ศ. 2545-2554) 
งบประมาณดานการศึกษา ถือเปนหนึ่งใน 
งบประมาณหลักของรัฐโดยมีสัดสวนอยูที่
ประมาณรอยละ 4 ของ GDP และ 
สัดสวนอยูระหวางรอยละ 20.4 – 23.55 
ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  (ตารางที่ 
1) ซึ่งในป 2554 งบประมาณดานการศึกษา 

รายไดจากภาษีที่รัฐบาลไดรับจากการที่มี 
ผูหญิงเขารวมในตลาดแรงงานมากข้ึนอีกดวย 
ในสวนผลการศึกษาของไทย World Bank 
(2010) พบวาผลตอบแทนทางการศึกษาที่ 
ไมใชตัวเงินนั้นจะอยูในรูปของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนไทย เชน การตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการปองกันและการ 
ติดตอของโรคเอดส วัณโรค เปนตน รวมถึง 
ยังพบดวยวาการศึกษามีการสงถายระหวาง
รุ นตอรุ น โดยพอแมที ่มีการศึกษาสูงมี 
แนวโนมที่จะสงผลใหลูกมีการศึกษาสูงตาม
ไปดวย

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 

E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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แรงงานไดรับเพียงเทาน้ัน McMahon (2001) 
ไดระบุถึงผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใช 
ตัวเงินทั้งในแงเศรษฐกิจและสังคม เชน การ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ของเกษตรกร การลดอัตราการกออาชญากรรม 
อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารก รวมถึงการ 
ปร ับปร ุงท ัศนคต ิ ในเร ื ่องส ิ ่ งแวดล อม 
การเม ืองและส ิทธ ิมน ุษยชนอ ีกด  วย 
นอกจากนั้นแลว Schultz (2002) ยังได 
เนนวาการลงทุนทางการศึกษาในผู หญิง 
ไม  เพ ียงเก ิดประโยชนต อผ ู หญิงเพ ียง 
เทานั้น ยังสงผลกระทบดานบวกตอสังคม 
ในวงกวางในรูปของภาวะสุขภาพของเด็ก 
ในประเทศ การลดอัตราการเกิด รวมถึง 

1 ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³ Mincerian Equation ´�ÇÂÇÔ¸Õ¡ÓÅÑ§ÊÍ§¹�ÍÂ·Õ่ÊØ´ â´ÂãË�¨Ó¹Ç¹»�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨Ó¹Ç¹»�¢Í§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹à»�¹µÑÇ¡ÓË¹´ÃÒÂä´�·Õ่áÃ§§Ò¹ä´�ÃÑº «Ö่§¤�ÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ô์ 
¢Í§µÑÇá»Ã¨Ó¹Ç¹»�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨ÐÊÐ·�Í¹¶Ö§ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

2 â´Â·Ñ่Çä»¨Ð¾ºÇ�Ò ¤¹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§ÁÕá¹Çâ¹�Á·Õ่¨ÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õ่ÊÙ§ä»´�ÇÂ·ÓãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õ่¨Ð ¾Ñ²¹ÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤�Ò·Õ่ãË�¼Åã¡Å�à¤ÕÂ§¡ÑºÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹·Õ่á·�¨ÃÔ§ãË�ÁÒ¡  
3 ¼Ù�à¢ÕÂ¹ãª�ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤�Òáºº Pseudo-Panel Approach áÅÐ Instrumental Variable Estimation «Ö่§àª×่ÍÇ�Ò à»�¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³·Õ่ãË�¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×่Í¹·Õ่¤�Í¹¢�Ò§µ่Ó·Õ่ÊØ´

พัฒนาวิธีการประมาณการจากพื้นฐานของ 
Mincer อยางหลากหลาย โดยมีจุดมุงหมาย 
ท ี ่ จะลดค าความคลาดเคล ื ่ อนในการ 
ประมาณการอันเกิดขึ้นจากในขั้นตอนการ
ประมาณการท่ีเราไมสามารถนำความแตกตาง 
ในเรื ่องความสามารถของแตละคนเขามา 
อยูในกระบวนการวัดได2

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา = ? 
จากการสำรวจคาการประมาณการ 

ของอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาใน 
ประเทศทั่วโลกจำนวน 98 ประเทศโดย 
Psacharopoulas and Patrinos (2004) 
พบวาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของประเทศในโลกอยูที่รอยละ 
9.7  ซึ่งหมายความวาการเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดยเฉลี ่ยของแรงงาน 
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9.7 ทั้งนี้จากการ 
สำรวจรายภูมิภาค จะพบวากลุมประเทศ 
กำลังพัฒนามีอัตราผลตอบแทนทางการ 
ศึกษาอยูในระดับที่สูงกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว (ตารางที่ 2) เชน ประเทศ 
ในภูมิภาคแอฟริกามีอัตราผลตอบแทนทาง
การศึกษาอยูที่รอยละ 11.7 ขณะที่ประเทศ 
ในกลุม OECD อยูที่รอยละ 7.5 ทั้งนี้ 
เนื่องจากกลุมประเทศกำลังพัฒนามีระดับ 
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว ซึ่งการลงทุนในกลุมคนที่มีคา 

เฉล่ียการศึกษาท่ีสูงอยูแลวจะใหผลตอบแทน 
ที่ต่ำกวาการลงทุนในกลุมที่มีคาเฉลี่ยการ 

ศึกษาที ่ต่ำกวา นอกจากนั ้น อัตราผล 
ตอบแทนทางการศึกษาโดยเฉลี่ยของผูหญิง 
มีแนวโนมสูงกวาผูชาย ซึ่งจากการศึกษา 
ของ Dougherty (2003) พบวาผูหญิง 
โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนามีการ 
ศึกษาเฉลี่ยที่คอนขางต่ำ ทำใหตองทำงาน 
ในภาคการจางงานที ่ใชแรงงานไรทักษะ 
และจายคาแรงที ่ต่ำ การลงทุนทางการ 
ศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะชวยใหผูหญิงสามารถ 
เคลื่อนยายขึ้นไปสูภาคการจางงานที่ใช 
ทักษะและจายคาจางที่สูงขึ้นได โดยใน 
สวนอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของ 
ไทย จากผลการวิจัยโดย Warunsiri and 
McNown (2010) ซึ่งใชขอมูลการสำรวจ 
ภาวะการม ีงานทำของประชากรของ 
สำนักงานสถิติแหงชาติมาวิเคราะห  พบวา 
โดยเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ไทยอยูที่ระดับรอยละ 14-16 โดยอัตรา 
ผลตอบแทนทางการศึกษาของผูหญิงมีคา
ที่สูงกวาผูชาย คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง 
มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาคนที่อยูในเขต
ชนบท และคนที่ไมไดอยูในสถานภาพ 
สมรส (โสด/หยา/หมาย) มีคาที่สูงกวาคน 
ที่อยูในสถานภาพสมรส (รูปภาพที่ 2)

ผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใชตัวเงิน
การวัดผลตอบแทนทางการศึกษานั้น 

ไมไดมีเพียงการวัดในรูปตัวเงินหรือรายไดที่

รูปภาพที่ 1 งบประมาณรายจายดานการศึกษาจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2554 (ลานบาท)

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางที่  1 งบประมาณดานการศึกษาตอ GDP  และงบประมาณดานการศึกษา
ตองบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2535-2554

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจอัตราผลตอบแทนทางการศึกษารายภูมิภาคในโลก

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
 2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: Table 4, Page 115 in Psacharopoulas and Patrinos (2004)

หนวย : ลานบาท

รูปภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ของไทยแบงตามรายกลุมประชากร

ภูมิภาค

เอเชีย 5,182

6,299

3,125

24,582

974

9,160

8.4

8.8

8.2

9.0

7.3

8.3

9.9

7.1

12.0

7.5

11.7

9.7

ยุโรป/ตะวันออก
กลาง/แอฟริกาเหนือ

ลาตินอเมริกา/
คาริบเบียน

OECD

แอฟริกา

โลก

คาเฉลี่ย Per Capita
(USD)

คาเฉลี่ยจำนวนปการศึกษา
(ป)

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
(รอยละ)

คิด…เข�ยน by RIPEDEconomic Review Contributor
ดร. ศศิว�มล วรุณศิร� 
อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร 
และผูเช�่ยวชาญสถาบันว�จัยเพ��อการประเมิน 
และออกแบบนโยบาย 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Economics), University of 
Colorado at Boulder, ประเทศสหรัฐอเมร�กา
เช�่ยวชาญ เศรษฐศาสตรแรงงาน การศึกษา 
การพัฒนา ระหวางประเทศ

“คาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของ 
ประเทศในโลกอยูที่
รอยละ 9.7 ในขณะ 
ที่ประเทศไทยอยูที่ 
รอยละ 14-16 ซ�่ง 
หมายถึงวาการ 
เร�ยนเพ��มข�้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดย
เฉลี่ยของแรงงาน 
เพ��มข�้นประมาณ 
รอยละ 14-16” 

ปงบประมาณ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

5,450,643

5,917,369

6,489,476

7,092,893

7,844,939

8,525,197

9,080,466

9,041,551

10,102,986

1,023,000

999,900

1,163,500

1,250,000

1,360,000

1,566,200

1,660,000

1,951,700

1,700,000

222,989.8

235,444.4

251,194

262,721.8

295,622.8

355,241.1

364,634.2

419,233.2

379,124.8

4.09

3.98

3.87

3.70

3.77

4.17

4.02

4.64

3.75

21.80

23.55

21.59

21.02

21.74 

22.68

21.97

21.48

22.30

GDP E.B./GDP E.B/N.B.งบประมาณ
แผนดิน(N.B.)

งบประมาณ
การศึกษา(E.B.)
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ผลตอบแทนทางการศึกษา = ?



เราจะว ัดผลตอบแทนทางการศ ึกษา 
อยางไร? 

การวัดผลตอบแทนทางการศึกษา 
ที่งายที่สุดคงจะหนีไมพนการพิจารณาจาก 
รายไดที ่แรงงานแตละคนไดรับ ซึ่งโดย 
ทั่วไปการหาความสัมพันธระหวางรายได
กับระดับการศึกษานั้น เรานิยมใชวิธีการ 
ของ Mincer (1974)1  ซึ่งจะเปนการ 
แสดงคาระดับรอยละอัตราผลตอบแทน 
โดยเฉลี่ยที่แรงงานไดรับเพิ่มขึ้นจากการ 
ไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 ป ทั้งนี้ พบวา 
มีการศึกษาในเรื ่องผลตอบแทนทางการ 
ศึกษานี้อยางแพรหลายในหลายประเทศ 
ในชวงเวลาที ่แตกตางกัน รวมถึงมีการ 

ของภาครัฐอยูที่ประมาณ 4.22 ลานบาท 
ซึ่งหากพิจารณาสัดสวนแบงตามระดับการ
ศึกษาจะพบวามีการลงทุนในการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐานสูงที่สุดโดยอยูที่ประมาณ 
ร อยละ 73 (ร ูปภาพท ี ่  1 )  ท ั ้ งน ี ้  จาก  
ภาพรวมการลงทุนทางการศึกษาที่สูงมาก 
ของภาครัฐน้ี กอใหเกิดคำถามงายๆ วาการ 
ลงทุนนี้คุมคาหรือไม ซึ่งก็เชนเดียวกับการ 
ลงทุนโดยทั่วไป เราใชอัตราผลตอบแทน 
ทางการลงทุนเปนตัวชี้วัด การลงทุนดาน 
การศึกษาก็เชนเดียวกัน เราสามารถวัดได 
จากอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งใน 
ระดับรายบุคคลและระดับสังคมในภาพรวม

เราคงจะปฏิเสธไมไดวาปจจุบันการ 
ศึกษาถือเปนหนึ ่งในหัวใจหลักของการ 
พัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงพบวารัฐบาลของ 
แตละประเทศไดใหความสำคัญและมีการ 
ลงทุนทางดานการศึกษาเปนจำนวนที่สูง 
มาก ประเทศไทยก็เช นเด ียวกัน หาก 
พิจารณางบประมาณดานการศึกษาในชวง 
10 ป ท ี ่ผ านมา (พ.ศ. 2545-2554) 
งบประมาณดานการศึกษา ถือเปนหนึ่งใน 
งบประมาณหลักของรัฐโดยมีสัดสวนอยูที่
ประมาณรอยละ 4 ของ GDP และ 
สัดสวนอยูระหวางรอยละ 20.4 – 23.55 
ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  (ตารางที่ 
1) ซึ่งในป 2554 งบประมาณดานการศึกษา 

รายไดจากภาษีที่รัฐบาลไดรับจากการที่มี 
ผูหญิงเขารวมในตลาดแรงงานมากข้ึนอีกดวย 
ในสวนผลการศึกษาของไทย World Bank 
(2010) พบวาผลตอบแทนทางการศึกษาที่ 
ไมใชตัวเงินนั้นจะอยูในรูปของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนไทย เชน การตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการปองกันและการ 
ติดตอของโรคเอดส วัณโรค เปนตน รวมถึง 
ยังพบดวยวาการศึกษามีการสงถายระหวาง
รุ นตอรุ น โดยพอแมที ่มีการศึกษาสูงมี 
แนวโนมที่จะสงผลใหลูกมีการศึกษาสูงตาม
ไปดวย

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 

E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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แรงงานไดรับเพียงเทาน้ัน McMahon (2001) 
ไดระบุถึงผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใช 
ตัวเงินทั้งในแงเศรษฐกิจและสังคม เชน การ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ของเกษตรกร การลดอัตราการกออาชญากรรม 
อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารก รวมถึงการ 
ปร ับปร ุงท ัศนคต ิ ในเร ื ่องส ิ ่ งแวดล อม 
การเม ืองและส ิทธ ิมน ุษยชนอ ีกด  วย 
นอกจากนั้นแลว Schultz (2002) ยังได 
เนนวาการลงทุนทางการศึกษาในผู หญิง 
ไม  เพ ียงเก ิดประโยชนต อผ ู หญิงเพ ียง 
เทานั้น ยังสงผลกระทบดานบวกตอสังคม 
ในวงกวางในรูปของภาวะสุขภาพของเด็ก 
ในประเทศ การลดอัตราการเกิด รวมถึง 

1 ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³ Mincerian Equation ´�ÇÂÇÔ¸Õ¡ÓÅÑ§ÊÍ§¹�ÍÂ·Õ่ÊØ´ â´ÂãË�¨Ó¹Ç¹»�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨Ó¹Ç¹»�¢Í§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹à»�¹µÑÇ¡ÓË¹´ÃÒÂä´�·Õ่áÃ§§Ò¹ä´�ÃÑº «Ö่§¤�ÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ô์ 
¢Í§µÑÇá»Ã¨Ó¹Ç¹»�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨ÐÊÐ·�Í¹¶Ö§ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

2 â´Â·Ñ่Çä»¨Ð¾ºÇ�Ò ¤¹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§ÁÕá¹Çâ¹�Á·Õ่¨ÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õ่ÊÙ§ä»´�ÇÂ·ÓãË�ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õ่¨Ð ¾Ñ²¹ÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤�Ò·Õ่ãË�¼Åã¡Å�à¤ÕÂ§¡ÑºÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹·Õ่á·�¨ÃÔ§ãË�ÁÒ¡  
3 ¼Ù�à¢ÕÂ¹ãª�ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¤�Òáºº Pseudo-Panel Approach áÅÐ Instrumental Variable Estimation «Ö่§àª×่ÍÇ�Ò à»�¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³·Õ่ãË�¤�Ò¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×่Í¹·Õ่¤�Í¹¢�Ò§µ่Ó·Õ่ÊØ´

พัฒนาวิธีการประมาณการจากพื้นฐานของ 
Mincer อยางหลากหลาย โดยมีจุดมุงหมาย 
ท ี ่ จะลดค าความคลาดเคล ื ่ อนในการ 
ประมาณการอันเกิดขึ้นจากในขั้นตอนการ
ประมาณการท่ีเราไมสามารถนำความแตกตาง 
ในเรื ่องความสามารถของแตละคนเขามา 
อยูในกระบวนการวัดได2

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา = ? 
จากการสำรวจคาการประมาณการ 

ของอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาใน 
ประเทศทั่วโลกจำนวน 98 ประเทศโดย 
Psacharopoulas and Patrinos (2004) 
พบวาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของประเทศในโลกอยูที่รอยละ 
9.7  ซึ่งหมายความวาการเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดยเฉลี ่ยของแรงงาน 
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9.7 ทั้งนี้จากการ 
สำรวจรายภูมิภาค จะพบวากลุมประเทศ 
กำลังพัฒนามีอัตราผลตอบแทนทางการ 
ศึกษาอยูในระดับที่สูงกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว (ตารางที่ 2) เชน ประเทศ 
ในภูมิภาคแอฟริกามีอัตราผลตอบแทนทาง
การศึกษาอยูที่รอยละ 11.7 ขณะที่ประเทศ 
ในกลุม OECD อยูที่รอยละ 7.5 ทั้งนี้ 
เนื่องจากกลุมประเทศกำลังพัฒนามีระดับ 
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกวากลุมประเทศที่ 
พัฒนาแลว ซึ่งการลงทุนในกลุมคนที่มีคา 

เฉล่ียการศึกษาท่ีสูงอยูแลวจะใหผลตอบแทน 
ที่ต่ำกวาการลงทุนในกลุมที่มีคาเฉลี่ยการ 

ศึกษาที ่ต่ำกวา นอกจากนั ้น อัตราผล 
ตอบแทนทางการศึกษาโดยเฉลี่ยของผูหญิง 
มีแนวโนมสูงกวาผูชาย ซึ่งจากการศึกษา 
ของ Dougherty (2003) พบวาผูหญิง 
โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนามีการ 
ศึกษาเฉลี่ยที่คอนขางต่ำ ทำใหตองทำงาน 
ในภาคการจางงานที ่ใชแรงงานไรทักษะ 
และจายคาแรงที ่ต่ำ การลงทุนทางการ 
ศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะชวยใหผูหญิงสามารถ 
เคลื่อนยายขึ้นไปสูภาคการจางงานที่ใช 
ทักษะและจายคาจางที่สูงขึ้นได โดยใน 
สวนอัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของ 
ไทย จากผลการวิจัยโดย Warunsiri and 
McNown (2010) ซึ่งใชขอมูลการสำรวจ 
ภาวะการม ีงานทำของประชากรของ 
สำนักงานสถิติแหงชาติมาวิเคราะห  พบวา 
โดยเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ไทยอยูที่ระดับรอยละ 14-16 โดยอัตรา 
ผลตอบแทนทางการศึกษาของผูหญิงมีคา
ที่สูงกวาผูชาย คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง 
มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาคนที่อยูในเขต
ชนบท และคนที่ไมไดอยูในสถานภาพ 
สมรส (โสด/หยา/หมาย) มีคาที่สูงกวาคน 
ที่อยูในสถานภาพสมรส (รูปภาพที่ 2)

ผลตอบแทนทางการศึกษาที่ไมใชตัวเงิน
การวัดผลตอบแทนทางการศึกษานั้น 

ไมไดมีเพียงการวัดในรูปตัวเงินหรือรายไดที่

รูปภาพที่ 1 งบประมาณรายจายดานการศึกษาจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2554 (ลานบาท)

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางที่  1 งบประมาณดานการศึกษาตอ GDP  และงบประมาณดานการศึกษา
ตองบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2535-2554

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจอัตราผลตอบแทนทางการศึกษารายภูมิภาคในโลก

ที่มา: 1. สำนักงบประมาณ
 2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: Table 4, Page 115 in Psacharopoulas and Patrinos (2004)

หนวย : ลานบาท

รูปภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
ของไทยแบงตามรายกลุมประชากร

ภูมิภาค

เอเชีย 5,182

6,299

3,125

24,582

974

9,160

8.4

8.8

8.2

9.0

7.3

8.3

9.9

7.1

12.0

7.5

11.7

9.7

ยุโรป/ตะวันออก
กลาง/แอฟริกาเหนือ

ลาตินอเมริกา/
คาริบเบียน

OECD

แอฟริกา

โลก

คาเฉลี่ย Per Capita
(USD)

คาเฉลี่ยจำนวนปการศึกษา
(ป)

อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา
(รอยละ)

คิด…เข�ยน by RIPEDEconomic Review Contributor
ดร. ศศิว�มล วรุณศิร� 
อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร 
และผูเช�่ยวชาญสถาบันว�จัยเพ��อการประเมิน 
และออกแบบนโยบาย 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Economics), University of 
Colorado at Boulder, ประเทศสหรัฐอเมร�กา
เช�่ยวชาญ เศรษฐศาสตรแรงงาน การศึกษา 
การพัฒนา ระหวางประเทศ

“คาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนทาง 
การศึกษาของ 
ประเทศในโลกอยูที่
รอยละ 9.7 ในขณะ 
ที่ประเทศไทยอยูที่ 
รอยละ 14-16 ซ�่ง 
หมายถึงวาการ 
เร�ยนเพ��มข�้นอีก 1 
ปจะทำใหรายไดโดย
เฉลี่ยของแรงงาน 
เพ��มข�้นประมาณ 
รอยละ 14-16” 

ปงบประมาณ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

5,450,643

5,917,369

6,489,476

7,092,893

7,844,939

8,525,197

9,080,466

9,041,551

10,102,986

1,023,000

999,900

1,163,500

1,250,000

1,360,000

1,566,200

1,660,000

1,951,700

1,700,000

222,989.8

235,444.4

251,194

262,721.8

295,622.8

355,241.1

364,634.2

419,233.2

379,124.8

4.09

3.98

3.87

3.70

3.77

4.17

4.02

4.64

3.75

21.80

23.55

21.59

21.02

21.74 

22.68

21.97

21.48

22.30

GDP E.B./GDP E.B/N.B.งบประมาณ
แผนดิน(N.B.)

งบประมาณ
การศึกษา(E.B.)
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Double-dip Recession หรือภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอยรอบสองของเศรษฐกิจโลก
หรือเศรษฐกิจชั้นนำของโลก เชน สหรัฐฯ 
หรือสหภาพยุโรป เปนคำท่ีนักเศรษฐศาสตร 
และนักการเงินท่ัวโลก เชน Paul Krugman, 
Nouriel Roubini, George Soros และ 
Alan Greenspan เริ่มออกมาแสดงความ 
วิตกกังวลวามีโอกาสเกิดมากขึ้น ทั้งนี้ นัก 
วิเคราะหหลายคนเชื ่อวาหากเกิดวิกฤติ 
เศรษฐกิจโลกครั ้งใหม วิกฤติครั ้งนี ้จะมี 
ความรุนแรงมากกวาวิกฤติเศรษฐกิจโลกใน
ป พ.ศ. 2551-2552 ที ่รู จักกันดีในชื ่อ 
Hamburger Crisis

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเริ่มตน
ตั้งแตความวุนวายทางการเมืองในตะวัน 
ออกกลางและแอฟริกาที่เริ่มตั้งแตอียิปต 
จนถึงลิเบียท่ีทำใหราคาน้ำมันในตลาดโลก 
ปรับตัวสูงขึ ้นเกินกวา 100 ดอลลาร 
สหรัฐฯตอบารเรล ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทำให 
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ เริ่มออกอาการ 
เป เพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผล 
ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อัตราเงินเฟอสูงขึ้น 
จนธนาคารกลางของหลายประเทศเริ่มปรับ
อัตราดอกเบี ้ยเพื ่อสกัดกั ้นภาวะเงินเฟอ 
ผูบริโภคเริ่มชะลอการบริโภคเพราะตนทุน
คาครองชีพสูงขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจโลกเริ่ม 
ออกอาการชะลอตัวลงนับต้ังแตปลายไตรมาส 
แรกของปนี้เปนตนมา

ประเทศที่ไดรับผลกระทบอยางเห็น 
ไดชัดจากการท่ีราคาขาวของแพงอันเน่ือง 
มาจากราคาน้ำมันแพงและเศรษฐกิจที ่ 
ขยายตัวรอนแรงเกินไป คือ ประเทศจีน มี 
อัตราเงินเฟอสูงถึง 6.5% ตองปรับใช 
นโยบายการเงินเขมงวดผานการเพิ่มอัตรา 
ดอกเบี้ย เพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมาย 
ของธนาคาร และชะลอการปลอยสินเชื่อ 
สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจลดลง และมีความเขมแข็งในการ 
ชวยเศรษฐกิจโลกไดนอยลงเม่ือเปรียบเทียบ 
กับชวง Hamburger Crisis

และเม่ือสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โถมกระหน่ำประเทศตางๆ ตลอดทั้งป ยิ่ง 
ทำใหเศรษฐกิจของประเทศตางๆ มีความ 
บอบช้ำเพิ่มเติม โดยเริ่มที่คลื่นยักษสึนามิที่ 
ถลมประเทศญี่ปุน ทำใหเศรษฐกิจญี่ปุนที่ 
เริ่มตั้งเคาการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยาง 

ชัดเจนตองลมครืนลงเกินกวาที่จะเยียวยา
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และกวาที่ญี่ปุน 
จะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจกลับมา 
เหมือนเดิมไดอีกครั ้งคงตองใชเวลาอีก 
อยางนอย 1-2 ป ทำใหในปจจุบันญี่ปุน 
ไมมีความเขมแข็งในการชวยเศรษฐกิจโลก 
ไดเหมือนกับชวง Hamburger Crisis 
เชนเดียวกับจีน

แตตนเหตุท่ีสำคัญท่ีสุดของความผันผวน 
เศรษฐกิจโลกในครั้งนี ้คงหนีไมพนปญหา 
หนี้สาธารณะที่ทรงตัวอยูในระดับสูงของ 
ประเทศชั้นนำทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศ 
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน โดยเฉพาะ 
ปญหาหนี ้สาธารณะของยุโรปในกลุ ม 
PIIGS คือ โปรตุเกส ไอรแลนด อิตาลี กรีซ 
และสเปน ที่มีปญหาสำคัญรวมกันคือมี 
หนี้สาธารณะสูงกวา 60% ของ GDP มี 
ปญหาการขาดดุลงบประมาณสูง และมี 
ปญหาการวางงานสูง

ป ญหาเหล าน ี ้  ทำให กล ุ ม PI IGS 
ประสบปญหาทางการเงินและการคลังมาก
ขึ้นเปนลำดับ เริ่มตนที่กรีซ ตามมาดวย 
ไอรแลนด และโปรตุเกสที่ตองขอรับความ 
ชวยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรปและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จน 
ถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ (credit 
rating) ทำใหลาสุดประเทศกรีซเปนประเทศ 
ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำที่สุดในโลกคือ 
ระดับ CC หลังจากนั้น ประเทศที่ถูกจับตา 
มองวาจะมีปญหาตามมาคืออิตาลี และ 
สเปนก็ประสบชะตากรรมแบบเดียวกันคือ 
ขาดสภาพคลองทางการเงินจนทำใหสหภาพ 
ยุโรปและจีนตองเขามาชวยซื ้อพันธบัตร 
รัฐบาลและหาทางปองกันไมใหอิตาลีและ 
สเปนตองลมทั้งยืนเหมือนกรีซ ไอรแลนด 
และโปรตุเกส แตก็ตองยอมรับวาความ 
เขมแข็งของอิตาลีและสเปนนั ้นลดลงไป 
มาก

ปญหาในยุโรปบานปลายออกไปมาก 
ทำใหประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจเขมแข็งคือ
เยอรมันและฝรั่งเศสตองซวนเซลงไปดวย 
เพราะสองประเทศนี้ตองใชเงินของตนไป 
โอบอุมกลุม PIIGS และถลำลึกเขาไปสู 
ปญหามากขึ้น เขาทำนองที่วา “คนที่มี 
รางกายแข็งแรงกำลังเปนไขและติดเชื ้อ 
เพราะไปเยี่ยมผูปวย 5 คนในหอง ICU ทุก 
วัน” ทำใหลาสุด ธนาคารของฝรั่งเศส 2 
แหงถูกปรับลดอันดับความนาเชื ่อถือลง 
เพราะปญหาหนี้ยุโรป นอกจากนี้ ยังมี 
ธนาคารของเยอรมันและฝรั่งเศสอีกหลาย 
แหงที่อาจถูกลดอันดับความนาเชื่อถือไดอีก
จากปญหาดังกลาว ทำใหมีขาวลือวาเยอรมัน 
และฝรั ่งเศสอาจปลอยใหกรีซออกจาก 
ประเทศใน Euro Zone ที่ใชเงินสกุลยูโร 
ซึ่งอาจเปนชนวนระเบิดลูกใหมได

เหตุผลสำคัญที ่ทำใหเศรษฐกิจโลก 
ซวน เซหน ั กข ึ ้ นคงหน ี ไม  พ  นป ญหา 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แมวาจะผานการ 
กระตุนเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการคลัง 
8 แสนลานดอลลารของประธานาธิบดี 
โอบามา และมาตรการ QE1 และ QE2 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไมสามารถ 
ทำใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวไดอยางยั่งยืน 
จนทำใหสัญญาณการชะลอตัวกลับมาและ 
อัตราการวางงานยังสูงกวา 9% ตลอดจน 
ความขัดแยงทางการเมืองระหวาง 2 พรรค 
ใหญและปญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ 
ทำใหสหรัฐฯ ถูกลดอันดับความนาเชื่อถือ 
จากระดับสูงสุด AAA มาเปน AA+ โดย 
S&P เปนครั้งแรกในรอบ 70 ป ทำให 
สถานการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยูใน 
อาการท่ีไมดี

แม ว าล าส ุดประธานาธ ิด ีโอบามา 
จะเสนอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 4.7 แสนลาน 
ดอลลารแตก็ไมสามารถสรางความเชื่อมั่น 
ไดอยางเต็มที ่ ภายใตความขัดแยงทาง 
การเมืองในสภาผูแทนราษฎรสหรัฐ ซึ่งอาจ 
ทำใหมาตรการนี้ไมผานก็ได

สรุปไดงายๆ นะครับวาเศรษฐกิจโลก 
ซวนเซอยางหนักในประเทศชั้นนำของโลก 
และยังไมเห็นทางออกหรือแสงสวางปลาย 
อุโมงคท่ีชัดเจน ประเทศไทยไดรับผลกระทบ 
ไมมากก็นอยแนนอนครับ แตผลกระทบที่ 
เกิดข้ึนจะเปนอยางไร ขอเก็บขอมูลท่ีชัดเจน 
แลวกลับมาพูดคุยกันในฉบับหนาครับ

เมื่อเศรษฐกิจโลกซวนเซ:
เศรษฐกิจไทยจะซ�มเซาหร�อยังคงซูซา

Contributor
ผศ.ดร. ธนวรรธน พลว�ชัย 
ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษา
Ph.D.(Applied Statistics and Research 
Methods : Measurement) University of 
Northern Colorado, USA เช�่ยวชาญ 
เศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐศาสตรจุลภาค 
ฯลฯ
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นอกเหนือจากกรอบความรวมมือ 
บิมสเทคแลว ไทยยังมีกรอบความรวมมือ 
GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ 
G rea te r  Mekong  Sub reg iona l  
Economic Cooperation)1 ที่ชวยสราง 
เสริมโอกาสใหแกสินคาของไทยในภูมิภาค 
โดยเฉพาะพมาที ่สามารถเชื ่อมตอไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศได แมในปจจุบัน 
เสนทางการคมนาคมขนสงยังไมดีและยังไม 
สะดวกมากนัก แตในระยะยาวภูมิภาค 
ดังกลาวจะถือเปนตลาดสงออกรวมถึงเปน 
ฐานการผลิตที่สำคัญของไทยอีกแหงหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากปริมาณของผูบริโภคที่มีเปน
จำนวนมากรวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะใน 
การเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั้งนี้จึงควรมีนโยบายสงเสริม 
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายในภาพรวม 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการคาและกาผลิต 
ของไทย ดังนี้

 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
จับคูธุกิจระหวางนักธุรกิจไทยกับ

นักธุรกิจอินเดียหรือพมา เพื่อลงทุนผลิต 
สินคารวมกัน หรือลงทุนรวมกันดานการหา 
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิต ตลอดจนจัดหา 
แรงงานที่มีคาจางถูกในพื้นที่ดวย

 การอำนวยความสะดวกทาง 
การคาการลงทุน

จ ัดการเจรจาแบบร ัฐบาลก ับ 
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการคา การนำเขาสินคา 
หรือวัตถุดิบ เพื่อใหการสงออก – นำเขามี 
ความคลองตัวมากขึ้น 

 ต ั ้ งศ ูนย ข  อม ูล  Indust r ia l  
Intelligence Center of BIMSTEC – 
GMS – ASEAN

• ตั ้งศูนยใหคำปรึกษาดานตางๆ 
แกนักธุรกิจไทยที่ตองการลงทุนในประเทศ
สมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย 
และพมา 

• กระช ับความส ัมพ ันธ ระหว าง 
ประเทศเพื ่อนบานใหแนนแฟนย ิ ่งข ึ ้น 
รวมทั้งเจรจาแกปญหาเรื่องการ เปด – ปด 
ดานการคาชายแดน

 “รูเขา รูเรา” (Great Perception)
• จัดต้ังหนวยภาษาประเทศเพ่ือนบาน 

ของไทย เพื่อใหนักธุรกิจที่สนใจเขาไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบาน สามารถเรียนรูภาษา 
เบื้องตนของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนการสราง 
ความรูสึกที่ดีในการลงทุน และสื่อสารธุรกิจ 
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาหลักสูตรการคาและการ 
ลงทุนดานอุตสาหกรรมที ่กลาวถึงขอมูล 
พื้นฐาน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ โอกาส 
และอุปสรรค ที่ทำใหนักธุรกิจไทยรูจักและ 
เห็นโอกาสจากภูมิภาคนี้

 สร  างน ักลงท ุนอ ุตสาหกรรม 
มืออาชีพ (Thai Industrial Professional)

• เสริมสรางนักลงทุนอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ที ่มีความกลา อดทน และ 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
สินคาของไทยไปยังกลุมประเทศบิมสเทค 
แลวพบวามีมูลคา 247,764.1 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการขยายตัวจาก 
ปกอนหนารอยละ 25.4 ในขณะที่มีมูลคา 
นำเขาในปเดียวกัน 165,580.9 ลานบาท 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับกลุมประเทศ
บิมสเทคเปนมูลคา 82,183.2 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 โดยสินคาที ่ไทยสงออกไป 
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 
78.1 รองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรม 
เกษตรรอยละ 11.2 และสินคาเกษตร 
รอยละ 5.5 ตามลำดับ

ประเทศในกลุมบิมสเทคที่ไทยสงออก
ไปมากที่สุดคืออินเดีย คิดเปนรอยละ 56.2 
ในป พ.ศ. 2553 รองลงมาเปนพมารอยละ 
26.5 และบังคลาเทศรอยละ 11.3 ตามลำดับ 

ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาออกเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมสินคาเรงลดภาษี (Fast 
Track) โดยทยอยลดภาษ ีเหล ือ 0% 
ครอบคลุมสินคา 10% ของพิกัดฯ 6 หลัก 
ในระบบ HS 2007 กลุมสินคาลดภาษีปกติ 
(Normal Track) แยกออกเปนกลุมสินคา 
เรงลดภาษี (Normal Track Elimination) 
ที่ทยอยลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 
50% ของพิกัดฯ และกลุมสินคาทยอยลด 
ภาษี (Normal Track Reduction) ที่ทยอย 
ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% 
ของพิกัดฯ และกลุมสินคาไมมีการลดภาษี 
(Negative List) ทั ้งนี ้ในแตละกลุ มจะมี 
ระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศ 
พัฒนานอยที่สุด (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 
2)

BIMSTEC หรือความริเริ ่มแหงอาว 
เบงกอลวาดวยความรวมมือหลากหลาย 
สาขาทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral 
T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
Cooperation) เปนกรอบความรวมมือ 
ระหวาง 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย 
ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น บ ั ง ค ล า เ ท ศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา และประเทศไทย เพื่อรวมกัน 
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั้งการคา 
สินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้ง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยใชอัตรา 
ภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนอัตราฐานใน 
การลดและยกเลิกภาษี ซึ่งแบงการลดและ 

สงผลใหอำนาจการแขงขันในตลาดอินเดีย 
ลดลง

(9) ผูคาและนักลงทุนไทยขาดความ 
ไวเนื้อเชื่อใจนักธุรกิจอินเดีย

อ ีกประเทศหน ึ ่ งในกล ุ มประเทศ 
บิมสเทคที่มีความสำคัญคือพมา มีมูลคา 
การคากับไทยเปนอันดับ 2 รองจากอินเดีย 
โดยสวนใหญเปนรูปแบบของการคาชายแดน 
ไทย – พมา และเปนประเทศที่ไทยนำเขา 
สินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานเปน 
มูลคามาก สงผลใหดุลการคาของไทยกับ 
พมาอยู ในภาวะขาดดุลการคามาตลอด 
(ตารางที่ 4) สวนในดานสินคาสงออกที่ 
สำคัญ คือ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม 
ปูนซีเมนต และเหล็ก ตามลำดับ แตทั้งนี้จะ 
พบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย – พมา ใน 
ดานหลักๆ ดังนี้

(1) การเปด – ปด ดานการคา 
ชายแดนที่มีความไมแนนอน เชน กรณี 
ทางการพมาสั่งปดดานชองทางสะพานมิตร
ภาพไทย – พมา (ดานถาวรแมสอด – 
เมียวดี) ตั้งแตกลางป พ.ศ.  2553 ทำให 
ผู ส งออกตองไปใชดานชายแดนแมสาย 

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดระนองเพื ่อ 
ส งออกส ินค าไปย ังล ูกค าในพม าแทน 
ทำใหมีคาใชจายโดยเฉพาะคาขนสงท่ีเพ่ิมข้ึน 
มาก 

(2) การชำระเงิน ยังไมเปนระบบ 
สากล เชนเดียวกับการคากับพมาที่ดาน 
ชายแดนจังหวัดอ่ืนๆ ตองใชระบบการเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกันเทานั้น ซึ่งถือเปนอุปสรรค 
สำหรับผู ประกอบการรายใหมที ่ตองการ 
เขามาทำการคา

(3) ระเบียบ กฎหมาย ของทั้ง 2 
ประเทศไมเอื้อตอการคาชายแดน เนื่องจาก 
การคาของไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความมั่นคงของชาติ ทำใหไมสามารถนำเขา 
หรือสงออกสินคาบางประเภทได

(4) ปญหาแรงงานตางดาวที่มีคาจาง 
แรงงานต่ำ แตมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให 
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานในบางชวง
เวลา โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่สามารถ 
เดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ีได ตลอดจน 
แนวโนมคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัว 
สูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานสินคามีความลาชาเนื่องจากความ
ไมพรอมของจุดทดสอบ และขั้นตอนของ 
ระบบราชการที่ซ้ำซอน

(5) กฎระเบียบของอินเดียมีความ 
แตกตางกันในแตละรัฐและมีการเปลี ่ยน 
แปลงกฎระเบียบการนำเขาบอย ทำใหการ 
ติดตอธุรกิจ การคา การลงทุนตองมีการ 
ศ ึกษากฎระเบ ียบเฉพาะของร ัฐน ั ้นๆ 
นอกจากนี ้ผู คาและนักลงทุนไทยยังตอง 
เตร ียมพร อมในการจ ัดการความเส ี ่ยง 
และการบริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณ
ไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ หรือการ 
ประทวงหยุดงาน เปนตน

(6) แมวาอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แตยังขาดการบังคับใชและ 
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริจัง 
จึงยังคงมีการลอกเลียนแบบสินคาอยาง 
แพรหลาย ดังน ั ้นส ินคาไทยที ่จะวาง 
จำหนายในตลาดอินเดียควรจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันการละเมิด 
ลิขสิทธิ์

(7) ผูสงออกไทยสวนใหญขาดขอมูล 
ตลาดที่สำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย และ 
กฎระเบียบการนำเขาของอินเดีย ทำใหการ 
วางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความ 
เสี่ยงสูง

(8) สินคาไทยไมสามารถแขงขันดาน 
ราคากับสินคาที่ผลิตในอินเดีย หรือจาก 
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำ คือ จีน รวม 
ทั้งคาใชจายในการขนสงสินคาของไทยมี 
ราคาสูง ทำใหตนทุนสินคาไทยโดยรวม 
เพิ่มขึ้นและใชเวลานานในการขนสงทางเรือ 

สามารถแกปญหาหรือปรับเปลี ่ยนการ 
ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ ไดทันทวงที 

• สรางความจริงใจในการลงทุนที่ไม 
ควรหวังกอบโกยผลประโยชนฝายเดียวซึ่ง 
ถือเปนภาพลักษณที่ไมดีในสายตานักลงทุน
ตางชาติตอนักลงทุนไทย

• สนับสนุนใหผู ประกอบการผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในอาเซียน 
และประเทศตางๆ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การลงทุน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ 
รับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการ
ดำเนินงานไดเหมาะสม

 สรางประตูการคา (Gateway) 
และศ ูนย คล ังส ินค า (Warehousing 
Center)

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในอินเดีย ณ เมืองสำคัญๆ รวมทั้ง 
มีศูนยกระจายสินคายอยในเมืองที่มีความ 
สำคัญรองลงมา 

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในพมา ที่เมืองมัณฑะเลย โดยสินคา 
สวนหนึ่งขายภายในเมืองมัณฑะเลย ที่มี 
ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนเมืองศูนย 
กลางธ ุ รก ิ จการค  าตอนบนของพม  า 
มีภูมิประเทศที่สามารถกระจายสินคาไปยัง
ประเทศเพื ่อนบานใกลเค ียงได สะดวก 
ทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว และบังคลาเทศ 
นอกจากน้ียังมีการคมนาคมสะดวกท้ังทาบก 
และทางอากาศ น่ันคือมีสนามบินและถนนท่ี 
ตัดตรงจากยางกุงสูมัณฑะเลยใชเวลาเดินทาง 
เพียง 8 ชั่วโมง

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร  ว ม ภ า ค 
อุตสาหกรรม 4 ฝาย

ให ความสำคัญกับประเทศจีน 
เนื่องจากจีนเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ในภูมิภาคนี้อยางมากทั้งการตางประเทศ 
และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงควรจัดตั้ง 
คณะกรรมการรวมภาคอุตสาหกรรม 4 ฝาย 
(Joint Industrial Committee of India – 
Myanma – Thailand – China: JIC) 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและกำหนด
มาตรการสงเสริมผูประกอบการในดานกาคา 
รวมถึงการลงทุนดวย

 ต ั ้ ง “One Business Card” 
ระหวาง ไทย – พมา – อินเดีย

ออกบัตรนักลงทุน หรือ Business 
Card เพื่อใหนักลงทุนสามารถผานเขาออก 
ทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – พมา – อินเดีย) 
ไดสะดวก และไดสิทธิพิเศษในการเขามา 
ติดตอการคา และการลงทุนกับหนวยงาน 
ตางๆ ของทั้ง 3 ประเทศไดทันที

 ทำการตลาดเช ิงล ึก (Market 
Segmentation)

ทำวิจัยตลาด (Market Survey) 
เพื่อทราบและเขาใจรสนิยมของผูบริโภคใน 
ทองถิ่นตางๆ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการบริโภคในอนาคต เพื่อใหการผลิต 
สินคามาจำหนาย ถูกตองตรงตามความ 
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 1 »ÃÐà·Èã¹¡ÅØ�ÁÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Óâ¢§»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ 6 »ÃÐà·È¤×Í ¡ÑÁ¾ÙªÒ � ¨Õ¹ � ¾Á�Ò � ÅÒÇ � àÇÕÂ´¹ÒÁ � ä·Â ËÃ×ÍË¡àËÅÕ่ÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í 9 ÊÒ¢Ò ä´�á¡� 
¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§ â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¤�Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ ÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ ¡ÒÃ·�Í§à·Õ่ÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ÊÓËÃÑºá¼¹§Ò¹´�Ò¹¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§·Õ่ÊÓ¤Ñ ¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨àË¹×Í � ãµ� (North � South Economic Corridor: NSC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â ¾Á�Ò ÅÒÇ áÅÐ¨Õ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÐÇÑ¹ÍÍ¡ � µÐÇÑ¹µ¡ (East 
� West Economic Corridor: EWEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§¾Á�Òä·Â ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÍ¹ãµ� (Southern Economic Corridor: SEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â 

¡ÑÁ¾ÙªÒáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

รวมทั้ง 3 ประเทศแลวเปนมูลคารอยละ 
94.0 ของการสงออกไปกลุมประเทศบิมสเทค 
ท้ังหมด โดยสำหรับอินเดียน้ันนับวาเปนประเทศ 
ที ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ ่งไทยไมควร 
มองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอินเดียเปน 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนตลาดสงออกที่ 
สำคัญตลาดหนึ่งในเอเชียของไทย เมื ่อ 
พิจารณาจากมูลคาการคาระหวางไทยกับ 
อินเดีย พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในป  พ.ศ. 2549 ม ีม ูลค าการค า 
130,701.7.7 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป น 
211,318.6 ลานบาท ในป พ.ศ.  2553 และ 
มีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3) สวนใหญ 
เปนการสงออกสินคาประเภทเม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ตามลำดับ สวนสินคาที่นำเขาจากอินเดีย 
เปนสินคาประเภทอัญมณี เคมีภัณฑ พืช 

ผลิตภัณฑจากพืช และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท้ังน้ีการสงออกสินคาไปขายยังอินเดีย 
พบวาผูสงออกไทยมีปญหาและอุปสรรคทั้ง
ที ่เกิดขึ ้นจากปจจัยภายในไทยเอง และ 
ปญหาที ่เกิดจากขอจำกัดภายในอินเดีย 
ดังนี้

(1) อ ัตราภาษ ีศ ุลกากรส ู งและม ี 
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและขอยกเวนที่ 
หลากหลายตามประเภทของสินคา

(2) พิธีการศุลกากรลาชาเนื ่องจาก 
ระบบเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งขาดการ 

รวบรวมขอม ูลเผยแพรอ ัตราภาษีและ 
พิธีการนำเขาอยางครบถวนและเบ็ดเสร็จ 
ทำใหใชเวลาในการติดตอหลายหนวยงาน 
ขาดความคลองตัวในการขายสินคาใน 
ตลาดอินเดีย

(3) ความไม พร อมของโครงสร าง 
พื ้นฐาน และระบบการขนสงทำใหเพิ ่ม 
ตนทุนของสินคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ 
กระจายสินคาและการทำตลาดในอินเดีย

(4) พิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบ 
ส ินค าตามมาตรการส ุขอนาม ัย และ 

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปอินเดีย ไทยนำเขา

จากอินเดีย
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 130,701.7

2550

2551

2552

2553

163,669.2

197,457.5

169,310.8

211,318.6

68,716.6

91,727.5

110,194.0

109,863.1

139,178.3

61,985.1

71,941.7

87,263.5

59,447.7

72,140.3

6,731.5

19,785.8

22,930.5

50,415.4

67,038.1

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปพมา ไทยนำเขา

จากพมา
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 117,556.9

2550

2551

2552

2553

113,073.7

156,285.0

148,628.3

155,631.6

28,849.0

33,043.1

43,859.0

52,652.4

65,631.2

88,707.9

80,030.6

112,426.0

95,975.9

90,000.5

-59,858.9

-46,987.5

-68,567.0

-43,323.5

-24,369.3
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บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ

การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฎาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2560 1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2556

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฎาน พมา เนปาล

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฎาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2559

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฎาน พมา เนปาล

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 2 กลุมสินคาที่ลดอัตราภาษ�ปกติ (Normal Track)
ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 3 การคาระหวางไทยกับอินเดีย

ตารางที่ 4 มูลคาการคาระหวางไทยกับพมา 

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area
 (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)



นอกเหนือจากกรอบความรวมมือ 
บิมสเทคแลว ไทยยังมีกรอบความรวมมือ 
GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ 
G rea te r  Mekong  Sub reg iona l  
Economic Cooperation)1 ที่ชวยสราง 
เสริมโอกาสใหแกสินคาของไทยในภูมิภาค 
โดยเฉพาะพมาที ่สามารถเชื ่อมตอไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศได แมในปจจุบัน 
เสนทางการคมนาคมขนสงยังไมดีและยังไม 
สะดวกมากนัก แตในระยะยาวภูมิภาค 
ดังกลาวจะถือเปนตลาดสงออกรวมถึงเปน 
ฐานการผลิตที่สำคัญของไทยอีกแหงหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากปริมาณของผูบริโภคที่มีเปน
จำนวนมาก รวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะใน 
การเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั้งนี้จึงควรมีนโยบายสงเสริม 
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายในภาพรวม 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการคาและการผลิต 
ของไทย ดังนี้

 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
จับคู ธุรกิจระหวางนักธุรกิจไทย 

กับนักธุรกิจอินเดียหรือพมา เพื่อลงทุนผลิต 
สินคารวมกัน หรือลงทุนรวมกันดานการหา 
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิต ตลอดจนจัดหา 
แรงงานที่มีคาจางถูกในพื้นที่ดวย

 การอำนวยความสะดวกทาง 
การคาการลงทุน

จ ัดการเจรจาแบบร ัฐบาลก ับ 
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการคา การนำเขาสินคา 
หรือวัตถุดิบ เพื่อใหการสงออก – นำเขามี 
ความคลองตัวมากขึ้น 

 ต ั ้ งศ ูนย ข  อม ูล  Indust r ia l  
Intelligence Center of BIMSTEC – 
GMS – ASEAN

• ตั ้งศูนยใหคำปรึกษาดานตางๆ 
แกนักธุรกิจไทยที่ตองการลงทุนในประเทศ
สมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย 
และพมา 

• กระช ับความส ัมพ ันธ ระหว าง 
ประเทศเพื ่อนบานใหแนนแฟนย ิ ่งข ึ ้น 
รวมทั้งเจรจาแกปญหาเรื่องการ เปด – ปด 
ดานการคาชายแดน

 “รูเขา รูเรา” (Great Perception)
• จัดต้ังหนวยภาษาประเทศเพ่ือนบาน 

ของไทย เพื่อใหนักธุรกิจที่สนใจเขาไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบาน สามารถเรียนรูภาษา 
เบื้องตนของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนการสราง 
ความรูสึกที่ดีในการลงทุน และสื่อสารธุรกิจ 
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาหลักสูตรการคาและการ 
ลงทุนดานอุตสาหกรรมที ่กลาวถึงขอมูล 
พื้นฐาน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ โอกาส 
และอุปสรรค ที่ทำใหนักธุรกิจไทยรูจักและ 
เห็นโอกาสจากภูมิภาคนี้

 สร  างน ักลงท ุนอ ุตสาหกรรม 
มืออาชีพ (Thai Industrial Professional)

• เสริมสรางนักลงทุนอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ที ่มีความกลา อดทน และ 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
สินคาของไทยไปยังกลุมประเทศบิมสเทค 
แลวพบวามีมูลคา 247,764.1 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการขยายตัวจาก 
ปกอนหนารอยละ 25.4 ในขณะที่มีมูลคา 
นำเขาในปเดียวกัน 165,580.9 ลานบาท 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับกลุมประเทศ
บิมสเทคเปนมูลคา 82,183.2 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 โดยสินคาที ่ไทยสงออกไป 
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 
78.1 รองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรม 
เกษตรรอยละ 11.2 และสินคาเกษตร 
รอยละ 5.5 ตามลำดับ

ประเทศในกลุมบิมสเทคที่ไทยสงออก
ไปมากที่สุดคืออินเดีย คิดเปนรอยละ 56.2 
ในป พ.ศ. 2553 รองลงมาเปนพมารอยละ 
26.5 และบังคลาเทศรอยละ 11.3 ตามลำดับ 

ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาออกเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมสินคาเรงลดภาษี (Fast 
Track) โดยทยอยลดภาษ ีเหล ือ 0% 
ครอบคลุมสินคา 10% ของพิกัดฯ 6 หลัก 
ในระบบ HS 2007 กลุมสินคาลดภาษีปกติ 
(Normal Track) แยกออกเปนกลุมสินคา 
เรงลดภาษี (Normal Track Elimination) 
ที่ทยอยลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 
50% ของพิกัดฯ และกลุมสินคาทยอยลด 
ภาษี (Normal Track Reduction) ที่ทยอย 
ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% 
ของพิกัดฯ และกลุมสินคาไมมีการลดภาษี 
(Negative List) ทั ้งนี ้ในแตละกลุ มจะมี 
ระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศ 
พัฒนานอยที่สุด (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 
2)

BIMSTEC หรือความริเริ ่มแหงอาว 
เบงกอลวาดวยความรวมมือหลากหลาย 
สาขาทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral 
T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
Cooperation) เปนกรอบความรวมมือ 
ระหวาง 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย 
ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น บ ั ง ค ล า เ ท ศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา และประเทศไทย เพื่อรวมกัน 
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั้งการคา 
สินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้ง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยใชอัตรา 
ภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนอัตราฐานใน 
การลดและยกเลิกภาษี ซึ่งแบงการลดและ 

สงผลใหอำนาจการแขงขันในตลาดอินเดีย 
ลดลง

(9) ผูคาและนักลงทุนไทยขาดความ 
ไวเนื้อเชื่อใจนักธุรกิจอินเดีย

อ ีกประเทศหน ึ ่ งในกล ุ มประเทศ 
บิมสเทคที่มีความสำคัญคือพมา มีมูลคา 
การคากับไทยเปนอันดับ 2 รองจากอินเดีย 
โดยสวนใหญเปนรูปแบบของการคาชายแดน 
ไทย – พมา และเปนประเทศที่ไทยนำเขา 
สินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานเปน 
มูลคาสูง สงผลใหดุลการคาของไทยกับ 
พมาอยู ในภาวะขาดดุลการคามาตลอด 
(ตารางที่ 4) สวนในดานสินคาสงออกที่ 
สำคัญ คือน้ำม ันสำเร ็จร ูป เคร ื ่องด ื ่ม 
ปูนซีเมนต และเหล็ก ตามลำดับ แตทั้งนี้จะ 
พบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย – พมา ใน 
ดานหลักๆ ดังนี้

(1) การเปด – ปด ดานการคาชายแดน 
ที่มีความไมแนนอน เชน กรณีทางการพมา 
สั่งปดดานชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย – 
พมา (ดานถาวรแมสอด – เมียวดี) ตั้งแต 
กลางป พ.ศ. 2553 ทำใหผูสงออกตองไป 
ใชดานชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดระนองเพื่อสงออกสินคาไปยังลูกคา 
ในพมาแทนทำใหมีคาใชจายโดยเฉพาะคา 
ขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

(2) การชำระเงิน ยังไมเปนระบบ 
สากล เชนเดียวกับการคากับพมาที่ดาน 
ชายแดนจังหวัดอ่ืนๆ ตองใชระบบการเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกันเทานั้น ซึ่งถือเปนอุปสรรค 
สำหรับผู ประกอบการรายใหมที ่ตองการ 
เขามาทำการคา

(3) ระเบียบ กฎหมาย ของทั้ง 2 
ประเทศไมเอื้อตอการคาชายแดน เนื่องจาก 
การคาของไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความมั่นคงของชาติ ทำใหไมสามารถนำเขา 
หรือสงออกสินคาบางประเภทได

(4) ปญหาแรงงานตางดาวที่มีคาจาง 
แรงงานต่ำ แตมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให 
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานในบางชวง
เวลา โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่สามารถ 
เดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ีได ตลอดจน 
แนวโนมคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัว 
สูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานสินคามีความลาชาเนื่องจากความ
ไมพรอมของจุดทดสอบ และขั้นตอนของ 
ระบบราชการที่ซ้ำซอน

(5) กฎระเบียบของอินเดียมีความ 
แตกตางกันในแตละรัฐและมีการเปลี ่ยน 
แปลงกฎระเบียบการนำเขาบอย ทำใหการ 
ติดตอธุรกิจ การคา การลงทุนตองมีการ 
ศ ึกษากฎระเบ ียบเฉพาะของร ัฐน ั ้นๆ 
นอกจากนี ้ผู คาและนักลงทุนไทยยังตอง 
เตร ียมพร อมในการจ ัดการความเส ี ่ยง 
และการบริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณ
ไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ หรือการ 
ประทวงหยุดงาน เปนตน

(6) แมวาอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แตยังขาดการบังคับใชและ 
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง 
จึงยังคงมีการลอกเลียนแบบสินคาอยาง 
แพรหลาย ดังน ั ้นส ินคาไทยที ่จะวาง 
จำหนายในตลาดอินเดียควรจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันการละเมิด 
ลิขสิทธิ์

(7) ผูสงออกไทยสวนใหญขาดขอมูล 
ตลาดที่สำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย และ 
กฎระเบียบการนำเขาของอินเดีย ทำใหการ 
วางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความ 
เสี่ยงสูง

(8) สินคาไทยไมสามารถแขงขันดาน 
ราคากับสินคาที่ผลิตในอินเดีย หรือจาก 
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำ คือ จีน รวม 
ทั้งคาใชจายในการขนสงสินคาของไทยมี 
ราคาสูง ทำใหตนทุนสินคาไทยโดยรวม 
เพิ่มขึ้นและใชเวลานานในการขนสงทางเรือ 

สามารถแกปญหาหรือปรับเปลี ่ยนการ 
ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ ไดทันทวงที 

• สรางความจริงใจในการลงทุนท่ีไมควร 
หวังกอบโกยผลประโยชนฝายเดียวซึ่งถือ 
เปนภาพลักษณที่ไมดีในสายตานักลงทุน 
ตางชาติตอนักลงทุนไทย

• สนับสนุนใหผู ประกอบการผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในอาเซียน 
และประเทศตางๆ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การลงทุน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ 
รับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการ
ดำเนินงานไดเหมาะสม

 สรางประตูการคา (Gateway) 
และศ ูนย คล ังส ินค า (Warehousing 
Center)

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในอินเดีย ณ เมืองสำคัญๆ รวมทั้ง 
มีศูนยกระจายสินคายอยในเมืองที่มีความ 
สำคัญรองลงมา 

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในพมาที่เมืองมัณฑะเลย โดยสินคา 
สวนหนึ่งขายภายในเมืองมัณฑะเลย ที่มี 
ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนเมืองศูนย 
กลางธ ุ รก ิ จการค  าตอนบนของพม  า 
มีภูมิประเทศที่สามารถกระจายสินคาไปยัง
ประเทศเพื ่อนบานใกลเค ียงได สะดวก 
ทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว และบังคลาเทศ 
นอกจากน้ียังมีการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก 
และทางอากาศ น่ันคือมีสนามบินและถนนท่ี 
ตัดตรงจากยางกุงสูมัณฑะเลยใชเวลาเดินทาง 
เพียง 8 ชั่วโมง

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร  ว ม ภ า ค 
อุตสาหกรรม 4 ฝาย

ให ความสำคัญกับประเทศจีน 
เนื่องจากจีนเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ในภูมิภาคนี้อยางมาก ทั้งการตางประเทศ 
และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงควรจัดตั้ง 
คณะกรรมการรวมภาคอุตสาหกรรม 4 ฝาย 
(Joint Industrial Committee of India – 
Myanma – Thailand – China: JIC) 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและกำหนด
มาตรการสงเสริมผูประกอบการในดานการคา 
รวมถึงการลงทุนดวย

 ต ั ้ ง “One Business Card” 
ระหวาง ไทย – พมา – อินเดีย

ออกบัตรนักลงทุน หรือ Business 
Card เพื่อใหนักลงทุนสามารถผานเขาออก 
ทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – พมา – อินเดีย) 
ไดสะดวก และไดสิทธิพิเศษในการเขามา 
ติดตอการคา และการลงทุนกับหนวยงาน 
ตางๆ ของทั้ง 3 ประเทศไดทันที

 ทำการตลาดเช ิงล ึก (Market 
Segmentation)

ทำวิจัยตลาด (Market Survey) 
เพื่อทราบและเขาใจรสนิยมของผูบริโภคใน 
ทองถิ่นตางๆ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการบริโภคในอนาคต เพื่อใหการผลิต 
สินคามาจำหนาย ถูกตองตรงตามความ 
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 1 »ÃÐà·Èã¹¡ÅØ�ÁÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Óâ¢§»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ 6 »ÃÐà·È¤×Í ¡ÑÁ¾ÙªÒ � ¨Õ¹ � ¾Á�Ò � ÅÒÇ � àÇÕÂ´¹ÒÁ � ä·Â ËÃ×ÍË¡àËÅÕ่ÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í 9 ÊÒ¢Ò ä´�á¡� 
¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§ â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¤�Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ ÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ ¡ÒÃ·�Í§à·Õ่ÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ÊÓËÃÑºá¼¹§Ò¹´�Ò¹¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§·Õ่ÊÓ¤Ñ ¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨àË¹×Í � ãµ� (North � South Economic Corridor: NSC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â ¾Á�Ò ÅÒÇ áÅÐ¨Õ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÐÇÑ¹ÍÍ¡ � µÐÇÑ¹µ¡ (East 
� West Economic Corridor: EWEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§¾Á�Ò ä·Â ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÍ¹ãµ� (Southern Economic Corridor: SEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â 

¡ÑÁ¾ÙªÒáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

รวมทั้ง 3 ประเทศแลวเปนมูลคารอยละ 
94.0 ของการสงออกไปกลุมประเทศบิมสเทค 
ท้ังหมด โดยสำหรับอินเดียน้ันนับวาเปนประเทศ 
ที ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ ่งไทยไมควร 
มองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอินเดียเปน 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนตลาดสงออกที่ 
สำคัญตลาดหนึ่งในเอเชียของไทย เมื ่อ 
พิจารณาจากมูลคาการคาระหวางไทยกับ 
อินเดีย พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในป  พ.ศ. 2549 ม ีม ูลค าการค า 
130,701.7.7 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป น 
211,318.6 ลานบาท ในป พ.ศ.  2553 และ 
มีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3) สวนใหญ 
เปนการสงออกสินคาประเภทเม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ตามลำดับ สวนสินคาที่นำเขาจากอินเดีย 
เปนสินคาประเภทอัญมณี เคมีภัณฑ พืช 

ผลิตภัณฑจากพืช และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท้ังน้ีการสงออกสินคาไปขายยังอินเดีย 
พบวาผู สงออกไทยมีปญหาและอุปสรรค 
ทั้งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในไทยเอง และ 
ปญหาที ่เกิดจากขอจำกัดภายในอินเดีย 
ดังนี้

(1) อ ัตราภาษ ีศ ุลกากรส ู งและม ี 
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและขอยกเวนที่ 
หลากหลายตามประเภทของสินคา

(2) พิธีการศุลกากรลาชาเนื ่องจาก 
ระบบเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งขาดการ 

รวบรวมขอม ูลเผยแพรอ ัตราภาษีและ 
พิธีการนำเขาอยางครบถวนและเบ็ดเสร็จ 
ทำใหใชเวลาในการติดตอหลายหนวยงาน 
ขาดความคลองตัวในการขายสินคาใน 
ตลาดอินเดีย

(3) ความไม พร อมของโครงสร าง 
พื ้นฐาน และระบบการขนสงทำใหเพิ ่ม 
ตนทุนของสินคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ 
กระจายสินคาและการทำตลาดในอินเดีย

(4) พิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบ 
ส ินค าตามมาตรการส ุขอนาม ัย และ 

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปอินเดีย ไทยนำเขา

จากอินเดีย
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 130,701.7

2550

2551

2552

2553

163,669.2

197,457.5

169,310.8

211,318.6

68,716.6

91,727.5

110,194.0

109,863.1

139,178.3

61,985.1

71,941.7

87,263.5

59,447.7

72,140.3

6,731.5

19,785.8

22,930.5

50,415.4

67,038.1

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปพมา ไทยนำเขา

จากพมา
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 117,556.9

2550

2551

2552

2553

113,073.7

156,285.0

148,628.3

155,631.6

28,849.0

33,043.1

43,859.0

52,652.4

65,631.2

88,707.9

80,030.6

112,426.0

95,975.9

90,000.5

-59,858.9

-46,987.5

-68,567.0

-43,323.5

-24,369.3

Business LawTHE GLOBE

THE GLOBETHE GLOBE

18 19

20 21

THE GLOBETHE GLOBE

22 25

บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ

การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2560 1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2556

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2559

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 2 กลุมสินคาที่ลดอัตราภาษ�ปกติ (Normal Track)
ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 3 การคาระหวางไทยกับอินเดีย

ตารางที่ 4 มูลคาการคาระหวางไทยกับพมา 

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area
 (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)



นอกเหนือจากกรอบความรวมมือ 
บิมสเทคแลว ไทยยังมีกรอบความรวมมือ 
GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ 
G rea te r  Mekong  Sub reg iona l  
Economic Cooperation)1 ที่ชวยสราง 
เสริมโอกาสใหแกสินคาของไทยในภูมิภาค 
โดยเฉพาะพมาที ่สามารถเชื ่อมตอไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศได แมในปจจุบัน 
เสนทางการคมนาคมขนสงยังไมดีและยังไม 
สะดวกมากนัก แตในระยะยาวภูมิภาค 
ดังกลาวจะถือเปนตลาดสงออกรวมถึงเปน 
ฐานการผลิตที่สำคัญของไทยอีกแหงหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากปริมาณของผูบริโภคที่มีเปน
จำนวนมาก รวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะใน 
การเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั้งนี้จึงควรมีนโยบายสงเสริม 
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายในภาพรวม 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการคาและการผลิต 
ของไทย ดังนี้

 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
จับคู ธุรกิจระหวางนักธุรกิจไทย 

กับนักธุรกิจอินเดียหรือพมา เพื่อลงทุนผลิต 
สินคารวมกัน หรือลงทุนรวมกันดานการหา 
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิต ตลอดจนจัดหา 
แรงงานที่มีคาจางถูกในพื้นที่ดวย

 การอำนวยความสะดวกทาง 
การคาการลงทุน

จ ัดการเจรจาแบบร ัฐบาลก ับ 
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการคา การนำเขาสินคา 
หรือวัตถุดิบ เพื่อใหการสงออก – นำเขามี 
ความคลองตัวมากขึ้น 

 ต ั ้ งศ ูนย ข  อม ูล  Indust r ia l  
Intelligence Center of BIMSTEC – 
GMS – ASEAN

• ตั ้งศูนยใหคำปรึกษาดานตางๆ 
แกนักธุรกิจไทยที่ตองการลงทุนในประเทศ
สมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย 
และพมา 

• กระช ับความส ัมพ ันธ ระหว าง 
ประเทศเพื ่อนบานใหแนนแฟนย ิ ่งข ึ ้น 
รวมทั้งเจรจาแกปญหาเรื่องการ เปด – ปด 
ดานการคาชายแดน

 “รูเขา รูเรา” (Great Perception)
• จัดต้ังหนวยภาษาประเทศเพ่ือนบาน 

ของไทย เพื่อใหนักธุรกิจที่สนใจเขาไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบาน สามารถเรียนรูภาษา 
เบื้องตนของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนการสราง 
ความรูสึกที่ดีในการลงทุน และสื่อสารธุรกิจ 
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาหลักสูตรการคาและการ 
ลงทุนดานอุตสาหกรรมที ่กลาวถึงขอมูล 
พื้นฐาน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ โอกาส 
และอุปสรรค ที่ทำใหนักธุรกิจไทยรูจักและ 
เห็นโอกาสจากภูมิภาคนี้

 สร  างน ักลงท ุนอ ุตสาหกรรม 
มืออาชีพ (Thai Industrial Professional)

• เสริมสรางนักลงทุนอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ที ่มีความกลา อดทน และ 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
สินคาของไทยไปยังกลุมประเทศบิมสเทค 
แลวพบวามีมูลคา 247,764.1 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการขยายตัวจาก 
ปกอนหนารอยละ 25.4 ในขณะที่มีมูลคา 
นำเขาในปเดียวกัน 165,580.9 ลานบาท 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับกลุมประเทศ
บิมสเทคเปนมูลคา 82,183.2 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 โดยสินคาที ่ไทยสงออกไป 
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 
78.1 รองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรม 
เกษตรรอยละ 11.2 และสินคาเกษตร 
รอยละ 5.5 ตามลำดับ

ประเทศในกลุมบิมสเทคที่ไทยสงออก
ไปมากที่สุดคืออินเดีย คิดเปนรอยละ 56.2 
ในป พ.ศ. 2553 รองลงมาเปนพมารอยละ 
26.5 และบังคลาเทศรอยละ 11.3 ตามลำดับ 

ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาออกเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมสินคาเรงลดภาษี (Fast 
Track) โดยทยอยลดภาษ ีเหล ือ 0% 
ครอบคลุมสินคา 10% ของพิกัดฯ 6 หลัก 
ในระบบ HS 2007 กลุมสินคาลดภาษีปกติ 
(Normal Track) แยกออกเปนกลุมสินคา 
เรงลดภาษี (Normal Track Elimination) 
ที่ทยอยลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 
50% ของพิกัดฯ และกลุมสินคาทยอยลด 
ภาษี (Normal Track Reduction) ที่ทยอย 
ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% 
ของพิกัดฯ และกลุมสินคาไมมีการลดภาษี 
(Negative List) ทั ้งนี ้ในแตละกลุ มจะมี 
ระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศ 
พัฒนานอยที่สุด (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 
2)

BIMSTEC หรือความริเริ ่มแหงอาว 
เบงกอลวาดวยความรวมมือหลากหลาย 
สาขาทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral 
T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
Cooperation) เปนกรอบความรวมมือ 
ระหวาง 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย 
ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น บ ั ง ค ล า เ ท ศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา และประเทศไทย เพื่อรวมกัน 
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั้งการคา 
สินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้ง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยใชอัตรา 
ภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนอัตราฐานใน 
การลดและยกเลิกภาษี ซึ่งแบงการลดและ 

สงผลใหอำนาจการแขงขันในตลาดอินเดีย 
ลดลง

(9) ผูคาและนักลงทุนไทยขาดความ 
ไวเนื้อเชื่อใจนักธุรกิจอินเดีย

อ ีกประเทศหน ึ ่ งในกล ุ มประเทศ 
บิมสเทคที่มีความสำคัญคือพมา มีมูลคา 
การคากับไทยเปนอันดับ 2 รองจากอินเดีย 
โดยสวนใหญเปนรูปแบบของการคาชายแดน 
ไทย – พมา และเปนประเทศที่ไทยนำเขา 
สินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานเปน 
มูลคาสูง สงผลใหดุลการคาของไทยกับ 
พมาอยู ในภาวะขาดดุลการคามาตลอด 
(ตารางที่ 4) สวนในดานสินคาสงออกที่ 
สำคัญ คือน้ำม ันสำเร ็จร ูป เคร ื ่องด ื ่ม 
ปูนซีเมนต และเหล็ก ตามลำดับ แตทั้งนี้จะ 
พบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย – พมา ใน 
ดานหลักๆ ดังนี้

(1) การเปด – ปด ดานการคาชายแดน 
ที่มีความไมแนนอน เชน กรณีทางการพมา 
สั่งปดดานชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย – 
พมา (ดานถาวรแมสอด – เมียวดี) ตั้งแต 
กลางป พ.ศ. 2553 ทำใหผูสงออกตองไป 
ใชดานชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดระนองเพื่อสงออกสินคาไปยังลูกคา 
ในพมาแทนทำใหมีคาใชจายโดยเฉพาะคา 
ขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

(2) การชำระเงิน ยังไมเปนระบบ 
สากล เชนเดียวกับการคากับพมาที่ดาน 
ชายแดนจังหวัดอ่ืนๆ ตองใชระบบการเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกันเทานั้น ซึ่งถือเปนอุปสรรค 
สำหรับผู ประกอบการรายใหมที ่ตองการ 
เขามาทำการคา

(3) ระเบียบ กฎหมาย ของทั้ง 2 
ประเทศไมเอื้อตอการคาชายแดน เนื่องจาก 
การคาของไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความมั่นคงของชาติ ทำใหไมสามารถนำเขา 
หรือสงออกสินคาบางประเภทได

(4) ปญหาแรงงานตางดาวที่มีคาจาง 
แรงงานต่ำ แตมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให 
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานในบางชวง
เวลา โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่สามารถ 
เดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ีได ตลอดจน 
แนวโนมคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัว 
สูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานสินคามีความลาชาเนื่องจากความ
ไมพรอมของจุดทดสอบ และขั้นตอนของ 
ระบบราชการที่ซ้ำซอน

(5) กฎระเบียบของอินเดียมีความ 
แตกตางกันในแตละรัฐและมีการเปลี ่ยน 
แปลงกฎระเบียบการนำเขาบอย ทำใหการ 
ติดตอธุรกิจ การคา การลงทุนตองมีการ 
ศ ึกษากฎระเบ ียบเฉพาะของร ัฐน ั ้นๆ 
นอกจากนี ้ผู คาและนักลงทุนไทยยังตอง 
เตร ียมพร อมในการจ ัดการความเส ี ่ยง 
และการบริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณ
ไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ หรือการ 
ประทวงหยุดงาน เปนตน

(6) แมวาอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แตยังขาดการบังคับใชและ 
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง 
จึงยังคงมีการลอกเลียนแบบสินคาอยาง 
แพรหลาย ดังน ั ้นส ินคาไทยที ่จะวาง 
จำหนายในตลาดอินเดียควรจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันการละเมิด 
ลิขสิทธิ์

(7) ผูสงออกไทยสวนใหญขาดขอมูล 
ตลาดที่สำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย และ 
กฎระเบียบการนำเขาของอินเดีย ทำใหการ 
วางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความ 
เสี่ยงสูง

(8) สินคาไทยไมสามารถแขงขันดาน 
ราคากับสินคาที่ผลิตในอินเดีย หรือจาก 
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำ คือ จีน รวม 
ทั้งคาใชจายในการขนสงสินคาของไทยมี 
ราคาสูง ทำใหตนทุนสินคาไทยโดยรวม 
เพิ่มขึ้นและใชเวลานานในการขนสงทางเรือ 

สามารถแกปญหาหรือปรับเปลี ่ยนการ 
ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ ไดทันทวงที 

• สรางความจริงใจในการลงทุนท่ีไมควร 
หวังกอบโกยผลประโยชนฝายเดียวซึ่งถือ 
เปนภาพลักษณที่ไมดีในสายตานักลงทุน 
ตางชาติตอนักลงทุนไทย

• สนับสนุนใหผู ประกอบการผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในอาเซียน 
และประเทศตางๆ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การลงทุน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ 
รับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการ
ดำเนินงานไดเหมาะสม

 สรางประตูการคา (Gateway) 
และศ ูนย คล ังส ินค า (Warehousing 
Center)

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในอินเดีย ณ เมืองสำคัญๆ รวมทั้ง 
มีศูนยกระจายสินคายอยในเมืองที่มีความ 
สำคัญรองลงมา 

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในพมาที่เมืองมัณฑะเลย โดยสินคา 
สวนหนึ่งขายภายในเมืองมัณฑะเลย ที่มี 
ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนเมืองศูนย 
กลางธ ุ รก ิ จการค  าตอนบนของพม  า 
มีภูมิประเทศที่สามารถกระจายสินคาไปยัง
ประเทศเพื ่อนบานใกลเค ียงได สะดวก 
ทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว และบังคลาเทศ 
นอกจากน้ียังมีการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก 
และทางอากาศ น่ันคือมีสนามบินและถนนท่ี 
ตัดตรงจากยางกุงสูมัณฑะเลยใชเวลาเดินทาง 
เพียง 8 ชั่วโมง

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร  ว ม ภ า ค 
อุตสาหกรรม 4 ฝาย

ให ความสำคัญกับประเทศจีน 
เนื่องจากจีนเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ในภูมิภาคนี้อยางมาก ทั้งการตางประเทศ 
และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงควรจัดตั้ง 
คณะกรรมการรวมภาคอุตสาหกรรม 4 ฝาย 
(Joint Industrial Committee of India – 
Myanma – Thailand – China: JIC) 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและกำหนด
มาตรการสงเสริมผูประกอบการในดานการคา 
รวมถึงการลงทุนดวย

 ต ั ้ ง “One Business Card” 
ระหวาง ไทย – พมา – อินเดีย

ออกบัตรนักลงทุน หรือ Business 
Card เพื่อใหนักลงทุนสามารถผานเขาออก 
ทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – พมา – อินเดีย) 
ไดสะดวก และไดสิทธิพิเศษในการเขามา 
ติดตอการคา และการลงทุนกับหนวยงาน 
ตางๆ ของทั้ง 3 ประเทศไดทันที

 ทำการตลาดเช ิงล ึก (Market 
Segmentation)

ทำวิจัยตลาด (Market Survey) 
เพื่อทราบและเขาใจรสนิยมของผูบริโภคใน 
ทองถิ่นตางๆ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการบริโภคในอนาคต เพื่อใหการผลิต 
สินคามาจำหนาย ถูกตองตรงตามความ 
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 1 »ÃÐà·Èã¹¡ÅØ�ÁÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Óâ¢§»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ 6 »ÃÐà·È¤×Í ¡ÑÁ¾ÙªÒ � ¨Õ¹ � ¾Á�Ò � ÅÒÇ � àÇÕÂ´¹ÒÁ � ä·Â ËÃ×ÍË¡àËÅÕ่ÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í 9 ÊÒ¢Ò ä´�á¡� 
¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§ â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¤�Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ ÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ ¡ÒÃ·�Í§à·Õ่ÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ÊÓËÃÑºá¼¹§Ò¹´�Ò¹¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§·Õ่ÊÓ¤Ñ ¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨àË¹×Í � ãµ� (North � South Economic Corridor: NSC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â ¾Á�Ò ÅÒÇ áÅÐ¨Õ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÐÇÑ¹ÍÍ¡ � µÐÇÑ¹µ¡ (East 
� West Economic Corridor: EWEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§¾Á�Ò ä·Â ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÍ¹ãµ� (Southern Economic Corridor: SEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â 

¡ÑÁ¾ÙªÒáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

รวมทั้ง 3 ประเทศแลวเปนมูลคารอยละ 
94.0 ของการสงออกไปกลุมประเทศบิมสเทค 
ท้ังหมด โดยสำหรับอินเดียน้ันนับวาเปนประเทศ 
ที ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ ่งไทยไมควร 
มองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอินเดียเปน 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนตลาดสงออกที่ 
สำคัญตลาดหนึ่งในเอเชียของไทย เมื ่อ 
พิจารณาจากมูลคาการคาระหวางไทยกับ 
อินเดีย พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในป  พ.ศ. 2549 ม ีม ูลค าการค า 
130,701.7.7 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป น 
211,318.6 ลานบาท ในป พ.ศ.  2553 และ 
มีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3) สวนใหญ 
เปนการสงออกสินคาประเภทเม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ตามลำดับ สวนสินคาที่นำเขาจากอินเดีย 
เปนสินคาประเภทอัญมณี เคมีภัณฑ พืช 

ผลิตภัณฑจากพืช และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท้ังน้ีการสงออกสินคาไปขายยังอินเดีย 
พบวาผู สงออกไทยมีปญหาและอุปสรรค 
ทั้งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในไทยเอง และ 
ปญหาที ่เกิดจากขอจำกัดภายในอินเดีย 
ดังนี้

(1) อ ัตราภาษ ีศ ุลกากรส ู งและม ี 
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและขอยกเวนที่ 
หลากหลายตามประเภทของสินคา

(2) พิธีการศุลกากรลาชาเนื ่องจาก 
ระบบเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งขาดการ 

รวบรวมขอม ูลเผยแพรอ ัตราภาษีและ 
พิธีการนำเขาอยางครบถวนและเบ็ดเสร็จ 
ทำใหใชเวลาในการติดตอหลายหนวยงาน 
ขาดความคลองตัวในการขายสินคาใน 
ตลาดอินเดีย

(3) ความไม พร อมของโครงสร าง 
พื ้นฐาน และระบบการขนสงทำใหเพิ ่ม 
ตนทุนของสินคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ 
กระจายสินคาและการทำตลาดในอินเดีย

(4) พิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบ 
ส ินค าตามมาตรการส ุขอนาม ัย และ 

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปอินเดีย ไทยนำเขา

จากอินเดีย
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 130,701.7

2550

2551

2552

2553

163,669.2

197,457.5

169,310.8

211,318.6

68,716.6

91,727.5

110,194.0

109,863.1

139,178.3

61,985.1

71,941.7

87,263.5

59,447.7

72,140.3

6,731.5

19,785.8

22,930.5

50,415.4

67,038.1

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปพมา ไทยนำเขา

จากพมา
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 117,556.9

2550

2551

2552

2553

113,073.7

156,285.0

148,628.3

155,631.6

28,849.0

33,043.1

43,859.0

52,652.4

65,631.2

88,707.9

80,030.6

112,426.0

95,975.9

90,000.5

-59,858.9

-46,987.5

-68,567.0

-43,323.5

-24,369.3

Business LawTHE GLOBE

THE GLOBETHE GLOBE

18 19

20 21

THE GLOBETHE GLOBE

22 25

บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ

การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2560 1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2556

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2559

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 2 กลุมสินคาที่ลดอัตราภาษ�ปกติ (Normal Track)
ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 3 การคาระหวางไทยกับอินเดีย

ตารางที่ 4 มูลคาการคาระหวางไทยกับพมา 

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area
 (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)



นอกเหนือจากกรอบความรวมมือ 
บิมสเทคแลว ไทยยังมีกรอบความรวมมือ 
GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ 
G rea te r  Mekong  Sub reg iona l  
Economic Cooperation)1 ที่ชวยสราง 
เสริมโอกาสใหแกสินคาของไทยในภูมิภาค 
โดยเฉพาะพมาที ่สามารถเชื ่อมตอไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศได แมในปจจุบัน 
เสนทางการคมนาคมขนสงยังไมดีและยังไม 
สะดวกมากนัก แตในระยะยาวภูมิภาค 
ดังกลาวจะถือเปนตลาดสงออกรวมถึงเปน 
ฐานการผลิตที่สำคัญของไทยอีกแหงหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากปริมาณของผูบริโภคที่มีเปน
จำนวนมาก รวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะใน 
การเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั้งนี้จึงควรมีนโยบายสงเสริม 
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายในภาพรวม 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการคาและการผลิต 
ของไทย ดังนี้

 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
จับคู ธุรกิจระหวางนักธุรกิจไทย 

กับนักธุรกิจอินเดียหรือพมา เพื่อลงทุนผลิต 
สินคารวมกัน หรือลงทุนรวมกันดานการหา 
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิต ตลอดจนจัดหา 
แรงงานที่มีคาจางถูกในพื้นที่ดวย

 การอำนวยความสะดวกทาง 
การคาการลงทุน

จ ัดการเจรจาแบบร ัฐบาลก ับ 
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการคา การนำเขาสินคา 
หรือวัตถุดิบ เพื่อใหการสงออก – นำเขามี 
ความคลองตัวมากขึ้น 

 ต ั ้ งศ ูนย ข  อม ูล  Indust r ia l  
Intelligence Center of BIMSTEC – 
GMS – ASEAN

• ตั ้งศูนยใหคำปรึกษาดานตางๆ 
แกนักธุรกิจไทยที่ตองการลงทุนในประเทศ
สมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย 
และพมา 

• กระช ับความส ัมพ ันธ ระหว าง 
ประเทศเพื ่อนบานใหแนนแฟนย ิ ่งข ึ ้น 
รวมทั้งเจรจาแกปญหาเรื่องการ เปด – ปด 
ดานการคาชายแดน

 “รูเขา รูเรา” (Great Perception)
• จัดต้ังหนวยภาษาประเทศเพ่ือนบาน 

ของไทย เพื่อใหนักธุรกิจที่สนใจเขาไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบาน สามารถเรียนรูภาษา 
เบื้องตนของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนการสราง 
ความรูสึกที่ดีในการลงทุน และสื่อสารธุรกิจ 
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาหลักสูตรการคาและการ 
ลงทุนดานอุตสาหกรรมที ่กลาวถึงขอมูล 
พื้นฐาน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ โอกาส 
และอุปสรรค ที่ทำใหนักธุรกิจไทยรูจักและ 
เห็นโอกาสจากภูมิภาคนี้

 สร  างน ักลงท ุนอ ุตสาหกรรม 
มืออาชีพ (Thai Industrial Professional)

• เสริมสรางนักลงทุนอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ที ่มีความกลา อดทน และ 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
สินคาของไทยไปยังกลุมประเทศบิมสเทค 
แลวพบวามีมูลคา 247,764.1 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการขยายตัวจาก 
ปกอนหนารอยละ 25.4 ในขณะที่มีมูลคา 
นำเขาในปเดียวกัน 165,580.9 ลานบาท 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับกลุมประเทศ
บิมสเทคเปนมูลคา 82,183.2 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 โดยสินคาที ่ไทยสงออกไป 
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 
78.1 รองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรม 
เกษตรรอยละ 11.2 และสินคาเกษตร 
รอยละ 5.5 ตามลำดับ

ประเทศในกลุมบิมสเทคที่ไทยสงออก
ไปมากที่สุดคืออินเดีย คิดเปนรอยละ 56.2 
ในป พ.ศ. 2553 รองลงมาเปนพมารอยละ 
26.5 และบังคลาเทศรอยละ 11.3 ตามลำดับ 

ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาออกเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมสินคาเรงลดภาษี (Fast 
Track) โดยทยอยลดภาษ ีเหล ือ 0% 
ครอบคลุมสินคา 10% ของพิกัดฯ 6 หลัก 
ในระบบ HS 2007 กลุมสินคาลดภาษีปกติ 
(Normal Track) แยกออกเปนกลุมสินคา 
เรงลดภาษี (Normal Track Elimination) 
ที่ทยอยลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 
50% ของพิกัดฯ และกลุมสินคาทยอยลด 
ภาษี (Normal Track Reduction) ที่ทยอย 
ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% 
ของพิกัดฯ และกลุมสินคาไมมีการลดภาษี 
(Negative List) ทั ้งนี ้ในแตละกลุ มจะมี 
ระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศ 
พัฒนานอยที่สุด (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 
2)

BIMSTEC หรือความริเริ ่มแหงอาว 
เบงกอลวาดวยความรวมมือหลากหลาย 
สาขาทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral 
T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
Cooperation) เปนกรอบความรวมมือ 
ระหวาง 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย 
ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น บ ั ง ค ล า เ ท ศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา และประเทศไทย เพื่อรวมกัน 
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั้งการคา 
สินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้ง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยใชอัตรา 
ภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนอัตราฐานใน 
การลดและยกเลิกภาษี ซึ่งแบงการลดและ 

สงผลใหอำนาจการแขงขันในตลาดอินเดีย 
ลดลง

(9) ผูคาและนักลงทุนไทยขาดความ 
ไวเนื้อเชื่อใจนักธุรกิจอินเดีย

อ ีกประเทศหน ึ ่ งในกล ุ มประเทศ 
บิมสเทคที่มีความสำคัญคือพมา มีมูลคา 
การคากับไทยเปนอันดับ 2 รองจากอินเดีย 
โดยสวนใหญเปนรูปแบบของการคาชายแดน 
ไทย – พมา และเปนประเทศที่ไทยนำเขา 
สินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานเปน 
มูลคาสูง สงผลใหดุลการคาของไทยกับ 
พมาอยู ในภาวะขาดดุลการคามาตลอด 
(ตารางที่ 4) สวนในดานสินคาสงออกที่ 
สำคัญ คือน้ำม ันสำเร ็จร ูป เคร ื ่องด ื ่ม 
ปูนซีเมนต และเหล็ก ตามลำดับ แตทั้งนี้จะ 
พบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย – พมา ใน 
ดานหลักๆ ดังนี้

(1) การเปด – ปด ดานการคาชายแดน 
ที่มีความไมแนนอน เชน กรณีทางการพมา 
สั่งปดดานชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย – 
พมา (ดานถาวรแมสอด – เมียวดี) ตั้งแต 
กลางป พ.ศ. 2553 ทำใหผูสงออกตองไป 
ใชดานชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดระนองเพื่อสงออกสินคาไปยังลูกคา 
ในพมาแทนทำใหมีคาใชจายโดยเฉพาะคา 
ขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

(2) การชำระเงิน ยังไมเปนระบบ 
สากล เชนเดียวกับการคากับพมาที่ดาน 
ชายแดนจังหวัดอ่ืนๆ ตองใชระบบการเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกันเทานั้น ซึ่งถือเปนอุปสรรค 
สำหรับผู ประกอบการรายใหมที ่ตองการ 
เขามาทำการคา

(3) ระเบียบ กฎหมาย ของทั้ง 2 
ประเทศไมเอื้อตอการคาชายแดน เนื่องจาก 
การคาของไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความมั่นคงของชาติ ทำใหไมสามารถนำเขา 
หรือสงออกสินคาบางประเภทได

(4) ปญหาแรงงานตางดาวที่มีคาจาง 
แรงงานต่ำ แตมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให 
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานในบางชวง
เวลา โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่สามารถ 
เดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ีได ตลอดจน 
แนวโนมคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัว 
สูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานสินคามีความลาชาเนื่องจากความ
ไมพรอมของจุดทดสอบ และขั้นตอนของ 
ระบบราชการที่ซ้ำซอน

(5) กฎระเบียบของอินเดียมีความ 
แตกตางกันในแตละรัฐและมีการเปลี ่ยน 
แปลงกฎระเบียบการนำเขาบอย ทำใหการ 
ติดตอธุรกิจ การคา การลงทุนตองมีการ 
ศ ึกษากฎระเบ ียบเฉพาะของร ัฐน ั ้นๆ 
นอกจากนี ้ผู คาและนักลงทุนไทยยังตอง 
เตร ียมพร อมในการจ ัดการความเส ี ่ยง 
และการบริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณ
ไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ หรือการ 
ประทวงหยุดงาน เปนตน

(6) แมวาอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แตยังขาดการบังคับใชและ 
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง 
จึงยังคงมีการลอกเลียนแบบสินคาอยาง 
แพรหลาย ดังน ั ้นส ินคาไทยที ่จะวาง 
จำหนายในตลาดอินเดียควรจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันการละเมิด 
ลิขสิทธิ์

(7) ผูสงออกไทยสวนใหญขาดขอมูล 
ตลาดที่สำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย และ 
กฎระเบียบการนำเขาของอินเดีย ทำใหการ 
วางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความ 
เสี่ยงสูง

(8) สินคาไทยไมสามารถแขงขันดาน 
ราคากับสินคาที่ผลิตในอินเดีย หรือจาก 
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำ คือ จีน รวม 
ทั้งคาใชจายในการขนสงสินคาของไทยมี 
ราคาสูง ทำใหตนทุนสินคาไทยโดยรวม 
เพิ่มขึ้นและใชเวลานานในการขนสงทางเรือ 

สามารถแกปญหาหรือปรับเปลี ่ยนการ 
ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ ไดทันทวงที 

• สรางความจริงใจในการลงทุนท่ีไมควร 
หวังกอบโกยผลประโยชนฝายเดียวซึ่งถือ 
เปนภาพลักษณที่ไมดีในสายตานักลงทุน 
ตางชาติตอนักลงทุนไทย

• สนับสนุนใหผู ประกอบการผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในอาเซียน 
และประเทศตางๆ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การลงทุน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ 
รับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการ
ดำเนินงานไดเหมาะสม

 สรางประตูการคา (Gateway) 
และศ ูนย คล ังส ินค า (Warehousing 
Center)

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในอินเดีย ณ เมืองสำคัญๆ รวมทั้ง 
มีศูนยกระจายสินคายอยในเมืองที่มีความ 
สำคัญรองลงมา 

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในพมาที่เมืองมัณฑะเลย โดยสินคา 
สวนหนึ่งขายภายในเมืองมัณฑะเลย ที่มี 
ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนเมืองศูนย 
กลางธ ุ รก ิ จการค  าตอนบนของพม  า 
มีภูมิประเทศที่สามารถกระจายสินคาไปยัง
ประเทศเพื ่อนบานใกลเค ียงได สะดวก 
ทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว และบังคลาเทศ 
นอกจากน้ียังมีการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก 
และทางอากาศ น่ันคือมีสนามบินและถนนท่ี 
ตัดตรงจากยางกุงสูมัณฑะเลยใชเวลาเดินทาง 
เพียง 8 ชั่วโมง

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร  ว ม ภ า ค 
อุตสาหกรรม 4 ฝาย

ให ความสำคัญกับประเทศจีน 
เนื่องจากจีนเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ในภูมิภาคนี้อยางมาก ทั้งการตางประเทศ 
และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงควรจัดตั้ง 
คณะกรรมการรวมภาคอุตสาหกรรม 4 ฝาย 
(Joint Industrial Committee of India – 
Myanma – Thailand – China: JIC) 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและกำหนด
มาตรการสงเสริมผูประกอบการในดานการคา 
รวมถึงการลงทุนดวย

 ต ั ้ ง “One Business Card” 
ระหวาง ไทย – พมา – อินเดีย

ออกบัตรนักลงทุน หรือ Business 
Card เพื่อใหนักลงทุนสามารถผานเขาออก 
ทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – พมา – อินเดีย) 
ไดสะดวก และไดสิทธิพิเศษในการเขามา 
ติดตอการคา และการลงทุนกับหนวยงาน 
ตางๆ ของทั้ง 3 ประเทศไดทันที

 ทำการตลาดเช ิงล ึก (Market 
Segmentation)

ทำวิจัยตลาด (Market Survey) 
เพื่อทราบและเขาใจรสนิยมของผูบริโภคใน 
ทองถิ่นตางๆ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการบริโภคในอนาคต เพื่อใหการผลิต 
สินคามาจำหนาย ถูกตองตรงตามความ 
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 1 »ÃÐà·Èã¹¡ÅØ�ÁÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Óâ¢§»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ 6 »ÃÐà·È¤×Í ¡ÑÁ¾ÙªÒ � ¨Õ¹ � ¾Á�Ò � ÅÒÇ � àÇÕÂ´¹ÒÁ � ä·Â ËÃ×ÍË¡àËÅÕ่ÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í 9 ÊÒ¢Ò ä´�á¡� 
¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§ â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¤�Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ ÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ ¡ÒÃ·�Í§à·Õ่ÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ÊÓËÃÑºá¼¹§Ò¹´�Ò¹¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§·Õ่ÊÓ¤Ñ ¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨àË¹×Í � ãµ� (North � South Economic Corridor: NSC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â ¾Á�Ò ÅÒÇ áÅÐ¨Õ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÐÇÑ¹ÍÍ¡ � µÐÇÑ¹µ¡ (East 
� West Economic Corridor: EWEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§¾Á�Ò ä·Â ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÍ¹ãµ� (Southern Economic Corridor: SEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â 

¡ÑÁ¾ÙªÒáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

รวมทั้ง 3 ประเทศแลวเปนมูลคารอยละ 
94.0 ของการสงออกไปกลุมประเทศบิมสเทค 
ท้ังหมด โดยสำหรับอินเดียน้ันนับวาเปนประเทศ 
ที ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ ่งไทยไมควร 
มองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอินเดียเปน 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนตลาดสงออกที่ 
สำคัญตลาดหนึ่งในเอเชียของไทย เมื ่อ 
พิจารณาจากมูลคาการคาระหวางไทยกับ 
อินเดีย พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในป  พ.ศ. 2549 ม ีม ูลค าการค า 
130,701.7.7 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป น 
211,318.6 ลานบาท ในป พ.ศ.  2553 และ 
มีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3) สวนใหญ 
เปนการสงออกสินคาประเภทเม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ตามลำดับ สวนสินคาที่นำเขาจากอินเดีย 
เปนสินคาประเภทอัญมณี เคมีภัณฑ พืช 

ผลิตภัณฑจากพืช และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท้ังน้ีการสงออกสินคาไปขายยังอินเดีย 
พบวาผู สงออกไทยมีปญหาและอุปสรรค 
ทั้งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในไทยเอง และ 
ปญหาที ่เกิดจากขอจำกัดภายในอินเดีย 
ดังนี้

(1) อ ัตราภาษ ีศ ุลกากรส ู งและม ี 
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและขอยกเวนที่ 
หลากหลายตามประเภทของสินคา

(2) พิธีการศุลกากรลาชาเนื ่องจาก 
ระบบเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งขาดการ 

รวบรวมขอม ูลเผยแพรอ ัตราภาษีและ 
พิธีการนำเขาอยางครบถวนและเบ็ดเสร็จ 
ทำใหใชเวลาในการติดตอหลายหนวยงาน 
ขาดความคลองตัวในการขายสินคาใน 
ตลาดอินเดีย

(3) ความไม พร อมของโครงสร าง 
พื ้นฐาน และระบบการขนสงทำใหเพิ ่ม 
ตนทุนของสินคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ 
กระจายสินคาและการทำตลาดในอินเดีย

(4) พิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบ 
ส ินค าตามมาตรการส ุขอนาม ัย และ 

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปอินเดีย ไทยนำเขา

จากอินเดีย
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 130,701.7

2550

2551

2552

2553

163,669.2

197,457.5

169,310.8

211,318.6

68,716.6

91,727.5

110,194.0

109,863.1

139,178.3

61,985.1

71,941.7

87,263.5

59,447.7

72,140.3

6,731.5

19,785.8

22,930.5

50,415.4

67,038.1

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปพมา ไทยนำเขา

จากพมา
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 117,556.9

2550

2551

2552

2553

113,073.7

156,285.0

148,628.3

155,631.6

28,849.0

33,043.1

43,859.0

52,652.4

65,631.2

88,707.9

80,030.6

112,426.0

95,975.9

90,000.5

-59,858.9

-46,987.5

-68,567.0

-43,323.5

-24,369.3
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บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ

การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2560 1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2556

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2559

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 2 กลุมสินคาที่ลดอัตราภาษ�ปกติ (Normal Track)
ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 3 การคาระหวางไทยกับอินเดีย

ตารางที่ 4 มูลคาการคาระหวางไทยกับพมา 

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area
 (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)



นอกเหนือจากกรอบความรวมมือ 
บิมสเทคแลว ไทยยังมีกรอบความรวมมือ 
GMS (โครงการพัฒนาความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ 
G rea te r  Mekong  Sub reg iona l  
Economic Cooperation)1 ที่ชวยสราง 
เสริมโอกาสใหแกสินคาของไทยในภูมิภาค 
โดยเฉพาะพมาที ่สามารถเชื ่อมตอไปยัง 
อินเดียและบังคลาเทศได แมในปจจุบัน 
เสนทางการคมนาคมขนสงยังไมดีและยังไม 
สะดวกมากนัก แตในระยะยาวภูมิภาค 
ดังกลาวจะถือเปนตลาดสงออกรวมถึงเปน 
ฐานการผลิตที่สำคัญของไทยอีกแหงหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากปริมาณของผูบริโภคที่มีเปน
จำนวนมาก รวมถึงภูมิประเทศที่เหมาะใน 
การเปนศูนยกลางกระจายสินคาไปยัง 
ประเทศตางๆ ทั้งนี้จึงควรมีนโยบายสงเสริม 
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายในภาพรวม 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการคาและการผลิต 
ของไทย ดังนี้

 จับคูธุรกิจ (Business Matching)
จับคู ธุรกิจระหวางนักธุรกิจไทย 

กับนักธุรกิจอินเดียหรือพมา เพื่อลงทุนผลิต 
สินคารวมกัน หรือลงทุนรวมกันดานการหา 
วัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานผลิต ตลอดจนจัดหา 
แรงงานที่มีคาจางถูกในพื้นที่ดวย

 การอำนวยความสะดวกทาง 
การคาการลงทุน

จ ัดการเจรจาแบบร ัฐบาลก ับ 
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการคา การนำเขาสินคา 
หรือวัตถุดิบ เพื่อใหการสงออก – นำเขามี 
ความคลองตัวมากขึ้น 

 ต ั ้ งศ ูนย ข  อม ูล  Indust r ia l  
Intelligence Center of BIMSTEC – 
GMS – ASEAN

• ตั ้งศูนยใหคำปรึกษาดานตางๆ 
แกนักธุรกิจไทยที่ตองการลงทุนในประเทศ
สมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเดีย 
และพมา 

• กระช ับความส ัมพ ันธ ระหว าง 
ประเทศเพื ่อนบานใหแนนแฟนย ิ ่งข ึ ้น 
รวมทั้งเจรจาแกปญหาเรื่องการ เปด – ปด 
ดานการคาชายแดน

 “รูเขา รูเรา” (Great Perception)
• จัดต้ังหนวยภาษาประเทศเพ่ือนบาน 

ของไทย เพื่อใหนักธุรกิจที่สนใจเขาไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบาน สามารถเรียนรูภาษา 
เบื้องตนของประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนการสราง 
ความรูสึกที่ดีในการลงทุน และสื่อสารธุรกิจ 
ไดเขาใจมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาหลักสูตรการคาและการ 
ลงทุนดานอุตสาหกรรมที ่กลาวถึงขอมูล 
พื้นฐาน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ โอกาส 
และอุปสรรค ที่ทำใหนักธุรกิจไทยรูจักและ 
เห็นโอกาสจากภูมิภาคนี้

 สร  างน ักลงท ุนอ ุตสาหกรรม 
มืออาชีพ (Thai Industrial Professional)

• เสริมสรางนักลงทุนอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ที ่มีความกลา อดทน และ 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลคาการสงออก 
สินคาของไทยไปยังกลุมประเทศบิมสเทค 
แลวพบวามีมูลคา 247,764.1 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 คิดเปนอัตราการขยายตัวจาก 
ปกอนหนารอยละ 25.4 ในขณะที่มีมูลคา 
นำเขาในปเดียวกัน 165,580.9 ลานบาท 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับกลุมประเทศ
บิมสเทคเปนมูลคา 82,183.2 ลานบาทในป  
พ.ศ. 2553 โดยสินคาที ่ไทยสงออกไป 
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 
78.1 รองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรม 
เกษตรรอยละ 11.2 และสินคาเกษตร 
รอยละ 5.5 ตามลำดับ

ประเทศในกลุมบิมสเทคที่ไทยสงออก
ไปมากที่สุดคืออินเดีย คิดเปนรอยละ 56.2 
ในป พ.ศ. 2553 รองลงมาเปนพมารอยละ 
26.5 และบังคลาเทศรอยละ 11.3 ตามลำดับ 

ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาออกเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมสินคาเรงลดภาษี (Fast 
Track) โดยทยอยลดภาษ ีเหล ือ 0% 
ครอบคลุมสินคา 10% ของพิกัดฯ 6 หลัก 
ในระบบ HS 2007 กลุมสินคาลดภาษีปกติ 
(Normal Track) แยกออกเปนกลุมสินคา 
เรงลดภาษี (Normal Track Elimination) 
ที่ทยอยลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 
50% ของพิกัดฯ และกลุมสินคาทยอยลด 
ภาษี (Normal Track Reduction) ที่ทยอย 
ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% 
ของพิกัดฯ และกลุมสินคาไมมีการลดภาษี 
(Negative List) ทั ้งนี ้ในแตละกลุ มจะมี 
ระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกัน
ระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศ 
พัฒนานอยที่สุด (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 
2)

BIMSTEC หรือความริเริ ่มแหงอาว 
เบงกอลวาดวยความรวมมือหลากหลาย 
สาขาทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral 
T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
Cooperation) เปนกรอบความรวมมือ 
ระหวาง 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย 
ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ป ร ะ ช า ช น บ ั ง ค ล า เ ท ศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา และประเทศไทย เพื่อรวมกัน 
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั้งการคา 
สินคา บริการ และการลงทุน รวมทั้ง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยใชอัตรา 
ภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนอัตราฐานใน 
การลดและยกเลิกภาษี ซึ่งแบงการลดและ 

สงผลใหอำนาจการแขงขันในตลาดอินเดีย 
ลดลง

(9) ผูคาและนักลงทุนไทยขาดความ 
ไวเนื้อเชื่อใจนักธุรกิจอินเดีย

อ ีกประเทศหน ึ ่ งในกล ุ มประเทศ 
บิมสเทคที่มีความสำคัญคือพมา มีมูลคา 
การคากับไทยเปนอันดับ 2 รองจากอินเดีย 
โดยสวนใหญเปนรูปแบบของการคาชายแดน 
ไทย – พมา และเปนประเทศที่ไทยนำเขา 
สินคาประเภทเชื้อเพลิงและพลังงานเปน 
มูลคาสูง สงผลใหดุลการคาของไทยกับ 
พมาอยู ในภาวะขาดดุลการคามาตลอด 
(ตารางที่ 4) สวนในดานสินคาสงออกที่ 
สำคัญ คือน้ำม ันสำเร ็จร ูป เคร ื ่องด ื ่ม 
ปูนซีเมนต และเหล็ก ตามลำดับ แตทั้งนี้จะ 
พบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย – พมา ใน 
ดานหลักๆ ดังนี้

(1) การเปด – ปด ดานการคาชายแดน 
ที่มีความไมแนนอน เชน กรณีทางการพมา 
สั่งปดดานชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย – 
พมา (ดานถาวรแมสอด – เมียวดี) ตั้งแต 
กลางป พ.ศ. 2553 ทำใหผูสงออกตองไป 
ใชดานชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดระนองเพื่อสงออกสินคาไปยังลูกคา 
ในพมาแทนทำใหมีคาใชจายโดยเฉพาะคา 
ขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

(2) การชำระเงิน ยังไมเปนระบบ 
สากล เชนเดียวกับการคากับพมาที่ดาน 
ชายแดนจังหวัดอ่ืนๆ ตองใชระบบการเช่ือถือ 
ซึ่งกันและกันเทานั้น ซึ่งถือเปนอุปสรรค 
สำหรับผู ประกอบการรายใหมที ่ตองการ 
เขามาทำการคา

(3) ระเบียบ กฎหมาย ของทั้ง 2 
ประเทศไมเอื้อตอการคาชายแดน เนื่องจาก 
การคาของไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความมั่นคงของชาติ ทำใหไมสามารถนำเขา 
หรือสงออกสินคาบางประเภทได

(4) ปญหาแรงงานตางดาวที่มีคาจาง 
แรงงานต่ำ แตมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให 
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานในบางชวง
เวลา โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่สามารถ 
เดินทางออกไปทำงานนอกพ้ืนท่ีได ตลอดจน 
แนวโนมคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัว 
สูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานสินคามีความลาชาเนื่องจากความ
ไมพรอมของจุดทดสอบ และขั้นตอนของ 
ระบบราชการที่ซ้ำซอน

(5) กฎระเบียบของอินเดียมีความ 
แตกตางกันในแตละรัฐและมีการเปลี ่ยน 
แปลงกฎระเบียบการนำเขาบอย ทำใหการ 
ติดตอธุรกิจ การคา การลงทุนตองมีการ 
ศ ึกษากฎระเบ ียบเฉพาะของร ัฐน ั ้นๆ 
นอกจากนี ้ผู คาและนักลงทุนไทยยังตอง 
เตร ียมพร อมในการจ ัดการความเส ี ่ยง 
และการบริหารสินคาคงคลังจากเหตุการณ
ไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ หรือการ 
ประทวงหยุดงาน เปนตน

(6) แมวาอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี 
ประสิทธิภาพ แตยังขาดการบังคับใชและ 
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง 
จึงยังคงมีการลอกเลียนแบบสินคาอยาง 
แพรหลาย ดังน ั ้นส ินคาไทยที ่จะวาง 
จำหนายในตลาดอินเดียควรจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันการละเมิด 
ลิขสิทธิ์

(7) ผูสงออกไทยสวนใหญขาดขอมูล 
ตลาดที่สำคัญ ชองทางการจัดจำหนาย และ 
กฎระเบียบการนำเขาของอินเดีย ทำใหการ 
วางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความ 
เสี่ยงสูง

(8) สินคาไทยไมสามารถแขงขันดาน 
ราคากับสินคาที่ผลิตในอินเดีย หรือจาก 
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำ คือ จีน รวม 
ทั้งคาใชจายในการขนสงสินคาของไทยมี 
ราคาสูง ทำใหตนทุนสินคาไทยโดยรวม 
เพิ่มขึ้นและใชเวลานานในการขนสงทางเรือ 

สามารถแกปญหาหรือปรับเปลี ่ยนการ 
ดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว เหมาะสมกับ 
สถานการณตางๆ ไดทันทวงที 

• สรางความจริงใจในการลงทุนท่ีไมควร 
หวังกอบโกยผลประโยชนฝายเดียวซึ่งถือ 
เปนภาพลักษณที่ไมดีในสายตานักลงทุน 
ตางชาติตอนักลงทุนไทย

• สนับสนุนใหผู ประกอบการผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในอาเซียน 
และประเทศตางๆ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การลงทุน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ 
รับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการ
ดำเนินงานไดเหมาะสม

 สรางประตูการคา (Gateway) 
และศ ูนย คล ังส ินค า (Warehousing 
Center)

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในอินเดีย ณ เมืองสำคัญๆ รวมทั้ง 
มีศูนยกระจายสินคายอยในเมืองที่มีความ 
สำคัญรองลงมา 

• สรางศูนยคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในพมาที่เมืองมัณฑะเลย โดยสินคา 
สวนหนึ่งขายภายในเมืองมัณฑะเลย ที่มี 
ความเหมาะสมเนื ่องจากเปนเมืองศูนย 
กลางธ ุ รก ิ จการค  าตอนบนของพม  า 
มีภูมิประเทศที่สามารถกระจายสินคาไปยัง
ประเทศเพื ่อนบานใกลเค ียงได สะดวก 
ทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว และบังคลาเทศ 
นอกจากน้ียังมีการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก 
และทางอากาศ น่ันคือมีสนามบินและถนนท่ี 
ตัดตรงจากยางกุงสูมัณฑะเลยใชเวลาเดินทาง 
เพียง 8 ชั่วโมง

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร  ว ม ภ า ค 
อุตสาหกรรม 4 ฝาย

ให ความสำคัญกับประเทศจีน 
เนื่องจากจีนเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนา 
ในภูมิภาคนี้อยางมาก ทั้งการตางประเทศ 
และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงควรจัดตั้ง 
คณะกรรมการรวมภาคอุตสาหกรรม 4 ฝาย 
(Joint Industrial Committee of India – 
Myanma – Thailand – China: JIC) 

โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและกำหนด
มาตรการสงเสริมผูประกอบการในดานการคา 
รวมถึงการลงทุนดวย

 ต ั ้ ง “One Business Card” 
ระหวาง ไทย – พมา – อินเดีย

ออกบัตรนักลงทุน หรือ Business 
Card เพื่อใหนักลงทุนสามารถผานเขาออก 
ทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – พมา – อินเดีย) 
ไดสะดวก และไดสิทธิพิเศษในการเขามา 
ติดตอการคา และการลงทุนกับหนวยงาน 
ตางๆ ของทั้ง 3 ประเทศไดทันที

 ทำการตลาดเช ิงล ึก (Market 
Segmentation)

ทำวิจัยตลาด (Market Survey) 
เพื่อทราบและเขาใจรสนิยมของผูบริโภคใน 
ทองถิ่นตางๆ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยน 
แปลงการบริโภคในอนาคต เพื่อใหการผลิต 
สินคามาจำหนาย ถูกตองตรงตามความ 
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 1 »ÃÐà·Èã¹¡ÅØ�ÁÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Óâ¢§»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ 6 »ÃÐà·È¤×Í ¡ÑÁ¾ÙªÒ � ¨Õ¹ � ¾Á�Ò � ÅÒÇ � àÇÕÂ´¹ÒÁ � ä·Â ËÃ×ÍË¡àËÅÕ่ÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í 9 ÊÒ¢Ò ä´�á¡� 
¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§ â·Ã¤Á¹Ò¤Á ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¤�Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ ÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ ¡ÒÃ·�Í§à·Õ่ÂÇ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ÊÓËÃÑºá¼¹§Ò¹´�Ò¹¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê�§·Õ่ÊÓ¤Ñ ¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨àË¹×Í � ãµ� (North � South Economic Corridor: NSC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â ¾Á�Ò ÅÒÇ áÅÐ¨Õ¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÐÇÑ¹ÍÍ¡ � µÐÇÑ¹µ¡ (East 
� West Economic Corridor: EWEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§¾Á�Ò ä·Â ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç¾×้¹·Õ่àÈÃÉ°¡Ô¨µÍ¹ãµ� (Southern Economic Corridor: SEC) ·Õ่àª×่ÍÁâÂ§ä·Â 

¡ÑÁ¾ÙªÒáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

รวมทั้ง 3 ประเทศแลวเปนมูลคารอยละ 
94.0 ของการสงออกไปกลุมประเทศบิมสเทค 
ท้ังหมด โดยสำหรับอินเดียน้ันนับวาเปนประเทศ 
ที ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ ่งไทยไมควร 
มองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอินเดียเปน 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนตลาดสงออกที่ 
สำคัญตลาดหนึ่งในเอเชียของไทย เมื ่อ 
พิจารณาจากมูลคาการคาระหวางไทยกับ 
อินเดีย พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในป  พ.ศ. 2549 ม ีม ูลค าการค า 
130,701.7.7 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป น 
211,318.6 ลานบาท ในป พ.ศ.  2553 และ 
มีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3) สวนใหญ 
เปนการสงออกสินคาประเภทเม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
ตามลำดับ สวนสินคาที่นำเขาจากอินเดีย 
เปนสินคาประเภทอัญมณี เคมีภัณฑ พืช 

ผลิตภัณฑจากพืช และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน

ท้ังน้ีการสงออกสินคาไปขายยังอินเดีย 
พบวาผู สงออกไทยมีปญหาและอุปสรรค 
ทั้งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในไทยเอง และ 
ปญหาที ่เกิดจากขอจำกัดภายในอินเดีย 
ดังนี้

(1) อ ัตราภาษ ีศ ุลกากรส ู งและม ี 
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและขอยกเวนที่ 
หลากหลายตามประเภทของสินคา

(2) พิธีการศุลกากรลาชาเนื ่องจาก 
ระบบเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งขาดการ 

รวบรวมขอม ูลเผยแพรอ ัตราภาษีและ 
พิธีการนำเขาอยางครบถวนและเบ็ดเสร็จ 
ทำใหใชเวลาในการติดตอหลายหนวยงาน 
ขาดความคลองตัวในการขายสินคาใน 
ตลาดอินเดีย

(3) ความไม พร อมของโครงสร าง 
พื ้นฐาน และระบบการขนสงทำใหเพิ ่ม 
ตนทุนของสินคา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ 
กระจายสินคาและการทำตลาดในอินเดีย

(4) พิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบ 
ส ินค าตามมาตรการส ุขอนาม ัย และ 

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปอินเดีย ไทยนำเขา

จากอินเดีย
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 130,701.7

2550

2551

2552

2553

163,669.2

197,457.5

169,310.8

211,318.6

68,716.6

91,727.5

110,194.0

109,863.1

139,178.3

61,985.1

71,941.7

87,263.5

59,447.7

72,140.3

6,731.5

19,785.8

22,930.5

50,415.4

67,038.1

มูลคาการคา

ไทยสงออก
ไปพมา ไทยนำเขา

จากพมา
ดุลการคา
ของไทย

ป

2549 117,556.9

2550

2551

2552

2553

113,073.7

156,285.0

148,628.3

155,631.6

28,849.0

33,043.1

43,859.0

52,652.4

65,631.2

88,707.9

80,030.6

112,426.0

95,975.9

90,000.5

-59,858.9

-46,987.5

-68,567.0

-43,323.5

-24,369.3
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บทว�เคราะห
“โอกาส และแนวทางเสร�มศักยภาพ

การคาการลงทุนของไทยในกลุมประเทศ
BIMSTEC (อินเดีย และพมา)”

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2560 1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2555-30 มิ.ย. 2556

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ประเทศ สำหรับอินเดีย ศรีลังกา ไทย

อินเดีย ศรีลังกา ไทย

บังคลาเทศ
ภูฏาน พมา และเนปาล

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2566 1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2556-30 มิ.ย. 2559

สำหรับบังคลาเทศ
ภูฏาน พมา เนปาล

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 2 กลุมสินคาที่ลดอัตราภาษ�ปกติ (Normal Track)
ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

ตารางที่ 3 การคาระหวางไทยกับอินเดีย

ตารางที่ 4 มูลคาการคาระหวางไทยกับพมา 

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area
 (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา: Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย (2554)



หากพูดถึงประเทศพมาซึ่งกำลังไดรับ
ความสนใจในฐานะแหลงลงทุนแหงใหมของ 
นักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาล 
พม าม ีนโยบายส งเสร ิมการลงท ุนจาก 
ตางประเทศ ประกอบกับบรรยากาศทาง 
การเมืองที่เริ่มผอนคลายหลังการเลือกตั้ง 
ทั่วไปซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 นอกจากเมืองยางกุง อดีตเมืองหลวง 
ของพมาซึ่งเปนที่รู จักของนักลงทุนโดย 
ทั่วไปแลว เมืองมัณฑะเลยเปนอีกเมืองที่ 
ม ีศ ักยภาพด านการลงท ุนไม แพ ก ัน 
นอกจากนี ้เม ืองมัณฑะเลยย ังเปนเมือง 
ท อง เท ี ่ ยวสำค ัญท ี ่ทำรายได  ให พม  า 
โดยเฉพาะแหลงทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และพุทธศาสนา ประกอบกับรัฐบาลพมามี 
นโยบายสงเสริมการลงทุนในเมืองมัณฑะเลย 
โดยเฉพาะการจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรม 
ม ัณฑะเลย  ในป   พ.ศ.  2533 เพ ื ่อให  
สิทธิประโยชนดานการลงทุน ปจจัยเหลานี้ 
ลวนเกื้อหนุนบทบาทของมัณฑะเลยใหเปน
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจสำคัญของพมา 
ตอนกลางและตอนเหนือซึ่งนักลงทุนไมควร
มองขาม

ศักยภาพของเมืองมัณฑะเลย
เมืองมัณฑะเลย (Mandalay) เปน 

เมืองหลวงของเขตมัณฑะเลย (Mandalay 
Division) และเปนเมืองใหญอันดับ 2 ของ 
พมารองจากเมืองยางกุง ตั้งอยูหางจาก 
เมืองยางกุงไปทางเหนือราว 620 กิโลเมตร 
ท ั ้ งน ี ้  ข อม ูล World Urbanization 
Prospects (The 2009 Revision) ซึ่ง 

เผยแพร  โดยองค การสหประชาชาต ิ 
(United Nations : UN) ระบุวาในป พ.ศ. 
2553 เมืองมัณฑะเลยมีประชากรจำนวน 
1,034,000 คน คิดเปนรอยละ 6 ของ 
จำนวนประชากรพมาทั้งหมดที่อาศัยอยูใน 
เมือง สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของจำนวน 
ผูบริโภคที่มีกำลังซื้อมากเปนอันดับ 2 ของ 
พมารองจากยางกุง นอกจากน้ีเมืองมัณฑะเลย 
ยังเปนท่ีต้ังของสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย 
(Mandalay  International Airport) 
และมีทำเลที่ตั ้งอยูในจุดยุทธศาสตรซึ ่ง 
สามารถเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมระหวาง 
พมา จีน อินเดีย และไทย จึงทำใหเมือง 
มัณฑะเลยเปนจุดเชื่อมโยงการคาทั้งใน 
ประเทศและระหวางประเทศ อีกทั้งยังขึ้น 

ช่ือในฐานะเปนเมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และพุทธศาสนาท่ีสำคัญของพมา โดยมีแหลง 
ทองเที่ยวสำคัญ อาทิ Mandalay Hill 
ซึ ่งเปนจุดที ่สามารถชมทัศนียภาพของ 
เมืองมัณฑะเลยไดทั้งเมือง วัดพระมหามุนี 
(Muni Buddha Temple) เปนท่ีประดิษฐาน 
ของพระมหามุนี ซึ่งมีชาวพมาเดินทางมา 
สักการะเปนจำนวนมาก เปนตน มัณฑะเลย 
จึงไมไดเปนเมืองที ่ม ีศ ักยภาพดานการ 
ลงทุนแตเพียงอยางเดียวเทานั ้น หากยังมี 
ความงดงามทางวัฒนธรรมซึ ่งดึงดูดให 
นักทองเที่ยวเดินทางมาเยี ่ยมชมอยางไม 
ขาดสาย

นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล 
พมาในเมืองมัณฑะเลย

ในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลพมาไดจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย ปจจุบันมี 
บริษัทเขาไปลงทุนประมาณ 1,000 บริษัท 
ซ ึ ่ งการลงท ุนในเขตนิคมอ ุตสาหกรรม 
ดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ 
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและการ 
ยกเวนภาษีนำเขาวัตถุดิบในชวง 3 ปแรก 
ของการดำเนินธุรกิจ การใหสิทธินักลงทุน 
ต างชาติเป นเจ าของกิจการไดท ั ้งหมด 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสภา 
หอการคาและอุตสาหกรรมแหงมัณฑะเลย 
(Mandalay Region Chamber of 
Commerce and Industry : MRCCI) 
ทำหนาที่เปนตัวแทนปกปองผลประโยชน 
ของภาคธุรกิจเอกชนในเขตมัณฑะเลย 
รวมทั้งใหบริการในดานตางๆ อาทิ การฝก 
อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การให 
บริการขอมูลการคาการลงทุน การให 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน อาทิ ถนน ระบบไฟฟา เปนตน 
เพื ่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนโอกาสการลงทุนสำหรับ 
ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจปูนซีเมนต 
และวัสดุกอสรางอื่นๆ ธุรกิจโรงไฟฟาและ 
สายสงกระแสไฟฟา เปนตน รวมถึงโอกาส 
ในการขยายการคาสินคาอุปโภคบริโภคใน
มัณฑะเลยก็ยังมีอยู มาก เนื ่องจากชาว 
มัณฑะเลยมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับสินคา 
ไทยไดรับความนิยมมากเนื่องจากถือเปน 
สินคาคุณภาพดี

บริการดานคำปรึกษา การจับคูทางธุรกิจ 
เปนตน ซึ่งมีสวนชวยกระตุนใหนักลงทุน 
ตางชาติเขาไปลงทุนในมัณฑะเลยมากขึ้น 
ทั้งนี้ ปจจุบันจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 
ในมัณฑะเลยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 11 
ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน
พมา

โอกาสและศักยภาพการลงทุนในเมือง 
มัณฑะเลย

เมืองมัณฑะเลยมีขอไดเปรียบจาก 
ทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี ่ อ ุ ดมสมบ ู รณ  
ประกอบกับยังมีพื ้นที ่วางสำหรับทำการ 
เกษตรอีกมาก ทำใหโครงการลงทุนสวน 
ใหญในมัณฑะเลยเปนโครงการลงทุนใน 
ภาคเกษตรกรรม โดยพืชที่เพาะปลูกมาก 
ในมัณฑะเลย ไดแก ถั่วชนิดตางๆ (โดย 
เฉพาะถั ่วลิสง) และมะมวง นอกจากนี ้ 
มัณฑะเลยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
อาทิ โรงงานผลิตกระดาษ ถานไฟฉาย 
แปงขาวเจา สบู ผงซักฟอก เปนตน 
อยางไรก็ตาม นักลงทุนทองถิ่นสวนใหญยัง 
ขาดแคลนเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรขั้นสูงใน 
การผลิต ประกอบกับปญหาการปดชายแดน 
ระหว างไทยก ับพม าซ ึ ่ ง เป นอ ุปสรรค 
สำคัญในการนำเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิต นับ 
เปนโอกาสของนักลงทุนตางชาติ รวมถึง 
นักลงทุนไทยในการเขาไปรวมทุนกับนักลงทุน 
ทองถิ่น เพื่อตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบ อาทิ 
ชิ้นสวนอะไหลรถยนต เพื่อทดแทนการ 
นำเขา พรอมกับนำเทคโนโลยีและ Know 
How ตางๆ เขาไปเพื ่อเสริมสรางความ 
แข็งแกรงใหกับธุรกิจ

นอกจากน้ี เมืองมัณฑะเลยยังอยูระหวาง 
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หากพูดถึงประเทศพมาซึ่งกำลังไดรับ
ความสนใจในฐานะแหลงลงทุนแหงใหมของ 
นักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาล 
พม าม ีนโยบายส งเสร ิมการลงท ุนจาก 
ตางประเทศ ประกอบกับบรรยากาศทาง 
การเมืองที่เริ่มผอนคลายหลังการเลือกตั้ง 
ทั่วไปซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 นอกจากเมืองยางกุง อดีตเมืองหลวง 
ของพมาซึ่งเปนที่รู จักของนักลงทุนโดย 
ทั่วไปแลว เมืองมัณฑะเลยเปนอีกเมืองที่ 
ม ีศ ักยภาพด านการลงท ุนไม แพ ก ัน 
นอกจากนี ้เม ืองมัณฑะเลยย ังเปนเมือง 
ท อง เท ี ่ ยวสำค ัญท ี ่ทำรายได  ให พม  า 
โดยเฉพาะแหลงทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และพุทธศาสนาประกอบกับรัฐบาลพมามี 
นโยบายสงเสริมการลงทุนในเมืองมัณฑะเลย 
โดยเฉพาะการจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรม 
ม ัณฑะเลย  ในป   พ.ศ.  2533 เพ ื ่อให  
สิทธิประโยชนดานการลงทุน ปจจัยเหลานี้ 
ลวนเกื้อหนุนบทบาทของมัณฑะเลยใหเปน
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจสำคัญของพมา 
ตอนกลางและตอนเหนือซึ่งนักลงทุนไมควร
มองขาม

ศักยภาพของเมืองมัณฑะเลย
เมืองมัณฑะเลย (Mandalay) เปน 

เมืองหลวงของเขตมัณฑะเลย (Mandalay 
Division) และเปนเมืองใหญอันดับ 2 ของ 
พมารองจากเมืองยางกุง ตั้งอยูหางจาก 
เมืองยางกุงไปทางเหนือราว 620 กิโลเมตร 
ท ั ้ งน ี ้  ข อม ูล World Urbanization 
Prospects (The 2009 Revision) ซึ่ง 

เผยแพร  โดยองค การสหประชาชาต ิ 
(United Nations : UN) ระบุวาในป พ.ศ. 
2553 เมืองมัณฑะเลยมีประชากรจำนวน 
1,034,000 คน คิดเปนรอยละ 6 ของ 
จำนวนประชากรพมาทั้งหมดที่อาศัยอยูใน 
เมือง สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของจำนวน 
ผูบริโภคที่มีกำลังซื้อมากเปนอันดับ 2 ของ 
พมารองจากยางกุง นอกจากน้ีเมืองมัณฑะเลย 
ยังเปนท่ีต้ังของสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย 
(Mandalay  International Airport) 
และมีทำเลที่ตั ้งอยูในจุดยุทธศาสตรซึ ่ง 
สามารถเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมระหวาง 
พมา จีน อินเดีย และไทย จึงทำใหเมือง 
มัณฑะเลยเปนจุดเชื่อมโยงการคาทั้งใน 
ประเทศและระหวางประเทศ อีกทั้งยังขึ้น 

ช่ือในฐานะเปนเมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และพุทธศาสนาท่ีสำคัญของพมา โดยมีแหลง 
ทองเที่ยวสำคัญ อาทิ Mandalay Hill 
ซึ ่งเปนจุดที ่สามารถชมทัศนียภาพของ 
เมืองมัณฑะเลยไดทั้งเมือง วัดพระมหามุนี 
(Muni Buddha Temple) เปนท่ีประดิษฐาน 
ของพระมหามุนี ซึ่งมีชาวพมาเดินทางมา 
สักการะเปนจำนวนมาก เปนตน มัณฑะเลย 
จึงไมไดเปนเมืองที ่ม ีศ ักยภาพดานการ 
ลงทุนแตเพียงอยางเดียวเทานั ้น หากยังมี 
ความงดงามทางวัฒนธรรมซึ ่งดึงดูดให 
นักทองเที่ยวเดินทางมาเยี ่ยมชมอยางไม 
ขาดสาย

นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล 
พมาในเมืองมัณฑะเลย

ในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลพมาไดจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย ปจจุบันมี 
บริษัทเขาไปลงทุนประมาณ 1,000 บริษัท 
ซ ึ ่ งการลงท ุนในเขตนิคมอ ุตสาหกรรม 
ดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ 
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและการ 
ยกเวนภาษีนำเขาวัตถุดิบในชวง 3 ปแรก 
ของการดำเนินธุรกิจ การใหสิทธินักลงทุน 
ต างชาติเป นเจ าของกิจการไดท ั ้งหมด 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสภา 
หอการคาและอุตสาหกรรมแหงมัณฑะเลย 
(Mandalay Region Chamber of 
Commerce and Industry : MRCCI) 
ทำหนาที่เปนตัวแทนปกปองผลประโยชน 
ของภาคธุรกิจเอกชนในเขตมัณฑะเลย 
รวมทั้งใหบริการในดานตางๆ อาทิ การฝก 
อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การให 
บริการขอมูลการคาการลงทุน การให 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน อาทิ ถนน ระบบไฟฟา เปนตน 
เพื ่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนโอกาสการลงทุนสำหรับ 
ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจปูนซีเมนต 
และวัสดุกอสรางอื่นๆ ธุรกิจโรงไฟฟาและ 
สายสงกระแสไฟฟา เปนตน รวมถึงโอกาส 
ในการขยายการคาสินคาอุปโภคบริโภคใน
มัณฑะเลยก็ยังมีอยู มาก เนื ่องจากชาว 
มัณฑะเลยมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับสินคา 
ไทยไดรับความนิยมมากเนื่องจากถือเปน 
สินคาคุณภาพดี

บริการดานคำปรึกษา การจับคูทางธุรกิจ 
เปนตน ซึ่งมีสวนชวยกระตุนใหนักลงทุน 
ตางชาติเขาไปลงทุนในมัณฑะเลยมากขึ้น 
ทั้งนี้ ปจจุบันจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 
ในมัณฑะเลยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 11 
ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน
พมา

โอกาสและศักยภาพการลงทุนในเมือง 
มัณฑะเลย

เมืองมัณฑะเลยมีขอไดเปรียบจาก 
ทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี ่ อ ุ ดมสมบ ู รณ  
ประกอบกับยังมีพื ้นที ่วางสำหรับทำการ 
เกษตรอีกมาก ทำใหโครงการลงทุนสวน 
ใหญในมัณฑะเลยเปนโครงการลงทุนใน 
ภาคเกษตรกรรม โดยพืชที่เพาะปลูกมาก 
ในมัณฑะเลย ไดแก ถั่วชนิดตางๆ (โดย 
เฉพาะถั ่วลิสง) และมะมวง นอกจากนี ้ 
มัณฑะเลยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
อาทิ โรงงานผลิตกระดาษ ถานไฟฉาย 
แปงขาวเจา สบู ผงซักฟอก เปนตน 
อยางไรก็ตาม นักลงทุนทองถิ่นสวนใหญยัง 
ขาดแคลนเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรขั้นสูงใน 
การผลิต ประกอบกับปญหาการปดชายแดน 
ระหว างไทยก ับพม าซ ึ ่ ง เป นอ ุปสรรค 
สำคัญในการนำเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิต นับ 
เปนโอกาสของนักลงทุนตางชาติ รวมถึง 
นักลงทุนไทยในการเขาไปรวมทุนกับนักลงทุน 
ทองถิ่น เพื่อตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบ อาทิ 
ชิ้นสวนอะไหลรถยนต เพื่อทดแทนการ 
นำเขา พรอมกับนำเทคโนโลยีและ Know 
How ตางๆ เขาไปเพื ่อเสริมสรางความ 
แข็งแกรงใหกับธุรกิจ

นอกจากน้ี เมืองมัณฑะเลยยังอยูระหวาง 
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มือถือ โดยมีสำนักงานใหญที่เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen) มณฑลกวางตุง (Guangdong) 
บริษัทเร ิ ่มขยายงานดานธุรกิจยานยนต 
เมื่อป พ.ศ. 2546 และไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุนชั ้นนำของโลกมากมายรวมทั ้ง 
วอรเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) ที่ใสเงิน 
ถึง 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุน 
รอยละ 10 ของบริษัท ปจจุบันบริษัทมี 
ศูนยวิจัยและพัฒนา 2 แหงที่เซินเจิ้น 
และเซี่ยงไฮ เพื่อเรงพัฒนารถยนตไฟฟา 
รุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาด บริษัทเนน 
การผลิตรถยนตไฮบริด (Hybrid) สำหรับ 
ตลาดระดับกลาง

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำลังการ 
ผลิตเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คัน และมียอด 
จำหนายรถยนตเปนอันดับ 6 ของประเทศ 
โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บริษัทได 
ออกไปทำตลาดรถยนตในหลายแหง อาทิ 
บาหเรน รัสเซีย และประเทศในกลุ ม 
แคริเบียน ลาสุด บริษัทยังไดนำเสนอ 
รถยนตไฟฟารุนใหมที่แลนดวยความเร็วสูง
และประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงเขา 
ไปทำตลาดในยุโรป สหรัฐฯ อิสราเอล และ 
อีกหลายประเทศในอนาคตอันใกลนี้

กลุมธุรกิจอาหารเครือไบรท (Bright 
Food Group) ผูผลิตและจำหนายสินคา 
อาหาร ภายใตแบรนด “Bright” ที่ใหญ 
เปนอันดับ 3 ของจีน บริษัทเริ่มกอตั้งจาก 
การรวม 4 รัฐวิสาหกิจของจีนเขาดวยกัน 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุม 
ถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเพาะปล ูก 
และการคาปลีก ภายใตโลโก “กระตาย 
สีขาวที่แจมใส” ไบรทนับเปนอีกแบรนด 
หนึ่งของจีนที่พยายามพัฒนาแบรนดของ 
ตนเองขึ้นสูระดับระหวางประเทศ

หลังจากเริ่มกาวเขาสูเวทีธุรกิจเมื่อ 5 
ปที่ผานมา บริษัทใชวิธีการเขาเทกโอเวอร 
กิจการอาหารและที่เกี่ยวของที่มีแบรนดดีๆ 
ในย ุโรปและออสเตรเล ีย เช น GNC 
Holdings Inc. มาครอบครองเพื่อมุงเปา 
ขยายยอดขายในตลาดตางประเทศจาก 
ร อยละ 5 ในป ป จจ ุบ ันเป นร อยละ 
30 ภายในระยะเวลา 5 ป   นอกจากน ี ้  
กิจการยังอยูระหวางการเจรจาท่ีจะซ้ือกิจการ 
จัดจำหนายอาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล และ 
กิจการอีกหลายแหงของออสเตรเลียใน 

อนาคตอันใกล อาทิ กิจการผลิตไวนที่ใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลกอยาง Treasury 
Wine Estates Ltd. และ Manassen 
Foods Australian Pty Ltd. ที่มีหลาย 
แบรนดดีอยูในมืออยางเชน อัลบาทรอส 
เบรด (Albatros Bread) และช็อกโกแลต 
แฮรริงตันส (Harringtons (Chocolate)

อยางไรก็ดี ภายใตความพยายามใน 
การไล ตามกระแสการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ 
รวดเร็วของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภค 
ของจีน ทีมการตลาดของบริษัทไดพยายาม 
สราง “แบรนดจีน” ของตนเองโดยเชื่อมตอ 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ขาดหายไปในอดีต
ดวยแนวคิด “Old Shanghai” ที่ผสม 
ผสานระหว างความด ั ้ ง เด ิมและความ 

ทันสมัยเขาดวยกัน
นอกเหนือจากเหลาขาวชื ่อดังอยาง 

“เหมาไถ” (Moutai) แลว เหลาขาวชั้นดี 
อีกยี ่ห อหนึ ่งของจีนไดแก อู เหลียงเย 
(Wuliangye) ที่กลาหาญชาญชัยโฆษณา 
บนปายอิเล็กทรอนิกสในยานไทมสแควร 
(Times Square) ใจกลางนครนิวยอรก 
กิจการเชื ่อวา “คุณภาพถือเปนเครื ่อง 
รับประกันการทำกำไรและเปนใบเบิกทาง
ไปสูการเติบโตของตลาด” ดวยสูตรลับที่ 
ตกทอดมาแต ย ุคราชวงศ ช ิ ง  (Q ing  
Dynasty) และการพัฒนารสชาติและ 
คุณภาพที่ตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือที่ทันสมัย อูเหลียงเยจึงนับเปน 
เหลาขาวคุณภาพดีที่ไดรับความนิยมอันดับ
ตนๆ ในหมูชาวจีน

ในการสรางแบรนด ผูบริหารระดับสูง 
ยังใหความสำคัญกับการรับผิดชอบตอ 
สังคม (Social Responsibility) การกำกับ 
ดูแลในเรื ่องสิ ่งแวดลอมและการดำเนิน 
โครงการดานสังคม กลายเปนกิจกรรม/ 
โครงการประจำของแบรนดน้ีและกระจายไป 
ทั่วองคกร อาทิ Project Hope Schools 
ที ่ให เง ินชวยเหลือการประกวดการพูด 
สุนทรพจนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดหา 
สิ่งจำเปนใหแกคนยากจน และการบริจาค 
ทุนทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 
ที่เวินชวน (Wenchuan) กลุมธุรกิจเครือ 
อูเหลียงเยไดบริจาคเงินและสิ่งของมูลคา 
รวมเกือบ 70 ลานหยวน และในปตอมา 

พนักงานก็ระดมเม็ดเงินชวยเหลืออีก 900,000 
หยวน เพ่ือชวยกอสรางโรงเรียนแหงความหวัง 
ของอูเหลียงเย (Wuliangye Hope School) 
ในพื้นที่ใกลเคียง

ขอคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดของ 
ไทย

ผมโชคดีท่ีเม่ือคร้ังโอนเขาไปรับราชการ 
ที่กรมสงเสริมการสงออกใหมๆ เมื่อกวา 10 
ปกอนไดมีโอกาสเขาไปรวมสานงานใน 
โครงการ “Thailand’s Brand” ที่ตองการ 
สร างแบรนดประเทศไทยและ สินคา/ 
บริการของไทย ในครั้งนั้น ผมยังจำไดวา 
หลายฝายเห็นวา “เวลา” สำหรับการสราง 
แบรนดของไทยเหลือนอยลงทุกที กิจการ 
ชาติตะวันตกตางหันไปสั่งผลิตและซื้อสินคา

“การลดตนทุน” เปน “การสรางมูลคา 
เพิ่ม” เพื่อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว  ต ัวอยางแบรนดท ี ่แสดงถึง 
จุดขายที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Baidu (Search 
Engine ที่ไดรับความนิยมที่สุดในจีน) และ 
Tencent (Social Network ในชื่อ คิวคิว 
QQ ที่มีผูใชกวา 600 ลานคนในจีน)

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศที่ 
ใหญโตของจีนก็น ับเปนปจจัยพื ้นฐาน 
สำคัญที ่ช วยผลักด ันใหแบรนดของร ัฐ 
วิสาหกิจที่มีตลาดในประเทศเปนฐานลูกคา
ใหญรองรับกาวขึ ้นชั ้นสู ระดับโลกอยาง 
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี ดวย 
ความพรอมดานทรัพยากรและความสามารถ 
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรูเอาเทคนิค 
ใหมเขาสูองคกรของจีน แบรนดใหมๆ ของ 
จีนก็กำลังเกิดขึ ้นอยางหลากหลายกลุ ม 
ธุรกิจ ตั้งแตรถยนต (BYD, Chery และ 
JAC) ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย (NE Tiger, 

ป  ท ี ่ ผ  านมาย ั ง ได  ช  ว ยสร  า งความร ู  
ประสบการณ ทุน และขอมูลเชิงลึกใหแก 
ผูประกอบการจีนสำหรับการพัฒนาสินคา 
และสรางแบรนดของตนเอง แตสิ่งที่สั่งสม 
มาในอดีตเริ่มไมเพียงพอตอกิจการของจีน 
ในการแขงขันระดับระหวางประเทศในโลก
อนาคต ขณะที่กิจการตะวันตกไดเริ่มยาย 
ฐานและหันไปวาจางประเทศที ่ม ีอ ัตรา 
คาจางต่ำกวาในการผลิตสินคา จีนจึงมีความ 
จำเปนที่จะตองเปลี่ยนตำแหนงทางการ 
ตลาดของ “แบรนดจีน” เสียใหมจาก 

ดวยกระแส “แบรนดจีนสู แบรนด 
อินเตอร” ท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังในเชิง 
จำนวนและคุณภาพ รวมทั้งการกระจายตัว 
ไปในหลายกลุมธุรกิจ ทำใหผมม่ันใจวาชาวโลก 
จะไดมีโอกาสสัมผัสกับแบรนดจีนใหมๆ 
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน ทั้งนี้ 
ปจจัยสำคัญที ่ม ีส วนผลักดันใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางรวดเร็ว ไดแก 
ความสำเร็จในการเปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก (Beijing Olympic 2008) 
ณ กรุงปกกิ่งเมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
เวิรลดเอกซโป (Shanghai World Expo 
2010) ณ นครเซี่ยงไฮเมื่อป พ.ศ. 2553 
ซ่ึงชวยใหจีนเกิดความม่ันใจและทำใหท่ัวโลก 
สนใจและชื ่นชมตอการพัฒนาโครงสราง 
พ ื ้นฐานและส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ 
ยอดเยี่ยม

การรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ใหแกกิจการของชาติตะวันตกในชวงหลาย

เหมาะสมมากขึ้น “เราพยายามสรางความ 
แตกตางจากบริษัทของจีนโดยการแยง 
สัดสวนทางการตลาดดวยการนำเสนอ 
สินคาที่มีราคาระดับกลาง พรอมกับการ 
สรางมูลคาเพิ่มเขาไปในแบรนด”

เมื่อปที่ผานมา บริษัทยังไดเปลี่ยน 
ส โ ลแกน ใหม  จ าก  “Any th ing  i s  
Possible” เปน “Make a Change” 
เพราะจากการวิจัยสอบถามผูบริโภค พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามรู สึกวาสโลแกนเดิม 
คลายกับ “Nothing is Impossible” 
ของอาดิแดส (Adidas) มากเกินไป อยางไร 
ก็ดี ไมค บาสติน (Mike Bastin) 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด 

และการตลาดแหงมหาวิทยาลัยชิงฮวา 
(Tsinghua University) ในกรุงปกกิ่งไดให 
ขอสังเกตผานหนังสือพิมพไชนาเดลี่ไววา 
“สโลแกนใหมของหลี ่-หนิงยังไมอาจ 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายใหเขาใจไดวา 
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสโลแกน 
ใหมที่วานี้ หรืออาจเปนเพราะขอจำกัด 
ดานภาษาระหวางจีนและอังกฤษ”

ประการสำคัญ กลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศจำนวนมากยังไมรู จักบริษัทและ 
ตราสินคา หลายคนยังไมรูวาหลี่-หนิงเปน 
แบรนดสินคาอะไร และไมทราบวาแบรนดน้ี 
มีวัฒนธรรมและจุดเดนในเรื่องอะไร หรือ 
จะเหมาะก ับบ ุคล ิกของตนเองหร ือไม  
บทเรียนสำคัญที่เราไดเรียนรูจากแคมเปญที่
ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสื่อสาร 
แกนของแบรนดที่คู ขนานไปกับอารมณ 
ตามสมัยของโลก เชน ความสุข ความกลา 
และพลังงาน ไปสูกลุมบริโภคเปาหมาย 
นับเปนสิ ่งที ่สำคัญที่สุด ตัวอยางเชน 
สโลแกนของไนกี้ “Just Do It” สะทอนถึง 
การผสมผสานระหวางความมั่นใจและพลัง
ที่สรางพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาใหแกวัยรุน 
ขณะที่หลี่-หนิงไมมีตำแหนงทางการตลาด 
ในเรื่องนี้และสูญเสียผูบริโภคในกลุมวัยต่ำ 
กวา 25 ปไปเรื่อยๆ

กลุ มธุรกิจเครือไฮเออร (Haier 
Group) ผูผลิตและทำตลาดเครื่องใชไฟฟา 
ภายในบานที่ใหญที่สุดในโลกดวยสัดสวน 
ทางการตลาดมากกวารอยละ 6 ของมูลคา 
ตลาดโลก ไฮเออรมีสำนักงานใหญอยูที ่ 
เมืองชิงเตา (Qingdao) และนับเปนแบรนด 
แรกๆ ของจีนที่กาวขึ้นทำตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
แถมยังไปตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ 
ในยุโรป อาเซียน และแอฟริกาดวย ความ 
สำเร็จในการทำตลาดตูเย็นขนาดเล็กและ
ตูแชไวนในสหรัฐฯ นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำ 
ใหไฮเออรสามารถครองสัดสวนทางการ 
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลก บวกกับ 
การดำเนินแคมเปญสงเสริมการตลาดใน 
สหร ัฐฯ โดยเป นผ ู  สน ับสน ุนสมาคม 
บาสเก็ตบอลสหรัฐฯ และเปนผูสนับสนุน 
หลัก การแขงขันกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง 
ในป พ.ศ. 2551 ก็เสริมใหชวยเผยแพรชื่อ 
ของบริษัทใหขจรกระจายออกไปทั ่วทุก 
ทวีปไดในปจจุบัน

บีวายดี (BYD) ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจาก 
การเปนผูผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท 

เชน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดประกาศ 
ชะลอแคมเปญการสรางแบรนดในสหราช 
อาณาจักร เพราะการตกต่ำลงของยอดขาย 
ในตลาดดังกลาว ซึ่งจากการประเมินของ 
ทีมงานพบวาตลาดมีระดับการตระหนักรู 
ตอแบรนด “เลอโนโว” ต่ำกวาที่ควรจะเปน

นายมิลโก แวน ดูอิจล (Milko van 
Duijl) ประธานกรรมการประจำภูมิภาค 
ตลาดพัฒนาแลวนอกจีนของเลอโนโว ได 
ใหสัมภาษณในเรื่องนี้กับหนังสือพิมพเดลี่ 
เทเลกราฟ (Daily Telegraph) ของสหราช 
อาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ไววา “ใชวาทุกคน 
รูจักแบรนดของเราหรือรูวาเลอโนโวคือ 
อะไร” ดังนั้น เมื ่อคุณเริ ่มเขาสู ตลาด 
คาปลีกในประเทศใด คุณตองทำการตลาด 
ควบคูไปกับการสรางแบรนด

หลี่-หนิง (Li-Ning) แบรนดเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาที่มียอดขายมากที่สุดของ
จีน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ตามชื่อ 
ของเจาของกิจการ “หลี่ หนิง” ที่ไดรับ 
การกลาวขวัญวาเปนนักยิมนาสติกท่ีเกงท่ีสุด 
ในประวัติศาสตรจีน หลี ่ หนิงไดรับ 3 
เหรียญทองโอลิมปกที่นครลอสแองเจลิส 
เมื่อป พ.ศ. 2527 และทำสถิติควา 6 ใน 7 
เหร ียญทองจากการแขงข ันย ิมนาสติก 
ชิงแชมปโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 

ในชวง 10 ปแรกภายหลังการเริ ่ม 
กิจการ ธุรกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 
และเพื่อออกไปบุกตลาดตางประเทศอยาง
จริงจัง บริษัทไดจัดต้ังฝายตลาดตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2542 ตอมาในป พ.ศ. 2547 
บริษัทไดเขาจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ของฮองกง ซึ่งชวยระดมทุนจำนวนมาก 
สำหรับการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
แบรนดและการขยายเครือขายการขายใน 
ตลาดโลก โดยกิจการเปดรานจำหนาย 
สินคาขนาดใหญอยูในหลายจุดยุทธศาสตร 

อยางไรก็ดี กลยุทธ “บุกตลาดโลก” 
ของหลี่-หนิงดูจะไดรับกระแสตอบรับที่ไมดี
นัก เพราะจากขอมูลของนิตยสาร China 
Management Magazine ระบุวา 
สัดสวนยอดขายของตลาดตางประเทศตอ 
รายไดรวมลดลงจากรอยละ 2.4 ในป พ.ศ. 
2547 เหลือรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2548 
ส  งผลให นายจาง  จ ื ้ อหย  ง  (Zhang 
Zhiyong) ซีอีโอของบริษัทตัดสินใจชะลอ 
แผนการขยายตลาดตางประเทศ และหันมา 
เพิ่มการโฆษณาและใหความสำคัญกับการ
ปรับภาพลักษณแบรนดในตลาดโลกให 

มากมายจากประเทศท่ีมีตนทุนและคาใชจาย 
ที่ต่ำกวากันเปนแถว โรงงานผลิตสินคา 
ของไทยตางทยอยปลดคนงานหรือปดตัว 
ลง เพราะไมมีคำส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
เข ามาอยางเช นในอดีต กรมสงเสร ิม 
การสงออกจึงไดจับมือกับภาคเอกชนคิด 
หาทางชวยเหลือวิกฤติและนำไปสูโครงการ
ดังกลาว ปจจุบัน ผมเขาใจวาโครงการนี้ 
ก็ยังคงดำเนินอยูแมวาอาจจะไมหวือหวาให
ทุกคนตองถวิลหาอยางเชนอดีตก็ตาม

ผมเห็นดวยวาการสราง “แบรนด 
ประเทศไทย” ยังเปนภารกิจสำคัญที่ 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตอง 
รวมกันปลุกปนตอไป โดยเฉพาะในยุคหลัง 
วิกฤติการณทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ 
ผานมานี้ การตอกย้ำ ทบทวน และวาง 
ตำแหนงแบรนดในแตละสาขาธุรกิจที่เรา 
แข็งแกรงใหมนับเปนสิ่งที่จำเปน เรามี 
หลายอยางที ่ด ีให เช ิดช ู สอดคลองกับ 
สโลแกน “Land of Diversity and 
Refinement” ตั้งแตการทองเที่ยวและ 
โรงแรม อาหาร สปา ของขวัญ ของตกแตง 
บาน เฟอรนิเจอร และอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ผมเห็นว าเราตอง 
หันมาใหความสำคัญกับการสรางและ 
คุมครองแบรนดของสินคา/บริการแตละ 
รายใหมากขึ้น เราอาจมีแบรนดดีๆ ใน 
ระดับโลกไมมากนัก ที่หลายคนอาจนึกถึง 
ไดเปนอันดับตนๆ ก็ไดแก สายการบินไทย 
(Thai Airways) กระทิงแดง (Red Bull) 
ซีพี (CP) เบียรสิงห (Singha Beer) 
และไมเคิ่ล แองเจลโล (Michael Angelo) 
และยังเต ็มไปดวยแบรนดระดับรองที ่ 
สามารถพัฒนาใหเติบใหญแข็งแกรงใน 
ตลาดระหวางประเทศไดอีกมากมาย อาทิ 
มามา (Mama) เบียรชาง (Chang) 
ชาวเกาะ (Chao Koh) มาลี (Malee) 
ยูเอฟซี (UFC) หาน (Harn) ธาน (Thaan) 
ดอกบัวคู (Twin Lotus) นารายา (Naraya) 
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) ฟลายนาว 
(Fly Now) ดับเบิ้ลเอ (AA) ดุสิตธานี (Dusit 
Thani) รานอาหารภัทรา (Patara) และ 
บลูอิเลแฟนต (Blue Elephant) 

เราตางร ู ด ีว าการที ่ เศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นมาและกาวพน
วิกฤติหลายอยางได ก็เพราะการใหความ 

สำคัญกับการสรางแบรนดแตครั ้งในอดีต 
จีนเองก็อาจเขาขายเดียวกัน ผมจึงอยาก 
เห็นโครงการสนับสนุนสงเสริมการสราง 
และคุมครองตราสินคาสู ตลาดโลกที่เปน 
รูปธรรมฟนกลับมาอีกครั้ง และแข็งแกรง 
กวาเดิม ผมฝนวาจะไดเห็นกระทรวง 
พาณิชยจ ับมือกับกระทรวงการคลังนำ 
เสนอคณะร ัฐมนตร ี เพ ื ่อพ ิจารณาออก 
มาตรการความชวยเหลือดานการเงินการ 
คลังแกผูประกอบการไทยที่ตองการสราง 
และคุมครองแบรนดสู ตลาดตางประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงแกผูประกอบการ 
ไทยเฉกเชนจีน 

เพราะทุกวันนี้ กิจการของไทยตอง 
“ปากกัดตีนถีบ” เพื่อหวังสรางแบรนดให 

เป นที ่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ ่งเปน 
กำลังหลักของเศรษฐกิจไทย หลายราย 
กำลังจะหมดกำลังที่มีอยูไมมากนัก ขณะที่ 
หลายรายหมดแรงกอนไปถึงเสนชัย แถม 
บางรายตองใชกำไรที่สั่งสมไวเพื่อไปดำเนิน
คดีฟองรองเพื่อปกปองเครื่องหมายการคา 
ของตนเองที่ถูกละเมิดในตางประเทศ จน 
ทำให  ไม ม ี โอกาสสร างประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาวและคืนกำไรใหแก 
แผนดินแมไดอยางที่คาดหวังไว 

เพ่ือใหประเทศไทยมีแบรนดระดับโลก 
และระดับอินเตอรเกิดมากขึ้นและพัฒนาไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว ผมจึงอยากเห็น 
มาตรการความชวยเหลือที ่ยืดหยุ นและ 
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น โดยออกแบบให 

ภาคร ัฐและเอกชนสามารถหาร ือและ 
ประยุกตใชมาตรการตางๆ กับแตละตรา 
สินคาไดตามความเหมาะสม แทนที่จะเปน 
หลักเกณฑเด ียวกันทั ้งหมด ซึ ่งทำให 
แบรนดดีๆ จำนวนมากอาจไมสามารถใช 
ประโยชนจากมาตรการสงเสริมดังกลาวได

ภาครัฐและเอกชนของไทยยังตอง 
สรางความเขาใจอันดีที่ตรงกันเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดสูตลาดโลก ที่ทั้งสองฝายตอง 
พรอมที่จะ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ใน 
ระยะยาว

เรายังพอมีเวลาไดคิดและทำเรื่องนี้ 
กันอยู แมครั้งนี้จะเหลือไมมากแลวก็ตาม

Omnialuo, Erdos, Li-Ning) แถมยังมี 
กลุมอาหาร (Mengniu, Yili, Shineway 
Group, Bright และ Yurun) เครื่องดื่มที่ 
ม ีแอลกอฮอล   (Kweichou Moutai ,  
Wuliangye, Tsingtao, Great Wall และ 
Changyu) ยาแพทยแผนจีน (Bawang 
และ Tong Ren Tang) และอื่นๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดตางประเทศ

กลยุทธและวิธีการสรางแบรนดก็นับ
เปนอีกปจจัยสำคัญหนึ ่งเบื ้องหลังความ 
สำเร็จของหลายตราสินคาของจีน ในระยะ 
หลัง ผมสังเกตเห็นผู ประกอบการจีนใช 
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดของ 
ตนเองในตลาดระดับโลกอยางจริงจัง หลาย 
รายหันมาโฆษณาอยางชาญฉลาดผานสื่อ 
ชั้นแนวหนาดวยเงินจำนวนมหาศาล

สโมสรกีฬาและภาพยนตรฮอลลีวูด 
(Hollywood) กลายเปนเวทีชั้นยอดในการ 
แสดงถึงภาพลักษณของตราสินคาผานไป 
ยังตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม 
ตัวอยางเชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบรนด 
ไฮเออร (Haier) ประสบความสำเร็จอยาง 
มากในการเปนผูสนับสนุน สมาคมบาสเก็ตบอล 
ของสหร ัฐฯ (National Basketball 
Association: NBA) เมื ่อหลายปกอน 
และเลอโนโว (Lenovo) ลงทุนเขาไป 
แทรกตัวโฆษณาแฝง ในภาพยนตรชื่อดัง 
ภาคลาสุดเร่ือง “ทรานสฟอรเมอรส: ราตรีกาล 
ของดวงจันทร” (Transformers: Dark of 
the Moon) ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีปายชื่อ 
“เลอโนโว” ไดเปล่ียนเปนเพ่ือนหุนยนตของ 
พระเอกในเร่ืองทำใหคอหนังท่ีชมภาพยนตร 
เรื่องดังกลาวตางรูสึกเชื่อมตอถึงความเปน 
มิตรที่ดีของสินคากับผูบริโภค

การเปดรานตนแบบขนาดใหญและ
ขึ้นปายโฆษณาในยานชุมชนสำคัญของ 
เมืองตางๆ ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ไดรับ 
ความนิยม หลี่-หนิง (Li-Ning) หนึ่งใน 
แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนำของ 
จีน เปดรานตนแบบขนาดใหญในจุดยุทธศาสตร 
สำคัญๆ หลายแหง โดยเฉพาะนิวยอรก 
(New York) และพอรตแลนด (Portland) 
มลรัฐออริกอน (Oregon) ซึ่งอยูหางจาก 
เมืองเบฟเวอตัน (Beaverton) ที ่ต ั ้ง 
สำนักงานใหญของไนกี ้ (Nike) ซึ ่งเปน 
คูแขงขันหลักเพียงไมกี่ไมลเทานั้น รวมทั้ง 
ยานถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing) ที่เปนยาน 
พาณิชยใจกลางกรุงปกกิ่งที่เต็มไปดวยสีสัน
ทางธุรกิจเฉกเชนเดียวกับถนนออกฟอรด 

(Oxford) ในกรุงลอนดอน (London) 
ชองเอลีเซส (Champs Elysees) ใน 
กรุงปารีส (Paris) และโรดิโอไดรฟ (Rodeo 
Drive) ในนครลอสแองเจลิส (Los 
Angelis) แผนปายโฆษณาในยานนี้ยังเต็ม 
ไปดวยสินคาชั ้นนำมากมายอยางกุชชี ่ 
(Gucci) เบอเบอรรี่ (Burberry) ไนกี้ (Nike) 
ฮาเกน-แดส (Haagen-Dazs) และแบรนด 
ระดับโลกอื่นๆ

อยางไรก็ดี นักการตลาดบางสวนไดให 
ข อส ังเกตวาก ิจการของจีนจำเปนตอง 
ทบทวนวิธีการสรางความตระหนักรู ก ับ 
ผูบริโภคตางชาติผานชื่อสินคา โลโก และ 
ปายโฆษณาเสียใหม อยางเชน “มิเตอรส 

/บอนเว” (Meters/Bonwe) แบรนด 
เสื้อผากีฬาวัยรุนที่มีสาขาอยูกวา 4,000 จุด 
ทั่วจีน แตชื่อดูเหมือนจะยาวเกินไปและยาก 
ที ่จะจดจำ รวมทั ้งยังไมมีความหมายใน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ซึ่งสรางความ 
สับสนใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ

การใช “เว็บไซต” และ “เครือขาย 
สังคมออนไลน” ก็นับเปนกลยุทธใหมที่ 
แบรนดของจีนใหความสำคัญอยางมาก 
ในอดีตแบรนดของจีนนิยมใชสื่อโทรทัศน 
ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจ 
เนื่องจากกำลังทรัพยที่มีอยูมากพอ แตใน 
ระยะหลังนี้ นักการตลาดตางสังเกตเห็นวา 
กิจการของจีนพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ไปอยางรวดเร็ว แบรนดของจีนเริ่มจัดสรร 
งบประมาณไปยังสื ่อที ่ควบคุมไดนอยลง 
และเปดรับขอคิดเห็นของสังคมมากขึ ้น 
ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
หลี่-หนิง (Li-Ning) ตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 
ออนไลนกับ eBay.com เพื่อขยายชองทาง 

ตลาดในต างประเทศ ธ ุรก ิจออนไลน  
ดังกลาวชวยลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางความตระหนักรูของแบรนดหลี่-หนิง 
ในตลาดตางประเทศไดเปนอยางมาก ขณะ 
ที่ China Mobile, Baidu และ Tencent 
ก็กระโดดเขาสรางบล็อกเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และเสริมสรางความสัมพันธที ่ใกลชิดกับ 
กลุมลูกคาของตนเอง เฉกเชนเดียวกับที่ 
หลายบริษัทชั ้นนำของสหรัฐฯ ทำอยู ใน 
ปจจุบัน

กรณีตัวอยางการสรางแบรนดของ 
จีนสูระดับโลก…หนทางอีกยาวไกลทอด 
รออยู

ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของจีน 
ไดแสดงถึงพลังและความมุงมั่นในการกาว 
ขึ ้นแขงขันและสรางแบรนดในเวทีสากล 
อยางชัดเจน นักการตลาดของจีนตางทราบ 
ดีวาการสรางตราสินคาสูระดับโลกไมใชสิ่ง
ที่งายและเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น การ 
สรางถนนสูแบรนดระดับโลกจึงมิไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ ในความพยายามสราง 
แบรนดระดับโลกของจีน กิจการเหลานี้จึง 
ตางตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย 
เราลองมาติดตามกรณีตัวอยางในการสราง
แบรนดสู ระดับโลกและปญหาอุปสรรคที่ 
กิจการของจีนกำลังเผชิญกัน

เลอโนโว (Lenovo) นับเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารรายใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2548 
กลุมธุรกิจเครือเลอโนโว (Lenovo Group) 
ไดตัดสินใจซ้ือกิจการคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ของไอบีเอ็ม (IBM) และหลังจากนั ้นก็ 
พยายามสรางความตระหนักรูในตลาดโลก
อยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ที่ผานมา เลอโนโวไดกาวขึ้นเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลรายใหญอันดับ 3 
ของโลก รองจากแบรนดดังอยาง ฮิวเล็ต- 
แพ็คการด (Hewlett-Packard) และ 
เดลล (Dell) จากรายงานของบริษัท 
ดาตาอินเตอรเนชันแนล จำกัด (Data 
International Co.) ผูใหบริการใหคำ 
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ 
ระบุวาเลอโนโวครองสัดสวนอยูรอยละ 
12.2 ของตลาดโลกในปจจุบัน

แ ต  ก ็ ใ ช  ว  า ก า ร ส ร  า ง แ บ ร น ด  
“เลอโนโว” ขึ้นชั้นสูตลาดระหวางประเทศ 
จะราบรื่นเสมอไป หลายครั้งที่บริษัทตอง 
ยกเลิกหรือชะลอแผนการตลาด ตัวอยาง 

“ขณะที่กิจการ 
ตะวันตกไดเร�่มยาย
ฐานและหันไปวาจาง
ประเทศที่มีอัตรา 
คาจางต่ำกวาใน 
การผลิตสินคา 
จ�นจ�งมีความจำเปน
ที่จะตองเปลี่ยน 
ตำแหนงทาง 
การตลาดของ 
“แบรนดจ�น” 
เสียใหมจาก 
“การลดตนทุน” 
เปน “การสราง 
มูลคาเพ��ม” เพ��อ 
ประโยชนในเช�ง 
เศรษฐกิจใน 
ระยะยาว” 

“ใชวาทุกคนรูจัก 
แบรนดของเราหร�อ
รูวาเลอโนโว 
คืออะไร” ดังนั�น 
เมื่อคุณเร�่มเขาสู 
ตลาดคาปลีก 
ในประเทศใด 
คุณตอง 
ทำการตลาด 
ควบคูไปกับ 
การสรางแบรนด”
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เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”

Contributor
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 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



กรมสงเสร�มการสงออก (บางกระสอ) 44/100 ถนนนนทบุร� 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทรศัพท: 0-2507-7999 โทรสาร: 0-2507-8019
กรมสงเสร�มการสงออก (ถนนรัชดา) 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2512-0093, 0-2513-1909, 0-2511-5099 ถึง 77 โทรสาร 0-2512-2670
สายตรงผูสงออก 1169 

อบรมสัมมนา ติดอาวุธผูสงออก
เพื ่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขีดความสามารถให 
ผูประกอบการไทยแขงขันไดในตลาดโลก กรมสงเสริมการ 
สงออก กระทรวงพาณิชย  จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนาและ 
สัมมนาเชิงปฎิบัติ การดานการคาระหวางประเทศ ดานการพัฒนา 
ทักษะและแนวทางในการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึง 
การสรางแบรนดสูตลาดตางประเทศ ปละเกือบ 100 โครงการ 
เพื่อตอบสนองความตองการเรียนรูที่แตกตางกัน
 ผูที่สนใจสงออกแตยังไมมีประสบการณ กรมสงเสริม 
การสงออก มีหลักสูตรตางๆ อาทิ ความรูเบื้องตนดานการ 
สงออก การบริหารจัดการทั่วไป ฯลฯ เพื่อปูพื้นฐานใน 
การประกอบธุรกิจสงออก
 ผูประกอบการที่ทำธุรกิจระหวางประเทศอยูแลว แต 
ประสงคจะเรียนรูเฉพาะดาน กรมสงเสริมการสงออกมีหลักสูตร 
ครอบคลุมเกี่ยวกับ สินคา ธุรกิจบริการ ตลาดการพัฒนา 
ผลิตภัณฑกฎระเบียบการคา และอีกมากมาย
 ผูประกอบการที่ไมมีเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเองที่ 
บานผานระบบ E-Learning หลากหลายหลักสูตร ดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของกรมสงเสริมการสงออก 
และคลิ๊ก E-Learning
 ผูประกอบการที่มีประสบการณดานการสงออก และ 
ประสงคจะพัฒนาขีดความสามารถของตน ตลอดจนสราง 
เครือขายความสัมพันธระหวางผูประกอบการ ขอแนะนำ 
หลักสูตร “ผูสงออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” ซึ่งมีหัวขอ 
สัมมนาท่ีนาสนใจมากมาย ครอบคลุมดานการตลาด โลจิสติกส 
บัญชีและการเงิน กระบวนการสงออก และการบริหาร 
จัดการ รวมถึงการไปศึกษาเรียนรูตลาด จริงในตางประเทศ 
และสิทธิพิเศษในการเขารวมงาน แสดงสินคาตางประเทศกับ 
กรมสงเสริมการสงออก ระหวางการอบรมหลักสูตรน้ี อีกดวย

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝกอบรมสัมมนาดานการคา 
ระหวางประเทศ ติดตอสถาบันฝกอบรมการคาระหวาง 
ประเทศ โทร 0 2573 1909 ตอ 329, 326, 359 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะดานการ 
ออกแบบ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ และการสราง 
แบรนด ติดตอไดที่สำนักสงเสริมมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก 
โทร 0 2507 8270 และ 8278

กรมสงเสร�มการสงออก 
คูคิด…นำธุรกิจไทย สูโลกการคายุคใหม



มือถือ โดยมีสำนักงานใหญที่เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen) มณฑลกวางตุง (Guangdong) 
บริษัทเร ิ ่มขยายงานดานธุรกิจยานยนต 
เมื่อป พ.ศ. 2546 และไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุนชั ้นนำของโลกมากมายรวมทั ้ง 
วอรเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) ที่ใสเงิน 
ถึง 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุน 
รอยละ 10 ของบริษัท ปจจุบันบริษัทมี 
ศูนยวิจัยและพัฒนา 2 แหงที่เซินเจิ้น 
และเซี่ยงไฮ เพื่อเรงพัฒนารถยนตไฟฟา 
รุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาด บริษัทเนน 
การผลิตรถยนตไฮบริด (Hybrid) สำหรับ 
ตลาดระดับกลาง

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำลังการ 
ผลิตเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คัน และมียอด 
จำหนายรถยนตเปนอันดับ 6 ของประเทศ 
โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บริษัทได 
ออกไปทำตลาดรถยนตในหลายแหง อาทิ 
บาหเรน รัสเซีย และประเทศในกลุ ม 
แคริเบียน ลาสุด บริษัทยังไดนำเสนอ 
รถยนตไฟฟารุนใหมที่แลนดวยความเร็วสูง
และประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงเขา 
ไปทำตลาดในยุโรป สหรัฐฯ อิสราเอล และ 
อีกหลายประเทศในอนาคตอันใกลนี้

กลุมธุรกิจอาหารเครือไบรท (Bright 
Food Group) ผูผลิตและจำหนายสินคา 
อาหาร ภายใตแบรนด “Bright” ที่ใหญ 
เปนอันดับ 3 ของจีน บริษัทเริ่มกอตั้งจาก 
การรวม 4 รัฐวิสาหกิจของจีนเขาดวยกัน 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุม 
ถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเพาะปล ูก 
และการคาปลีก ภายใตโลโก “กระตาย 
สีขาวที่แจมใส” ไบรทนับเปนอีกแบรนด 
หนึ่งของจีนที่พยายามพัฒนาแบรนดของ 
ตนเองขึ้นสูระดับระหวางประเทศ

หลังจากเริ่มกาวเขาสูเวทีธุรกิจเมื่อ 5 
ปที่ผานมา บริษัทใชวิธีการเขาเทกโอเวอร 
กิจการอาหารและที่เกี่ยวของที่มีแบรนดดีๆ 
ในย ุโรปและออสเตรเล ีย เช น GNC 
Holdings Inc. มาครอบครองเพื่อมุงเปา 
ขยายยอดขายในตลาดตางประเทศจาก 
ร อยละ 5 ในป ป จจ ุบ ันเป นร อยละ 
30 ภายในระยะเวลา 5 ป   นอกจากน ี ้  
กิจการยังอยูระหวางการเจรจาท่ีจะซ้ือกิจการ 
จัดจำหนายอาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล และ 
กิจการอีกหลายแหงของออสเตรเลียใน 

อนาคตอันใกล อาทิ กิจการผลิตไวนที่ใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลกอยาง Treasury 
Wine Estates Ltd. และ Manassen 
Foods Australian Pty Ltd. ที่มีหลาย 
แบรนดดีอยูในมืออยางเชน อัลบาทรอส 
เบรด (Albatros Bread) และช็อกโกแลต 
แฮรริงตันส (Harringtons (Chocolate)

อยางไรก็ดี ภายใตความพยายามใน 
การไล ตามกระแสการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ 
รวดเร็วของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภค 
ของจีน ทีมการตลาดของบริษัทไดพยายาม 
สราง “แบรนดจีน” ของตนเองโดยเชื่อมตอ 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ขาดหายไปในอดีต
ดวยแนวคิด “Old Shanghai” ที่ผสม 
ผสานระหว างความด ั ้ ง เด ิมและความ 

ทันสมัยเขาดวยกัน
นอกเหนือจากเหลาขาวชื ่อดังอยาง 

“เหมาไถ” (Moutai) แลว เหลาขาวชั้นดี 
อีกยี ่ห อหนึ ่งของจีนไดแก อู เหลียงเย 
(Wuliangye) ที่กลาหาญชาญชัยโฆษณา 
บนปายอิเล็กทรอนิกสในยานไทมสแควร 
(Times Square) ใจกลางนครนิวยอรก 
กิจการเชื ่อวา “คุณภาพถือเปนเครื ่อง 
รับประกันการทำกำไรและเปนใบเบิกทาง
ไปสูการเติบโตของตลาด” ดวยสูตรลับที่ 
ตกทอดมาแต ย ุคราชวงศ ช ิ ง  (Q ing  
Dynasty) และการพัฒนารสชาติและ 
คุณภาพที่ตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือที่ทันสมัย อูเหลียงเยจึงนับเปน 
เหลาขาวคุณภาพดีที่ไดรับความนิยมอันดับ
ตนๆ ในหมูชาวจีน

ในการสรางแบรนด ผูบริหารระดับสูง 
ยังใหความสำคัญกับการรับผิดชอบตอ 
สังคม (Social Responsibility) การกำกับ 
ดูแลในเรื ่องสิ ่งแวดลอมและการดำเนิน 
โครงการดานสังคม กลายเปนกิจกรรม/ 
โครงการประจำของแบรนดน้ีและกระจายไป 
ทั่วองคกร อาทิ Project Hope Schools 
ที ่ให เง ินชวยเหลือการประกวดการพูด 
สุนทรพจนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดหา 
สิ่งจำเปนใหแกคนยากจน และการบริจาค 
ทุนทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 
ที่เวินชวน (Wenchuan) กลุมธุรกิจเครือ 
อูเหลียงเยไดบริจาคเงินและสิ่งของมูลคา 
รวมเกือบ 70 ลานหยวน และในปตอมา 

พนักงานก็ระดมเม็ดเงินชวยเหลืออีก 900,000 
หยวน เพ่ือชวยกอสรางโรงเรียนแหงความหวัง 
ของอูเหลียงเย (Wuliangye Hope School) 
ในพื้นที่ใกลเคียง

ขอคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดของ 
ไทย

ผมโชคดีท่ีเม่ือคร้ังโอนเขาไปรับราชการ 
ที่กรมสงเสริมการสงออกใหมๆ เมื่อกวา 10 
ปกอนไดมีโอกาสเขาไปรวมสานงานใน 
โครงการ “Thailand’s Brand” ที่ตองการ 
สร างแบรนดประเทศไทยและ สินคา/ 
บริการของไทย ในครั้งนั้น ผมยังจำไดวา 
หลายฝายเห็นวา “เวลา” สำหรับการสราง 
แบรนดของไทยเหลือนอยลงทุกที กิจการ 
ชาติตะวันตกตางหันไปสั่งผลิตและซื้อสินคา

“การลดตนทุน” เปน “การสรางมูลคา 
เพิ่ม” เพื่อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว  ต ัวอยางแบรนดท ี ่แสดงถึง 
จุดขายที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Baidu (Search 
Engine ที่ไดรับความนิยมที่สุดในจีน) และ 
Tencent (Social Network ในชื่อ คิวคิว 
QQ ที่มีผูใชกวา 600 ลานคนในจีน)

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศที่ 
ใหญโตของจีนก็น ับเปนปจจัยพื ้นฐาน 
สำคัญที ่ช วยผลักด ันใหแบรนดของร ัฐ 
วิสาหกิจที่มีตลาดในประเทศเปนฐานลูกคา
ใหญรองรับกาวขึ ้นชั ้นสู ระดับโลกอยาง 
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี ดวย 
ความพรอมดานทรัพยากรและความสามารถ 
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรูเอาเทคนิค 
ใหมเขาสูองคกรของจีน แบรนดใหมๆ ของ 
จีนก็กำลังเกิดขึ ้นอยางหลากหลายกลุ ม 
ธุรกิจ ตั้งแตรถยนต (BYD, Chery และ 
JAC) ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย (NE Tiger, 

ป  ท ี ่ ผ  านมาย ั ง ได  ช  ว ยสร  า งความร ู  
ประสบการณ ทุน และขอมูลเชิงลึกใหแก 
ผูประกอบการจีนสำหรับการพัฒนาสินคา 
และสรางแบรนดของตนเอง แตสิ่งที่สั่งสม 
มาในอดีตเริ่มไมเพียงพอตอกิจการของจีน 
ในการแขงขันระดับระหวางประเทศในโลก
อนาคต ขณะที่กิจการตะวันตกไดเริ่มยาย 
ฐานและหันไปวาจางประเทศที ่ม ีอ ัตรา 
คาจางต่ำกวาในการผลิตสินคา จีนจึงมีความ 
จำเปนที่จะตองเปลี่ยนตำแหนงทางการ 
ตลาดของ “แบรนดจีน” เสียใหมจาก 

ดวยกระแส “แบรนดจีนสู แบรนด 
อินเตอร” ท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังในเชิง 
จำนวนและคุณภาพ รวมทั้งการกระจายตัว 
ไปในหลายกลุมธุรกิจ ทำใหผมม่ันใจวาชาวโลก 
จะไดมีโอกาสสัมผัสกับแบรนดจีนใหมๆ 
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน ทั้งนี้ 
ปจจัยสำคัญที ่ม ีส วนผลักดันใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางรวดเร็ว ไดแก 
ความสำเร็จในการเปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก (Beijing Olympic 2008) 
ณ กรุงปกกิ่งเมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
เวิรลดเอกซโป (Shanghai World Expo 
2010) ณ นครเซี่ยงไฮเมื่อป พ.ศ. 2553 
ซ่ึงชวยใหจีนเกิดความม่ันใจและทำใหท่ัวโลก 
สนใจและชื ่นชมตอการพัฒนาโครงสราง 
พ ื ้นฐานและส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ 
ยอดเยี่ยม

การรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ใหแกกิจการของชาติตะวันตกในชวงหลาย

เหมาะสมมากขึ้น “เราพยายามสรางความ 
แตกตางจากบริษัทของจีนโดยการแยง 
สัดสวนทางการตลาดดวยการนำเสนอ 
สินคาที่มีราคาระดับกลาง พรอมกับการ 
สรางมูลคาเพิ่มเขาไปในแบรนด”

เมื่อปที่ผานมา บริษัทยังไดเปลี่ยน 
ส โ ลแกน ใหม  จ าก  “Any th ing  i s  
Possible” เปน “Make a Change” 
เพราะจากการวิจัยสอบถามผูบริโภค พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามรู สึกวาสโลแกนเดิม 
คลายกับ “Nothing is Impossible” 
ของอาดิแดส (Adidas) มากเกินไป อยางไร 
ก็ดี ไมค บาสติน (Mike Bastin) 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด 

และการตลาดแหงมหาวิทยาลัยชิงฮวา 
(Tsinghua University) ในกรุงปกกิ่งไดให 
ขอสังเกตผานหนังสือพิมพไชนาเดลี่ไววา 
“สโลแกนใหมของหลี ่-หนิงยังไมอาจ 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายใหเขาใจไดวา 
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสโลแกน 
ใหมที่วานี้ หรืออาจเปนเพราะขอจำกัด 
ดานภาษาระหวางจีนและอังกฤษ”

ประการสำคัญ กลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศจำนวนมากยังไมรู จักบริษัทและ 
ตราสินคา หลายคนยังไมรูวาหลี่-หนิงเปน 
แบรนดสินคาอะไร และไมทราบวาแบรนดน้ี 
มีวัฒนธรรมและจุดเดนในเรื่องอะไร หรือ 
จะเหมาะก ับบ ุคล ิกของตนเองหร ือไม  
บทเรียนสำคัญที่เราไดเรียนรูจากแคมเปญที่
ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสื่อสาร 
แกนของแบรนดที่คู ขนานไปกับอารมณ 
ตามสมัยของโลก เชน ความสุข ความกลา 
และพลังงาน ไปสูกลุมบริโภคเปาหมาย 
นับเปนสิ ่งที ่สำคัญที่สุด ตัวอยางเชน 
สโลแกนของไนกี้ “Just Do It” สะทอนถึง 
การผสมผสานระหวางความมั่นใจและพลัง
ที่สรางพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาใหแกวัยรุน 
ขณะที่หลี่-หนิงไมมีตำแหนงทางการตลาด 
ในเรื่องนี้และสูญเสียผูบริโภคในกลุมวัยต่ำ 
กวา 25 ปไปเรื่อยๆ

กลุ มธุรกิจเครือไฮเออร (Haier 
Group) ผูผลิตและทำตลาดเครื่องใชไฟฟา 
ภายในบานที่ใหญที่สุดในโลกดวยสัดสวน 
ทางการตลาดมากกวารอยละ 6 ของมูลคา 
ตลาดโลก ไฮเออรมีสำนักงานใหญอยูที ่ 
เมืองชิงเตา (Qingdao) และนับเปนแบรนด 
แรกๆ ของจีนที่กาวขึ้นทำตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
แถมยังไปตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ 
ในยุโรป อาเซียน และแอฟริกาดวย ความ 
สำเร็จในการทำตลาดตูเย็นขนาดเล็กและ
ตูแชไวนในสหรัฐฯ นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำ 
ใหไฮเออรสามารถครองสัดสวนทางการ 
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลก บวกกับ 
การดำเนินแคมเปญสงเสริมการตลาดใน 
สหร ัฐฯ โดยเป นผ ู  สน ับสน ุนสมาคม 
บาสเก็ตบอลสหรัฐฯ และเปนผูสนับสนุน 
หลัก การแขงขันกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง 
ในป พ.ศ. 2551 ก็เสริมใหชวยเผยแพรชื่อ 
ของบริษัทใหขจรกระจายออกไปทั ่วทุก 
ทวีปไดในปจจุบัน

บีวายดี (BYD) ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจาก 
การเปนผูผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท 

เชน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดประกาศ 
ชะลอแคมเปญการสรางแบรนดในสหราช 
อาณาจักร เพราะการตกต่ำลงของยอดขาย 
ในตลาดดังกลาว ซึ่งจากการประเมินของ 
ทีมงานพบวาตลาดมีระดับการตระหนักรู 
ตอแบรนด “เลอโนโว” ต่ำกวาที่ควรจะเปน

นายมิลโก แวน ดูอิจล (Milko van 
Duijl) ประธานกรรมการประจำภูมิภาค 
ตลาดพัฒนาแลวนอกจีนของเลอโนโว ได 
ใหสัมภาษณในเรื่องนี้กับหนังสือพิมพเดลี่ 
เทเลกราฟ (Daily Telegraph) ของสหราช 
อาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ไววา “ใชวาทุกคน 
รูจักแบรนดของเราหรือรูวาเลอโนโวคือ 
อะไร” ดังนั้น เมื ่อคุณเริ ่มเขาสู ตลาด 
คาปลีกในประเทศใด คุณตองทำการตลาด 
ควบคูไปกับการสรางแบรนด

หลี่-หนิง (Li-Ning) แบรนดเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาที่มียอดขายมากที่สุดของ
จีน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ตามชื่อ 
ของเจาของกิจการ “หลี่ หนิง” ที่ไดรับ 
การกลาวขวัญวาเปนนักยิมนาสติกท่ีเกงท่ีสุด 
ในประวัติศาสตรจีน หลี ่ หนิงไดรับ 3 
เหรียญทองโอลิมปกที่นครลอสแองเจลิส 
เมื่อป พ.ศ. 2527 และทำสถิติควา 6 ใน 7 
เหร ียญทองจากการแขงข ันย ิมนาสติก 
ชิงแชมปโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 

ในชวง 10 ปแรกภายหลังการเริ ่ม 
กิจการ ธุรกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 
และเพื่อออกไปบุกตลาดตางประเทศอยาง
จริงจัง บริษัทไดจัดต้ังฝายตลาดตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2542 ตอมาในป พ.ศ. 2547 
บริษัทไดเขาจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ของฮองกง ซึ่งชวยระดมทุนจำนวนมาก 
สำหรับการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
แบรนดและการขยายเครือขายการขายใน 
ตลาดโลก โดยกิจการเปดรานจำหนาย 
สินคาขนาดใหญอยูในหลายจุดยุทธศาสตร 

อยางไรก็ดี กลยุทธ “บุกตลาดโลก” 
ของหลี่-หนิงดูจะไดรับกระแสตอบรับที่ไมดี
นัก เพราะจากขอมูลของนิตยสาร China 
Management Magazine ระบุวา 
สัดสวนยอดขายของตลาดตางประเทศตอ 
รายไดรวมลดลงจากรอยละ 2.4 ในป พ.ศ. 
2547 เหลือรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2548 
ส  งผลให นายจาง  จ ื ้ อหย  ง  (Zhang 
Zhiyong) ซีอีโอของบริษัทตัดสินใจชะลอ 
แผนการขยายตลาดตางประเทศ และหันมา 
เพิ่มการโฆษณาและใหความสำคัญกับการ
ปรับภาพลักษณแบรนดในตลาดโลกให 

มากมายจากประเทศท่ีมีตนทุนและคาใชจาย 
ที่ต่ำกวากันเปนแถว โรงงานผลิตสินคา 
ของไทยตางทยอยปลดคนงานหรือปดตัว 
ลง เพราะไมมีคำส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
เข ามาอยางเช นในอดีต กรมสงเสร ิม 
การสงออกจึงไดจับมือกับภาคเอกชนคิด 
หาทางชวยเหลือวิกฤติและนำไปสูโครงการ
ดังกลาว ปจจุบัน ผมเขาใจวาโครงการนี้ 
ก็ยังคงดำเนินอยูแมวาอาจจะไมหวือหวาให
ทุกคนตองถวิลหาอยางเชนอดีตก็ตาม

ผมเห็นดวยวาการสราง “แบรนด 
ประเทศไทย” ยังเปนภารกิจสำคัญที่ 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตอง 
รวมกันปลุกปนตอไป โดยเฉพาะในยุคหลัง 
วิกฤติการณทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ 
ผานมานี้ การตอกย้ำ ทบทวน และวาง 
ตำแหนงแบรนดในแตละสาขาธุรกิจที่เรา 
แข็งแกรงใหมนับเปนสิ่งที่จำเปน เรามี 
หลายอยางที ่ด ีให เช ิดช ู สอดคลองกับ 
สโลแกน “Land of Diversity and 
Refinement” ตั้งแตการทองเที่ยวและ 
โรงแรม อาหาร สปา ของขวัญ ของตกแตง 
บาน เฟอรนิเจอร และอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ผมเห็นว าเราตอง 
หันมาใหความสำคัญกับการสรางและ 
คุมครองแบรนดของสินคา/บริการแตละ 
รายใหมากขึ้น เราอาจมีแบรนดดีๆ ใน 
ระดับโลกไมมากนัก ที่หลายคนอาจนึกถึง 
ไดเปนอันดับตนๆ ก็ไดแก สายการบินไทย 
(Thai Airways) กระทิงแดง (Red Bull) 
ซีพี (CP) เบียรสิงห (Singha Beer) 
และไมเคิ่ล แองเจลโล (Michael Angelo) 
และยังเต ็มไปดวยแบรนดระดับรองที ่ 
สามารถพัฒนาใหเติบใหญแข็งแกรงใน 
ตลาดระหวางประเทศไดอีกมากมาย อาทิ 
มามา (Mama) เบียรชาง (Chang) 
ชาวเกาะ (Chao Koh) มาลี (Malee) 
ยูเอฟซี (UFC) หาน (Harn) ธาน (Thaan) 
ดอกบัวคู (Twin Lotus) นารายา (Naraya) 
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) ฟลายนาว 
(Fly Now) ดับเบิ้ลเอ (AA) ดุสิตธานี (Dusit 
Thani) รานอาหารภัทรา (Patara) และ 
บลูอิเลแฟนต (Blue Elephant) 

เราตางร ู ด ีว าการที ่ เศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นมาและกาวพน
วิกฤติหลายอยางได ก็เพราะการใหความ 

สำคัญกับการสรางแบรนดแตครั ้งในอดีต 
จีนเองก็อาจเขาขายเดียวกัน ผมจึงอยาก 
เห็นโครงการสนับสนุนสงเสริมการสราง 
และคุมครองตราสินคาสู ตลาดโลกที่เปน 
รูปธรรมฟนกลับมาอีกครั้ง และแข็งแกรง 
กวาเดิม ผมฝนวาจะไดเห็นกระทรวง 
พาณิชยจ ับมือกับกระทรวงการคลังนำ 
เสนอคณะร ัฐมนตร ี เพ ื ่อพ ิจารณาออก 
มาตรการความชวยเหลือดานการเงินการ 
คลังแกผูประกอบการไทยที่ตองการสราง 
และคุมครองแบรนดสู ตลาดตางประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงแกผูประกอบการ 
ไทยเฉกเชนจีน 

เพราะทุกวันนี้ กิจการของไทยตอง 
“ปากกัดตีนถีบ” เพื่อหวังสรางแบรนดให 

เป นที ่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ ่งเปน 
กำลังหลักของเศรษฐกิจไทย หลายราย 
กำลังจะหมดกำลังที่มีอยูไมมากนัก ขณะที่ 
หลายรายหมดแรงกอนไปถึงเสนชัย แถม 
บางรายตองใชกำไรที่สั่งสมไวเพื่อไปดำเนิน
คดีฟองรองเพื่อปกปองเครื่องหมายการคา 
ของตนเองที่ถูกละเมิดในตางประเทศ จน 
ทำให  ไม ม ี โอกาสสร างประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาวและคืนกำไรใหแก 
แผนดินแมไดอยางที่คาดหวังไว 

เพ่ือใหประเทศไทยมีแบรนดระดับโลก 
และระดับอินเตอรเกิดมากขึ้นและพัฒนาไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว ผมจึงอยากเห็น 
มาตรการความชวยเหลือที ่ยืดหยุ นและ 
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น โดยออกแบบให 

ภาคร ัฐและเอกชนสามารถหาร ือและ 
ประยุกตใชมาตรการตางๆ กับแตละตรา 
สินคาไดตามความเหมาะสม แทนที่จะเปน 
หลักเกณฑเด ียวกันทั ้งหมด ซึ ่งทำให 
แบรนดดีๆ จำนวนมากอาจไมสามารถใช 
ประโยชนจากมาตรการสงเสริมดังกลาวได

ภาครัฐและเอกชนของไทยยังตอง 
สรางความเขาใจอันดีที่ตรงกันเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดสูตลาดโลก ที่ทั้งสองฝายตอง 
พรอมที่จะ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ใน 
ระยะยาว

เรายังพอมีเวลาไดคิดและทำเรื่องนี้ 
กันอยู แมครั้งนี้จะเหลือไมมากแลวก็ตาม

Omnialuo, Erdos, Li-Ning) แถมยังมี 
กลุมอาหาร (Mengniu, Yili, Shineway 
Group, Bright และ Yurun) เครื่องดื่มที่ 
ม ีแอลกอฮอล   (Kweichou Moutai ,  
Wuliangye, Tsingtao, Great Wall และ 
Changyu) ยาแพทยแผนจีน (Bawang 
และ Tong Ren Tang) และอื่นๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดตางประเทศ

กลยุทธและวิธีการสรางแบรนดก็นับ
เปนอีกปจจัยสำคัญหนึ ่งเบื ้องหลังความ 
สำเร็จของหลายตราสินคาของจีน ในระยะ 
หลัง ผมสังเกตเห็นผู ประกอบการจีนใช 
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดของ 
ตนเองในตลาดระดับโลกอยางจริงจัง หลาย 
รายหันมาโฆษณาอยางชาญฉลาดผานสื่อ 
ชั้นแนวหนาดวยเงินจำนวนมหาศาล

สโมสรกีฬาและภาพยนตรฮอลลีวูด 
(Hollywood) กลายเปนเวทีชั้นยอดในการ 
แสดงถึงภาพลักษณของตราสินคาผานไป 
ยังตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม 
ตัวอยางเชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบรนด 
ไฮเออร (Haier) ประสบความสำเร็จอยาง 
มากในการเปนผูสนับสนุน สมาคมบาสเก็ตบอล 
ของสหร ัฐฯ (National Basketball 
Association: NBA) เมื ่อหลายปกอน 
และเลอโนโว (Lenovo) ลงทุนเขาไป 
แทรกตัวโฆษณาแฝง ในภาพยนตรชื่อดัง 
ภาคลาสุดเร่ือง “ทรานสฟอรเมอรส: ราตรีกาล 
ของดวงจันทร” (Transformers: Dark of 
the Moon) ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีปายชื่อ 
“เลอโนโว” ไดเปล่ียนเปนเพ่ือนหุนยนตของ 
พระเอกในเร่ืองทำใหคอหนังท่ีชมภาพยนตร 
เรื่องดังกลาวตางรูสึกเชื่อมตอถึงความเปน 
มิตรที่ดีของสินคากับผูบริโภค

การเปดรานตนแบบขนาดใหญและ
ขึ้นปายโฆษณาในยานชุมชนสำคัญของ 
เมืองตางๆ ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ไดรับ 
ความนิยม หลี่-หนิง (Li-Ning) หนึ่งใน 
แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนำของ 
จีน เปดรานตนแบบขนาดใหญในจุดยุทธศาสตร 
สำคัญๆ หลายแหง โดยเฉพาะนิวยอรก 
(New York) และพอรตแลนด (Portland) 
มลรัฐออริกอน (Oregon) ซึ่งอยูหางจาก 
เมืองเบฟเวอตัน (Beaverton) ที ่ต ั ้ง 
สำนักงานใหญของไนกี ้ (Nike) ซึ ่งเปน 
คูแขงขันหลักเพียงไมกี่ไมลเทานั้น รวมทั้ง 
ยานถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing) ที่เปนยาน 
พาณิชยใจกลางกรุงปกกิ่งที่เต็มไปดวยสีสัน
ทางธุรกิจเฉกเชนเดียวกับถนนออกฟอรด 

(Oxford) ในกรุงลอนดอน (London) 
ชองเอลีเซส (Champs Elysees) ใน 
กรุงปารีส (Paris) และโรดิโอไดรฟ (Rodeo 
Drive) ในนครลอสแองเจลิส (Los 
Angelis) แผนปายโฆษณาในยานนี้ยังเต็ม 
ไปดวยสินคาชั ้นนำมากมายอยางกุชชี ่ 
(Gucci) เบอเบอรรี่ (Burberry) ไนกี้ (Nike) 
ฮาเกน-แดส (Haagen-Dazs) และแบรนด 
ระดับโลกอื่นๆ

อยางไรก็ดี นักการตลาดบางสวนไดให 
ข อส ังเกตวาก ิจการของจีนจำเปนตอง 
ทบทวนวิธีการสรางความตระหนักรู ก ับ 
ผูบริโภคตางชาติผานชื่อสินคา โลโก และ 
ปายโฆษณาเสียใหม อยางเชน “มิเตอรส 

/บอนเว” (Meters/Bonwe) แบรนด 
เสื้อผากีฬาวัยรุนที่มีสาขาอยูกวา 4,000 จุด 
ทั่วจีน แตชื่อดูเหมือนจะยาวเกินไปและยาก 
ที ่จะจดจำ รวมทั ้งยังไมมีความหมายใน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ซึ่งสรางความ 
สับสนใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ

การใช “เว็บไซต” และ “เครือขาย 
สังคมออนไลน” ก็นับเปนกลยุทธใหมที่ 
แบรนดของจีนใหความสำคัญอยางมาก 
ในอดีตแบรนดของจีนนิยมใชสื่อโทรทัศน 
ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจ 
เนื่องจากกำลังทรัพยที่มีอยูมากพอ แตใน 
ระยะหลังนี้ นักการตลาดตางสังเกตเห็นวา 
กิจการของจีนพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ไปอยางรวดเร็ว แบรนดของจีนเริ่มจัดสรร 
งบประมาณไปยังสื ่อที ่ควบคุมไดนอยลง 
และเปดรับขอคิดเห็นของสังคมมากขึ ้น 
ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
หลี่-หนิง (Li-Ning) ตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 
ออนไลนกับ eBay.com เพื่อขยายชองทาง 

ตลาดในต างประเทศ ธ ุรก ิจออนไลน  
ดังกลาวชวยลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางความตระหนักรูของแบรนดหลี่-หนิง 
ในตลาดตางประเทศไดเปนอยางมาก ขณะ 
ที่ China Mobile, Baidu และ Tencent 
ก็กระโดดเขาสรางบล็อกเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และเสริมสรางความสัมพันธที ่ใกลชิดกับ 
กลุมลูกคาของตนเอง เฉกเชนเดียวกับที่ 
หลายบริษัทชั ้นนำของสหรัฐฯ ทำอยู ใน 
ปจจุบัน

กรณีตัวอยางการสรางแบรนดของ 
จีนสูระดับโลก…หนทางอีกยาวไกลทอด 
รออยู

ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของจีน 
ไดแสดงถึงพลังและความมุงมั่นในการกาว 
ขึ ้นแขงขันและสรางแบรนดในเวทีสากล 
อยางชัดเจน นักการตลาดของจีนตางทราบ 
ดีวาการสรางตราสินคาสูระดับโลกไมใชสิ่ง
ที่งายและเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น การ 
สรางถนนสูแบรนดระดับโลกจึงมิไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ ในความพยายามสราง 
แบรนดระดับโลกของจีน กิจการเหลานี้จึง 
ตางตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย 
เราลองมาติดตามกรณีตัวอยางในการสราง
แบรนดสู ระดับโลกและปญหาอุปสรรคที่ 
กิจการของจีนกำลังเผชิญกัน

เลอโนโว (Lenovo) นับเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารรายใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2548 
กลุมธุรกิจเครือเลอโนโว (Lenovo Group) 
ไดตัดสินใจซ้ือกิจการคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ของไอบีเอ็ม (IBM) และหลังจากนั ้นก็ 
พยายามสรางความตระหนักรูในตลาดโลก
อยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ที่ผานมา เลอโนโวไดกาวขึ้นเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลรายใหญอันดับ 3 
ของโลก รองจากแบรนดดังอยาง ฮิวเล็ต- 
แพ็คการด (Hewlett-Packard) และ 
เดลล (Dell) จากรายงานของบริษัท 
ดาตาอินเตอรเนชันแนล จำกัด (Data 
International Co.) ผูใหบริการใหคำ 
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ 
ระบุวาเลอโนโวครองสัดสวนอยูรอยละ 
12.2 ของตลาดโลกในปจจุบัน

แ ต  ก ็ ใ ช  ว  า ก า ร ส ร  า ง แ บ ร น ด  
“เลอโนโว” ขึ้นชั้นสูตลาดระหวางประเทศ 
จะราบรื่นเสมอไป หลายครั้งที่บริษัทตอง 
ยกเลิกหรือชะลอแผนการตลาด ตัวอยาง 

“ขณะที่กิจการ 
ตะวันตกไดเร�่มยาย
ฐานและหันไปวาจาง
ประเทศที่มีอัตรา 
คาจางต่ำกวาใน 
การผลิตสินคา 
จ�นจ�งมีความจำเปน
ที่จะตองเปลี่ยน 
ตำแหนงทาง 
การตลาดของ 
“แบรนดจ�น” 
เสียใหมจาก 
“การลดตนทุน” 
เปน “การสราง 
มูลคาเพ��ม” เพ��อ 
ประโยชนในเช�ง 
เศรษฐกิจใน 
ระยะยาว” 

“ใชวาทุกคนรูจัก 
แบรนดของเราหร�อ
รูวาเลอโนโว 
คืออะไร” ดังนั�น 
เมื่อคุณเร�่มเขาสู 
ตลาดคาปลีก 
ในประเทศใด 
คุณตอง 
ทำการตลาด 
ควบคูไปกับ 
การสรางแบรนด”
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เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”

Contributor
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 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



มือถือ โดยมีสำนักงานใหญที่เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen) มณฑลกวางตุง (Guangdong) 
บริษัทเร ิ ่มขยายงานดานธุรกิจยานยนต 
เมื่อป พ.ศ. 2546 และไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุนชั ้นนำของโลกมากมายรวมทั ้ง 
วอรเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) ที่ใสเงิน 
ถึง 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุน 
รอยละ 10 ของบริษัท ปจจุบันบริษัทมี 
ศูนยวิจัยและพัฒนา 2 แหงที่เซินเจิ้น 
และเซี่ยงไฮ เพื่อเรงพัฒนารถยนตไฟฟา 
รุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาด บริษัทเนน 
การผลิตรถยนตไฮบริด (Hybrid) สำหรับ 
ตลาดระดับกลาง

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำลังการ 
ผลิตเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คัน และมียอด 
จำหนายรถยนตเปนอันดับ 6 ของประเทศ 
โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บริษัทได 
ออกไปทำตลาดรถยนตในหลายแหง อาทิ 
บาหเรน รัสเซีย และประเทศในกลุ ม 
แคริเบียน ลาสุด บริษัทยังไดนำเสนอ 
รถยนตไฟฟารุนใหมที่แลนดวยความเร็วสูง
และประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงเขา 
ไปทำตลาดในยุโรป สหรัฐฯ อิสราเอล และ 
อีกหลายประเทศในอนาคตอันใกลนี้

กลุมธุรกิจอาหารเครือไบรท (Bright 
Food Group) ผูผลิตและจำหนายสินคา 
อาหาร ภายใตแบรนด “Bright” ที่ใหญ 
เปนอันดับ 3 ของจีน บริษัทเริ่มกอตั้งจาก 
การรวม 4 รัฐวิสาหกิจของจีนเขาดวยกัน 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุม 
ถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเพาะปล ูก 
และการคาปลีก ภายใตโลโก “กระตาย 
สีขาวที่แจมใส” ไบรทนับเปนอีกแบรนด 
หนึ่งของจีนที่พยายามพัฒนาแบรนดของ 
ตนเองขึ้นสูระดับระหวางประเทศ

หลังจากเริ่มกาวเขาสูเวทีธุรกิจเมื่อ 5 
ปที่ผานมา บริษัทใชวิธีการเขาเทกโอเวอร 
กิจการอาหารและที่เกี่ยวของที่มีแบรนดดีๆ 
ในย ุโรปและออสเตรเล ีย เช น GNC 
Holdings Inc. มาครอบครองเพื่อมุงเปา 
ขยายยอดขายในตลาดตางประเทศจาก 
ร อยละ 5 ในป ป จจ ุบ ันเป นร อยละ 
30 ภายในระยะเวลา 5 ป   นอกจากน ี ้  
กิจการยังอยูระหวางการเจรจาท่ีจะซ้ือกิจการ 
จัดจำหนายอาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล และ 
กิจการอีกหลายแหงของออสเตรเลียใน 

อนาคตอันใกล อาทิ กิจการผลิตไวนที่ใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลกอยาง Treasury 
Wine Estates Ltd. และ Manassen 
Foods Australian Pty Ltd. ที่มีหลาย 
แบรนดดีอยูในมืออยางเชน อัลบาทรอส 
เบรด (Albatros Bread) และช็อกโกแลต 
แฮรริงตันส (Harringtons (Chocolate)

อยางไรก็ดี ภายใตความพยายามใน 
การไล ตามกระแสการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ 
รวดเร็วของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภค 
ของจีน ทีมการตลาดของบริษัทไดพยายาม 
สราง “แบรนดจีน” ของตนเองโดยเชื่อมตอ 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ขาดหายไปในอดีต
ดวยแนวคิด “Old Shanghai” ที่ผสม 
ผสานระหว างความด ั ้ ง เด ิมและความ 

ทันสมัยเขาดวยกัน
นอกเหนือจากเหลาขาวชื ่อดังอยาง 

“เหมาไถ” (Moutai) แลว เหลาขาวชั้นดี 
อีกยี ่ห อหนึ ่งของจีนไดแก อู เหลียงเย 
(Wuliangye) ที่กลาหาญชาญชัยโฆษณา 
บนปายอิเล็กทรอนิกสในยานไทมสแควร 
(Times Square) ใจกลางนครนิวยอรก 
กิจการเชื ่อวา “คุณภาพถือเปนเครื ่อง 
รับประกันการทำกำไรและเปนใบเบิกทาง
ไปสูการเติบโตของตลาด” ดวยสูตรลับที่ 
ตกทอดมาแต ย ุคราชวงศ ช ิ ง  (Q ing  
Dynasty) และการพัฒนารสชาติและ 
คุณภาพที่ตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือที่ทันสมัย อูเหลียงเยจึงนับเปน 
เหลาขาวคุณภาพดีที่ไดรับความนิยมอันดับ
ตนๆ ในหมูชาวจีน

ในการสรางแบรนด ผูบริหารระดับสูง 
ยังใหความสำคัญกับการรับผิดชอบตอ 
สังคม (Social Responsibility) การกำกับ 
ดูแลในเรื ่องสิ ่งแวดลอมและการดำเนิน 
โครงการดานสังคม กลายเปนกิจกรรม/ 
โครงการประจำของแบรนดน้ีและกระจายไป 
ทั่วองคกร อาทิ Project Hope Schools 
ที ่ให เง ินชวยเหลือการประกวดการพูด 
สุนทรพจนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดหา 
สิ่งจำเปนใหแกคนยากจน และการบริจาค 
ทุนทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 
ที่เวินชวน (Wenchuan) กลุมธุรกิจเครือ 
อูเหลียงเยไดบริจาคเงินและสิ่งของมูลคา 
รวมเกือบ 70 ลานหยวน และในปตอมา 

พนักงานก็ระดมเม็ดเงินชวยเหลืออีก 900,000 
หยวน เพ่ือชวยกอสรางโรงเรียนแหงความหวัง 
ของอูเหลียงเย (Wuliangye Hope School) 
ในพื้นที่ใกลเคียง

ขอคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดของ 
ไทย

ผมโชคดีท่ีเม่ือคร้ังโอนเขาไปรับราชการ 
ที่กรมสงเสริมการสงออกใหมๆ เมื่อกวา 10 
ปกอนไดมีโอกาสเขาไปรวมสานงานใน 
โครงการ “Thailand’s Brand” ที่ตองการ 
สร างแบรนดประเทศไทยและ สินคา/ 
บริการของไทย ในครั้งนั้น ผมยังจำไดวา 
หลายฝายเห็นวา “เวลา” สำหรับการสราง 
แบรนดของไทยเหลือนอยลงทุกที กิจการ 
ชาติตะวันตกตางหันไปสั่งผลิตและซื้อสินคา

“การลดตนทุน” เปน “การสรางมูลคา 
เพิ่ม” เพื่อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว  ต ัวอยางแบรนดท ี ่แสดงถึง 
จุดขายที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Baidu (Search 
Engine ที่ไดรับความนิยมที่สุดในจีน) และ 
Tencent (Social Network ในชื่อ คิวคิว 
QQ ที่มีผูใชกวา 600 ลานคนในจีน)

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศที่ 
ใหญโตของจีนก็น ับเปนปจจัยพื ้นฐาน 
สำคัญที ่ช วยผลักด ันใหแบรนดของร ัฐ 
วิสาหกิจที่มีตลาดในประเทศเปนฐานลูกคา
ใหญรองรับกาวขึ ้นชั ้นสู ระดับโลกอยาง 
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี ดวย 
ความพรอมดานทรัพยากรและความสามารถ 
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรูเอาเทคนิค 
ใหมเขาสูองคกรของจีน แบรนดใหมๆ ของ 
จีนก็กำลังเกิดขึ ้นอยางหลากหลายกลุ ม 
ธุรกิจ ตั้งแตรถยนต (BYD, Chery และ 
JAC) ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย (NE Tiger, 

ป  ท ี ่ ผ  านมาย ั ง ได  ช  ว ยสร  า งความร ู  
ประสบการณ ทุน และขอมูลเชิงลึกใหแก 
ผูประกอบการจีนสำหรับการพัฒนาสินคา 
และสรางแบรนดของตนเอง แตสิ่งที่สั่งสม 
มาในอดีตเริ่มไมเพียงพอตอกิจการของจีน 
ในการแขงขันระดับระหวางประเทศในโลก
อนาคต ขณะที่กิจการตะวันตกไดเริ่มยาย 
ฐานและหันไปวาจางประเทศที ่ม ีอ ัตรา 
คาจางต่ำกวาในการผลิตสินคา จีนจึงมีความ 
จำเปนที่จะตองเปลี่ยนตำแหนงทางการ 
ตลาดของ “แบรนดจีน” เสียใหมจาก 

ดวยกระแส “แบรนดจีนสู แบรนด 
อินเตอร” ท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังในเชิง 
จำนวนและคุณภาพ รวมทั้งการกระจายตัว 
ไปในหลายกลุมธุรกิจ ทำใหผมม่ันใจวาชาวโลก 
จะไดมีโอกาสสัมผัสกับแบรนดจีนใหมๆ 
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน ทั้งนี้ 
ปจจัยสำคัญที ่ม ีส วนผลักดันใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางรวดเร็ว ไดแก 
ความสำเร็จในการเปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก (Beijing Olympic 2008) 
ณ กรุงปกกิ่งเมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
เวิรลดเอกซโป (Shanghai World Expo 
2010) ณ นครเซี่ยงไฮเมื่อป พ.ศ. 2553 
ซ่ึงชวยใหจีนเกิดความม่ันใจและทำใหท่ัวโลก 
สนใจและชื ่นชมตอการพัฒนาโครงสราง 
พ ื ้นฐานและส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ 
ยอดเยี่ยม

การรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ใหแกกิจการของชาติตะวันตกในชวงหลาย

เหมาะสมมากขึ้น “เราพยายามสรางความ 
แตกตางจากบริษัทของจีนโดยการแยง 
สัดสวนทางการตลาดดวยการนำเสนอ 
สินคาที่มีราคาระดับกลาง พรอมกับการ 
สรางมูลคาเพิ่มเขาไปในแบรนด”

เมื่อปที่ผานมา บริษัทยังไดเปลี่ยน 
ส โ ลแกน ใหม  จ าก  “Any th ing  i s  
Possible” เปน “Make a Change” 
เพราะจากการวิจัยสอบถามผูบริโภค พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามรู สึกวาสโลแกนเดิม 
คลายกับ “Nothing is Impossible” 
ของอาดิแดส (Adidas) มากเกินไป อยางไร 
ก็ดี ไมค บาสติน (Mike Bastin) 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด 

และการตลาดแหงมหาวิทยาลัยชิงฮวา 
(Tsinghua University) ในกรุงปกกิ่งไดให 
ขอสังเกตผานหนังสือพิมพไชนาเดลี่ไววา 
“สโลแกนใหมของหลี ่-หนิงยังไมอาจ 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายใหเขาใจไดวา 
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสโลแกน 
ใหมที่วานี้ หรืออาจเปนเพราะขอจำกัด 
ดานภาษาระหวางจีนและอังกฤษ”

ประการสำคัญ กลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศจำนวนมากยังไมรู จักบริษัทและ 
ตราสินคา หลายคนยังไมรูวาหลี่-หนิงเปน 
แบรนดสินคาอะไร และไมทราบวาแบรนดน้ี 
มีวัฒนธรรมและจุดเดนในเรื่องอะไร หรือ 
จะเหมาะก ับบ ุคล ิกของตนเองหร ือไม  
บทเรียนสำคัญที่เราไดเรียนรูจากแคมเปญที่
ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสื่อสาร 
แกนของแบรนดที่คู ขนานไปกับอารมณ 
ตามสมัยของโลก เชน ความสุข ความกลา 
และพลังงาน ไปสูกลุมบริโภคเปาหมาย 
นับเปนสิ ่งที ่สำคัญที่สุด ตัวอยางเชน 
สโลแกนของไนกี้ “Just Do It” สะทอนถึง 
การผสมผสานระหวางความมั่นใจและพลัง
ที่สรางพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาใหแกวัยรุน 
ขณะที่หลี่-หนิงไมมีตำแหนงทางการตลาด 
ในเรื่องนี้และสูญเสียผูบริโภคในกลุมวัยต่ำ 
กวา 25 ปไปเรื่อยๆ

กลุ มธุรกิจเครือไฮเออร (Haier 
Group) ผูผลิตและทำตลาดเครื่องใชไฟฟา 
ภายในบานที่ใหญที่สุดในโลกดวยสัดสวน 
ทางการตลาดมากกวารอยละ 6 ของมูลคา 
ตลาดโลก ไฮเออรมีสำนักงานใหญอยูที ่ 
เมืองชิงเตา (Qingdao) และนับเปนแบรนด 
แรกๆ ของจีนที่กาวขึ้นทำตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
แถมยังไปตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ 
ในยุโรป อาเซียน และแอฟริกาดวย ความ 
สำเร็จในการทำตลาดตูเย็นขนาดเล็กและ
ตูแชไวนในสหรัฐฯ นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำ 
ใหไฮเออรสามารถครองสัดสวนทางการ 
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลก บวกกับ 
การดำเนินแคมเปญสงเสริมการตลาดใน 
สหร ัฐฯ โดยเป นผ ู  สน ับสน ุนสมาคม 
บาสเก็ตบอลสหรัฐฯ และเปนผูสนับสนุน 
หลัก การแขงขันกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง 
ในป พ.ศ. 2551 ก็เสริมใหชวยเผยแพรชื่อ 
ของบริษัทใหขจรกระจายออกไปทั ่วทุก 
ทวีปไดในปจจุบัน

บีวายดี (BYD) ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจาก 
การเปนผูผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท 

เชน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดประกาศ 
ชะลอแคมเปญการสรางแบรนดในสหราช 
อาณาจักร เพราะการตกต่ำลงของยอดขาย 
ในตลาดดังกลาว ซึ่งจากการประเมินของ 
ทีมงานพบวาตลาดมีระดับการตระหนักรู 
ตอแบรนด “เลอโนโว” ต่ำกวาที่ควรจะเปน

นายมิลโก แวน ดูอิจล (Milko van 
Duijl) ประธานกรรมการประจำภูมิภาค 
ตลาดพัฒนาแลวนอกจีนของเลอโนโว ได 
ใหสัมภาษณในเรื่องนี้กับหนังสือพิมพเดลี่ 
เทเลกราฟ (Daily Telegraph) ของสหราช 
อาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ไววา “ใชวาทุกคน 
รูจักแบรนดของเราหรือรูวาเลอโนโวคือ 
อะไร” ดังนั้น เมื ่อคุณเริ ่มเขาสู ตลาด 
คาปลีกในประเทศใด คุณตองทำการตลาด 
ควบคูไปกับการสรางแบรนด

หลี่-หนิง (Li-Ning) แบรนดเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาที่มียอดขายมากที่สุดของ
จีน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ตามชื่อ 
ของเจาของกิจการ “หลี่ หนิง” ที่ไดรับ 
การกลาวขวัญวาเปนนักยิมนาสติกท่ีเกงท่ีสุด 
ในประวัติศาสตรจีน หลี ่ หนิงไดรับ 3 
เหรียญทองโอลิมปกที่นครลอสแองเจลิส 
เมื่อป พ.ศ. 2527 และทำสถิติควา 6 ใน 7 
เหร ียญทองจากการแขงข ันย ิมนาสติก 
ชิงแชมปโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 

ในชวง 10 ปแรกภายหลังการเริ ่ม 
กิจการ ธุรกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 
และเพื่อออกไปบุกตลาดตางประเทศอยาง
จริงจัง บริษัทไดจัดต้ังฝายตลาดตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2542 ตอมาในป พ.ศ. 2547 
บริษัทไดเขาจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ของฮองกง ซึ่งชวยระดมทุนจำนวนมาก 
สำหรับการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
แบรนดและการขยายเครือขายการขายใน 
ตลาดโลก โดยกิจการเปดรานจำหนาย 
สินคาขนาดใหญอยูในหลายจุดยุทธศาสตร 

อยางไรก็ดี กลยุทธ “บุกตลาดโลก” 
ของหลี่-หนิงดูจะไดรับกระแสตอบรับที่ไมดี
นัก เพราะจากขอมูลของนิตยสาร China 
Management Magazine ระบุวา 
สัดสวนยอดขายของตลาดตางประเทศตอ 
รายไดรวมลดลงจากรอยละ 2.4 ในป พ.ศ. 
2547 เหลือรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2548 
ส  งผลให นายจาง  จ ื ้ อหย  ง  (Zhang 
Zhiyong) ซีอีโอของบริษัทตัดสินใจชะลอ 
แผนการขยายตลาดตางประเทศ และหันมา 
เพิ่มการโฆษณาและใหความสำคัญกับการ
ปรับภาพลักษณแบรนดในตลาดโลกให 

มากมายจากประเทศท่ีมีตนทุนและคาใชจาย 
ที่ต่ำกวากันเปนแถว โรงงานผลิตสินคา 
ของไทยตางทยอยปลดคนงานหรือปดตัว 
ลง เพราะไมมีคำส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
เข ามาอยางเช นในอดีต กรมสงเสร ิม 
การสงออกจึงไดจับมือกับภาคเอกชนคิด 
หาทางชวยเหลือวิกฤติและนำไปสูโครงการ
ดังกลาว ปจจุบัน ผมเขาใจวาโครงการนี้ 
ก็ยังคงดำเนินอยูแมวาอาจจะไมหวือหวาให
ทุกคนตองถวิลหาอยางเชนอดีตก็ตาม

ผมเห็นดวยวาการสราง “แบรนด 
ประเทศไทย” ยังเปนภารกิจสำคัญที่ 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตอง 
รวมกันปลุกปนตอไป โดยเฉพาะในยุคหลัง 
วิกฤติการณทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ 
ผานมานี้ การตอกย้ำ ทบทวน และวาง 
ตำแหนงแบรนดในแตละสาขาธุรกิจที่เรา 
แข็งแกรงใหมนับเปนสิ่งที่จำเปน เรามี 
หลายอยางที ่ด ีให เช ิดช ู สอดคลองกับ 
สโลแกน “Land of Diversity and 
Refinement” ตั้งแตการทองเที่ยวและ 
โรงแรม อาหาร สปา ของขวัญ ของตกแตง 
บาน เฟอรนิเจอร และอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ผมเห็นว าเราตอง 
หันมาใหความสำคัญกับการสรางและ 
คุมครองแบรนดของสินคา/บริการแตละ 
รายใหมากขึ้น เราอาจมีแบรนดดีๆ ใน 
ระดับโลกไมมากนัก ที่หลายคนอาจนึกถึง 
ไดเปนอันดับตนๆ ก็ไดแก สายการบินไทย 
(Thai Airways) กระทิงแดง (Red Bull) 
ซีพี (CP) เบียรสิงห (Singha Beer) 
และไมเคิ่ล แองเจลโล (Michael Angelo) 
และยังเต ็มไปดวยแบรนดระดับรองที ่ 
สามารถพัฒนาใหเติบใหญแข็งแกรงใน 
ตลาดระหวางประเทศไดอีกมากมาย อาทิ 
มามา (Mama) เบียรชาง (Chang) 
ชาวเกาะ (Chao Koh) มาลี (Malee) 
ยูเอฟซี (UFC) หาน (Harn) ธาน (Thaan) 
ดอกบัวคู (Twin Lotus) นารายา (Naraya) 
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) ฟลายนาว 
(Fly Now) ดับเบิ้ลเอ (AA) ดุสิตธานี (Dusit 
Thani) รานอาหารภัทรา (Patara) และ 
บลูอิเลแฟนต (Blue Elephant) 

เราตางร ู ด ีว าการที ่ เศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นมาและกาวพน
วิกฤติหลายอยางได ก็เพราะการใหความ 

สำคัญกับการสรางแบรนดแตครั ้งในอดีต 
จีนเองก็อาจเขาขายเดียวกัน ผมจึงอยาก 
เห็นโครงการสนับสนุนสงเสริมการสราง 
และคุมครองตราสินคาสู ตลาดโลกที่เปน 
รูปธรรมฟนกลับมาอีกครั้ง และแข็งแกรง 
กวาเดิม ผมฝนวาจะไดเห็นกระทรวง 
พาณิชยจ ับมือกับกระทรวงการคลังนำ 
เสนอคณะร ัฐมนตร ี เพ ื ่อพ ิจารณาออก 
มาตรการความชวยเหลือดานการเงินการ 
คลังแกผูประกอบการไทยที่ตองการสราง 
และคุมครองแบรนดสู ตลาดตางประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงแกผูประกอบการ 
ไทยเฉกเชนจีน 

เพราะทุกวันนี้ กิจการของไทยตอง 
“ปากกัดตีนถีบ” เพื่อหวังสรางแบรนดให 

เป นที ่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ ่งเปน 
กำลังหลักของเศรษฐกิจไทย หลายราย 
กำลังจะหมดกำลังที่มีอยูไมมากนัก ขณะที่ 
หลายรายหมดแรงกอนไปถึงเสนชัย แถม 
บางรายตองใชกำไรที่สั่งสมไวเพื่อไปดำเนิน
คดีฟองรองเพื่อปกปองเครื่องหมายการคา 
ของตนเองที่ถูกละเมิดในตางประเทศ จน 
ทำให  ไม ม ี โอกาสสร างประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาวและคืนกำไรใหแก 
แผนดินแมไดอยางที่คาดหวังไว 

เพ่ือใหประเทศไทยมีแบรนดระดับโลก 
และระดับอินเตอรเกิดมากขึ้นและพัฒนาไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว ผมจึงอยากเห็น 
มาตรการความชวยเหลือที ่ยืดหยุ นและ 
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น โดยออกแบบให 

ภาคร ัฐและเอกชนสามารถหาร ือและ 
ประยุกตใชมาตรการตางๆ กับแตละตรา 
สินคาไดตามความเหมาะสม แทนที่จะเปน 
หลักเกณฑเด ียวกันทั ้งหมด ซึ ่งทำให 
แบรนดดีๆ จำนวนมากอาจไมสามารถใช 
ประโยชนจากมาตรการสงเสริมดังกลาวได

ภาครัฐและเอกชนของไทยยังตอง 
สรางความเขาใจอันดีที่ตรงกันเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดสูตลาดโลก ที่ทั้งสองฝายตอง 
พรอมที่จะ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ใน 
ระยะยาว

เรายังพอมีเวลาไดคิดและทำเรื่องนี้ 
กันอยู แมครั้งนี้จะเหลือไมมากแลวก็ตาม

Omnialuo, Erdos, Li-Ning) แถมยังมี 
กลุมอาหาร (Mengniu, Yili, Shineway 
Group, Bright และ Yurun) เครื่องดื่มที่ 
ม ีแอลกอฮอล   (Kweichou Moutai ,  
Wuliangye, Tsingtao, Great Wall และ 
Changyu) ยาแพทยแผนจีน (Bawang 
และ Tong Ren Tang) และอื่นๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดตางประเทศ

กลยุทธและวิธีการสรางแบรนดก็นับ
เปนอีกปจจัยสำคัญหนึ ่งเบื ้องหลังความ 
สำเร็จของหลายตราสินคาของจีน ในระยะ 
หลัง ผมสังเกตเห็นผู ประกอบการจีนใช 
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดของ 
ตนเองในตลาดระดับโลกอยางจริงจัง หลาย 
รายหันมาโฆษณาอยางชาญฉลาดผานสื่อ 
ชั้นแนวหนาดวยเงินจำนวนมหาศาล

สโมสรกีฬาและภาพยนตรฮอลลีวูด 
(Hollywood) กลายเปนเวทีชั้นยอดในการ 
แสดงถึงภาพลักษณของตราสินคาผานไป 
ยังตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม 
ตัวอยางเชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบรนด 
ไฮเออร (Haier) ประสบความสำเร็จอยาง 
มากในการเปนผูสนับสนุน สมาคมบาสเก็ตบอล 
ของสหร ัฐฯ (National Basketball 
Association: NBA) เมื ่อหลายปกอน 
และเลอโนโว (Lenovo) ลงทุนเขาไป 
แทรกตัวโฆษณาแฝง ในภาพยนตรชื่อดัง 
ภาคลาสุดเร่ือง “ทรานสฟอรเมอรส: ราตรีกาล 
ของดวงจันทร” (Transformers: Dark of 
the Moon) ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีปายชื่อ 
“เลอโนโว” ไดเปล่ียนเปนเพ่ือนหุนยนตของ 
พระเอกในเร่ืองทำใหคอหนังท่ีชมภาพยนตร 
เรื่องดังกลาวตางรูสึกเชื่อมตอถึงความเปน 
มิตรที่ดีของสินคากับผูบริโภค

การเปดรานตนแบบขนาดใหญและ
ขึ้นปายโฆษณาในยานชุมชนสำคัญของ 
เมืองตางๆ ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ไดรับ 
ความนิยม หลี่-หนิง (Li-Ning) หนึ่งใน 
แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนำของ 
จีน เปดรานตนแบบขนาดใหญในจุดยุทธศาสตร 
สำคัญๆ หลายแหง โดยเฉพาะนิวยอรก 
(New York) และพอรตแลนด (Portland) 
มลรัฐออริกอน (Oregon) ซึ่งอยูหางจาก 
เมืองเบฟเวอตัน (Beaverton) ที ่ต ั ้ง 
สำนักงานใหญของไนกี ้ (Nike) ซึ ่งเปน 
คูแขงขันหลักเพียงไมกี่ไมลเทานั้น รวมทั้ง 
ยานถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing) ที่เปนยาน 
พาณิชยใจกลางกรุงปกกิ่งที่เต็มไปดวยสีสัน
ทางธุรกิจเฉกเชนเดียวกับถนนออกฟอรด 

(Oxford) ในกรุงลอนดอน (London) 
ชองเอลีเซส (Champs Elysees) ใน 
กรุงปารีส (Paris) และโรดิโอไดรฟ (Rodeo 
Drive) ในนครลอสแองเจลิส (Los 
Angelis) แผนปายโฆษณาในยานนี้ยังเต็ม 
ไปดวยสินคาชั ้นนำมากมายอยางกุชชี ่ 
(Gucci) เบอเบอรรี่ (Burberry) ไนกี้ (Nike) 
ฮาเกน-แดส (Haagen-Dazs) และแบรนด 
ระดับโลกอื่นๆ

อยางไรก็ดี นักการตลาดบางสวนไดให 
ข อส ังเกตวาก ิจการของจีนจำเปนตอง 
ทบทวนวิธีการสรางความตระหนักรู ก ับ 
ผูบริโภคตางชาติผานชื่อสินคา โลโก และ 
ปายโฆษณาเสียใหม อยางเชน “มิเตอรส 

/บอนเว” (Meters/Bonwe) แบรนด 
เสื้อผากีฬาวัยรุนที่มีสาขาอยูกวา 4,000 จุด 
ทั่วจีน แตชื่อดูเหมือนจะยาวเกินไปและยาก 
ที ่จะจดจำ รวมทั ้งยังไมมีความหมายใน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ซึ่งสรางความ 
สับสนใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ

การใช “เว็บไซต” และ “เครือขาย 
สังคมออนไลน” ก็นับเปนกลยุทธใหมที่ 
แบรนดของจีนใหความสำคัญอยางมาก 
ในอดีตแบรนดของจีนนิยมใชสื่อโทรทัศน 
ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจ 
เนื่องจากกำลังทรัพยที่มีอยูมากพอ แตใน 
ระยะหลังนี้ นักการตลาดตางสังเกตเห็นวา 
กิจการของจีนพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ไปอยางรวดเร็ว แบรนดของจีนเริ่มจัดสรร 
งบประมาณไปยังสื ่อที ่ควบคุมไดนอยลง 
และเปดรับขอคิดเห็นของสังคมมากขึ ้น 
ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
หลี่-หนิง (Li-Ning) ตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 
ออนไลนกับ eBay.com เพื่อขยายชองทาง 

ตลาดในต างประเทศ ธ ุรก ิจออนไลน  
ดังกลาวชวยลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางความตระหนักรูของแบรนดหลี่-หนิง 
ในตลาดตางประเทศไดเปนอยางมาก ขณะ 
ที่ China Mobile, Baidu และ Tencent 
ก็กระโดดเขาสรางบล็อกเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และเสริมสรางความสัมพันธที ่ใกลชิดกับ 
กลุมลูกคาของตนเอง เฉกเชนเดียวกับที่ 
หลายบริษัทชั ้นนำของสหรัฐฯ ทำอยู ใน 
ปจจุบัน

กรณีตัวอยางการสรางแบรนดของ 
จีนสูระดับโลก…หนทางอีกยาวไกลทอด 
รออยู

ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของจีน 
ไดแสดงถึงพลังและความมุงมั่นในการกาว 
ขึ ้นแขงขันและสรางแบรนดในเวทีสากล 
อยางชัดเจน นักการตลาดของจีนตางทราบ 
ดีวาการสรางตราสินคาสูระดับโลกไมใชสิ่ง
ที่งายและเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น การ 
สรางถนนสูแบรนดระดับโลกจึงมิไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ ในความพยายามสราง 
แบรนดระดับโลกของจีน กิจการเหลานี้จึง 
ตางตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย 
เราลองมาติดตามกรณีตัวอยางในการสราง
แบรนดสู ระดับโลกและปญหาอุปสรรคที่ 
กิจการของจีนกำลังเผชิญกัน

เลอโนโว (Lenovo) นับเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารรายใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2548 
กลุมธุรกิจเครือเลอโนโว (Lenovo Group) 
ไดตัดสินใจซ้ือกิจการคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ของไอบีเอ็ม (IBM) และหลังจากนั ้นก็ 
พยายามสรางความตระหนักรูในตลาดโลก
อยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ที่ผานมา เลอโนโวไดกาวขึ้นเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลรายใหญอันดับ 3 
ของโลก รองจากแบรนดดังอยาง ฮิวเล็ต- 
แพ็คการด (Hewlett-Packard) และ 
เดลล (Dell) จากรายงานของบริษัท 
ดาตาอินเตอรเนชันแนล จำกัด (Data 
International Co.) ผูใหบริการใหคำ 
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ 
ระบุวาเลอโนโวครองสัดสวนอยูรอยละ 
12.2 ของตลาดโลกในปจจุบัน

แ ต  ก ็ ใ ช  ว  า ก า ร ส ร  า ง แ บ ร น ด  
“เลอโนโว” ขึ้นชั้นสูตลาดระหวางประเทศ 
จะราบรื่นเสมอไป หลายครั้งที่บริษัทตอง 
ยกเลิกหรือชะลอแผนการตลาด ตัวอยาง 

“ขณะที่กิจการ 
ตะวันตกไดเร�่มยาย
ฐานและหันไปวาจาง
ประเทศที่มีอัตรา 
คาจางต่ำกวาใน 
การผลิตสินคา 
จ�นจ�งมีความจำเปน
ที่จะตองเปลี่ยน 
ตำแหนงทาง 
การตลาดของ 
“แบรนดจ�น” 
เสียใหมจาก 
“การลดตนทุน” 
เปน “การสราง 
มูลคาเพ��ม” เพ��อ 
ประโยชนในเช�ง 
เศรษฐกิจใน 
ระยะยาว” 

“ใชวาทุกคนรูจัก 
แบรนดของเราหร�อ
รูวาเลอโนโว 
คืออะไร” ดังนั�น 
เมื่อคุณเร�่มเขาสู 
ตลาดคาปลีก 
ในประเทศใด 
คุณตอง 
ทำการตลาด 
ควบคูไปกับ 
การสรางแบรนด”
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เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”

Contributor
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 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



มือถือ โดยมีสำนักงานใหญที่เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen) มณฑลกวางตุง (Guangdong) 
บริษัทเร ิ ่มขยายงานดานธุรกิจยานยนต 
เมื่อป พ.ศ. 2546 และไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุนชั ้นนำของโลกมากมายรวมทั ้ง 
วอรเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) ที่ใสเงิน 
ถึง 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุน 
รอยละ 10 ของบริษัท ปจจุบันบริษัทมี 
ศูนยวิจัยและพัฒนา 2 แหงที่เซินเจิ้น 
และเซี่ยงไฮ เพื่อเรงพัฒนารถยนตไฟฟา 
รุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาด บริษัทเนน 
การผลิตรถยนตไฮบริด (Hybrid) สำหรับ 
ตลาดระดับกลาง

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำลังการ 
ผลิตเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คัน และมียอด 
จำหนายรถยนตเปนอันดับ 6 ของประเทศ 
โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บริษัทได 
ออกไปทำตลาดรถยนตในหลายแหง อาทิ 
บาหเรน รัสเซีย และประเทศในกลุ ม 
แคริเบียน ลาสุด บริษัทยังไดนำเสนอ 
รถยนตไฟฟารุนใหมที่แลนดวยความเร็วสูง
และประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงเขา 
ไปทำตลาดในยุโรป สหรัฐฯ อิสราเอล และ 
อีกหลายประเทศในอนาคตอันใกลนี้

กลุมธุรกิจอาหารเครือไบรท (Bright 
Food Group) ผูผลิตและจำหนายสินคา 
อาหาร ภายใตแบรนด “Bright” ที่ใหญ 
เปนอันดับ 3 ของจีน บริษัทเริ่มกอตั้งจาก 
การรวม 4 รัฐวิสาหกิจของจีนเขาดวยกัน 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุม 
ถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเพาะปล ูก 
และการคาปลีก ภายใตโลโก “กระตาย 
สีขาวที่แจมใส” ไบรทนับเปนอีกแบรนด 
หนึ่งของจีนที่พยายามพัฒนาแบรนดของ 
ตนเองขึ้นสูระดับระหวางประเทศ

หลังจากเริ่มกาวเขาสูเวทีธุรกิจเมื่อ 5 
ปที่ผานมา บริษัทใชวิธีการเขาเทกโอเวอร 
กิจการอาหารและที่เกี่ยวของที่มีแบรนดดีๆ 
ในย ุโรปและออสเตรเล ีย เช น GNC 
Holdings Inc. มาครอบครองเพื่อมุงเปา 
ขยายยอดขายในตลาดตางประเทศจาก 
ร อยละ 5 ในป ป จจ ุบ ันเป นร อยละ 
30 ภายในระยะเวลา 5 ป   นอกจากน ี ้  
กิจการยังอยูระหวางการเจรจาท่ีจะซ้ือกิจการ 
จัดจำหนายอาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล และ 
กิจการอีกหลายแหงของออสเตรเลียใน 

อนาคตอันใกล อาทิ กิจการผลิตไวนที่ใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลกอยาง Treasury 
Wine Estates Ltd. และ Manassen 
Foods Australian Pty Ltd. ที่มีหลาย 
แบรนดดีอยูในมืออยางเชน อัลบาทรอส 
เบรด (Albatros Bread) และช็อกโกแลต 
แฮรริงตันส (Harringtons (Chocolate)

อยางไรก็ดี ภายใตความพยายามใน 
การไล ตามกระแสการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ 
รวดเร็วของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภค 
ของจีน ทีมการตลาดของบริษัทไดพยายาม 
สราง “แบรนดจีน” ของตนเองโดยเชื่อมตอ 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ขาดหายไปในอดีต
ดวยแนวคิด “Old Shanghai” ที่ผสม 
ผสานระหว างความด ั ้ ง เด ิมและความ 

ทันสมัยเขาดวยกัน
นอกเหนือจากเหลาขาวชื ่อดังอยาง 

“เหมาไถ” (Moutai) แลว เหลาขาวชั้นดี 
อีกยี ่ห อหนึ ่งของจีนไดแก อู เหลียงเย 
(Wuliangye) ที่กลาหาญชาญชัยโฆษณา 
บนปายอิเล็กทรอนิกสในยานไทมสแควร 
(Times Square) ใจกลางนครนิวยอรก 
กิจการเชื ่อวา “คุณภาพถือเปนเครื ่อง 
รับประกันการทำกำไรและเปนใบเบิกทาง
ไปสูการเติบโตของตลาด” ดวยสูตรลับที่ 
ตกทอดมาแต ย ุคราชวงศ ช ิ ง  (Q ing  
Dynasty) และการพัฒนารสชาติและ 
คุณภาพที่ตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือที่ทันสมัย อูเหลียงเยจึงนับเปน 
เหลาขาวคุณภาพดีที่ไดรับความนิยมอันดับ
ตนๆ ในหมูชาวจีน

ในการสรางแบรนด ผูบริหารระดับสูง 
ยังใหความสำคัญกับการรับผิดชอบตอ 
สังคม (Social Responsibility) การกำกับ 
ดูแลในเรื ่องสิ ่งแวดลอมและการดำเนิน 
โครงการดานสังคม กลายเปนกิจกรรม/ 
โครงการประจำของแบรนดน้ีและกระจายไป 
ทั่วองคกร อาทิ Project Hope Schools 
ที ่ให เง ินชวยเหลือการประกวดการพูด 
สุนทรพจนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดหา 
สิ่งจำเปนใหแกคนยากจน และการบริจาค 
ทุนทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 
ที่เวินชวน (Wenchuan) กลุมธุรกิจเครือ 
อูเหลียงเยไดบริจาคเงินและสิ่งของมูลคา 
รวมเกือบ 70 ลานหยวน และในปตอมา 

พนักงานก็ระดมเม็ดเงินชวยเหลืออีก 900,000 
หยวน เพ่ือชวยกอสรางโรงเรียนแหงความหวัง 
ของอูเหลียงเย (Wuliangye Hope School) 
ในพื้นที่ใกลเคียง

ขอคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดของ 
ไทย

ผมโชคดีท่ีเม่ือคร้ังโอนเขาไปรับราชการ 
ที่กรมสงเสริมการสงออกใหมๆ เมื่อกวา 10 
ปกอนไดมีโอกาสเขาไปรวมสานงานใน 
โครงการ “Thailand’s Brand” ที่ตองการ 
สร างแบรนดประเทศไทยและ สินคา/ 
บริการของไทย ในครั้งนั้น ผมยังจำไดวา 
หลายฝายเห็นวา “เวลา” สำหรับการสราง 
แบรนดของไทยเหลือนอยลงทุกที กิจการ 
ชาติตะวันตกตางหันไปสั่งผลิตและซื้อสินคา

“การลดตนทุน” เปน “การสรางมูลคา 
เพิ่ม” เพื่อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว  ต ัวอยางแบรนดท ี ่แสดงถึง 
จุดขายที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Baidu (Search 
Engine ที่ไดรับความนิยมที่สุดในจีน) และ 
Tencent (Social Network ในชื่อ คิวคิว 
QQ ที่มีผูใชกวา 600 ลานคนในจีน)

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศที่ 
ใหญโตของจีนก็น ับเปนปจจัยพื ้นฐาน 
สำคัญที ่ช วยผลักด ันใหแบรนดของร ัฐ 
วิสาหกิจที่มีตลาดในประเทศเปนฐานลูกคา
ใหญรองรับกาวขึ ้นชั ้นสู ระดับโลกอยาง 
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี ดวย 
ความพรอมดานทรัพยากรและความสามารถ 
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรูเอาเทคนิค 
ใหมเขาสูองคกรของจีน แบรนดใหมๆ ของ 
จีนก็กำลังเกิดขึ ้นอยางหลากหลายกลุ ม 
ธุรกิจ ตั้งแตรถยนต (BYD, Chery และ 
JAC) ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย (NE Tiger, 

ป  ท ี ่ ผ  านมาย ั ง ได  ช  ว ยสร  า งความร ู  
ประสบการณ ทุน และขอมูลเชิงลึกใหแก 
ผูประกอบการจีนสำหรับการพัฒนาสินคา 
และสรางแบรนดของตนเอง แตสิ่งที่สั่งสม 
มาในอดีตเริ่มไมเพียงพอตอกิจการของจีน 
ในการแขงขันระดับระหวางประเทศในโลก
อนาคต ขณะที่กิจการตะวันตกไดเริ่มยาย 
ฐานและหันไปวาจางประเทศที ่ม ีอ ัตรา 
คาจางต่ำกวาในการผลิตสินคา จีนจึงมีความ 
จำเปนที่จะตองเปลี่ยนตำแหนงทางการ 
ตลาดของ “แบรนดจีน” เสียใหมจาก 

ดวยกระแส “แบรนดจีนสู แบรนด 
อินเตอร” ท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังในเชิง 
จำนวนและคุณภาพ รวมทั้งการกระจายตัว 
ไปในหลายกลุมธุรกิจ ทำใหผมม่ันใจวาชาวโลก 
จะไดมีโอกาสสัมผัสกับแบรนดจีนใหมๆ 
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน ทั้งนี้ 
ปจจัยสำคัญที ่ม ีส วนผลักดันใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางรวดเร็ว ไดแก 
ความสำเร็จในการเปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก (Beijing Olympic 2008) 
ณ กรุงปกกิ่งเมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
เวิรลดเอกซโป (Shanghai World Expo 
2010) ณ นครเซี่ยงไฮเมื่อป พ.ศ. 2553 
ซ่ึงชวยใหจีนเกิดความม่ันใจและทำใหท่ัวโลก 
สนใจและชื ่นชมตอการพัฒนาโครงสราง 
พ ื ้นฐานและส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ 
ยอดเยี่ยม

การรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ใหแกกิจการของชาติตะวันตกในชวงหลาย

เหมาะสมมากขึ้น “เราพยายามสรางความ 
แตกตางจากบริษัทของจีนโดยการแยง 
สัดสวนทางการตลาดดวยการนำเสนอ 
สินคาที่มีราคาระดับกลาง พรอมกับการ 
สรางมูลคาเพิ่มเขาไปในแบรนด”

เมื่อปที่ผานมา บริษัทยังไดเปลี่ยน 
ส โ ลแกน ใหม  จ าก  “Any th ing  i s  
Possible” เปน “Make a Change” 
เพราะจากการวิจัยสอบถามผูบริโภค พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามรู สึกวาสโลแกนเดิม 
คลายกับ “Nothing is Impossible” 
ของอาดิแดส (Adidas) มากเกินไป อยางไร 
ก็ดี ไมค บาสติน (Mike Bastin) 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด 

และการตลาดแหงมหาวิทยาลัยชิงฮวา 
(Tsinghua University) ในกรุงปกกิ่งไดให 
ขอสังเกตผานหนังสือพิมพไชนาเดลี่ไววา 
“สโลแกนใหมของหลี ่-หนิงยังไมอาจ 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายใหเขาใจไดวา 
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสโลแกน 
ใหมที่วานี้ หรืออาจเปนเพราะขอจำกัด 
ดานภาษาระหวางจีนและอังกฤษ”

ประการสำคัญ กลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศจำนวนมากยังไมรู จักบริษัทและ 
ตราสินคา หลายคนยังไมรูวาหลี่-หนิงเปน 
แบรนดสินคาอะไร และไมทราบวาแบรนดน้ี 
มีวัฒนธรรมและจุดเดนในเรื่องอะไร หรือ 
จะเหมาะก ับบ ุคล ิกของตนเองหร ือไม  
บทเรียนสำคัญที่เราไดเรียนรูจากแคมเปญที่
ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสื่อสาร 
แกนของแบรนดที่คู ขนานไปกับอารมณ 
ตามสมัยของโลก เชน ความสุข ความกลา 
และพลังงาน ไปสูกลุมบริโภคเปาหมาย 
นับเปนสิ ่งที ่สำคัญที่สุด ตัวอยางเชน 
สโลแกนของไนกี้ “Just Do It” สะทอนถึง 
การผสมผสานระหวางความมั่นใจและพลัง
ที่สรางพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาใหแกวัยรุน 
ขณะที่หลี่-หนิงไมมีตำแหนงทางการตลาด 
ในเรื่องนี้และสูญเสียผูบริโภคในกลุมวัยต่ำ 
กวา 25 ปไปเรื่อยๆ

กลุ มธุรกิจเครือไฮเออร (Haier 
Group) ผูผลิตและทำตลาดเครื่องใชไฟฟา 
ภายในบานที่ใหญที่สุดในโลกดวยสัดสวน 
ทางการตลาดมากกวารอยละ 6 ของมูลคา 
ตลาดโลก ไฮเออรมีสำนักงานใหญอยูที ่ 
เมืองชิงเตา (Qingdao) และนับเปนแบรนด 
แรกๆ ของจีนที่กาวขึ้นทำตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
แถมยังไปตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ 
ในยุโรป อาเซียน และแอฟริกาดวย ความ 
สำเร็จในการทำตลาดตูเย็นขนาดเล็กและ
ตูแชไวนในสหรัฐฯ นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำ 
ใหไฮเออรสามารถครองสัดสวนทางการ 
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลก บวกกับ 
การดำเนินแคมเปญสงเสริมการตลาดใน 
สหร ัฐฯ โดยเป นผ ู  สน ับสน ุนสมาคม 
บาสเก็ตบอลสหรัฐฯ และเปนผูสนับสนุน 
หลัก การแขงขันกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง 
ในป พ.ศ. 2551 ก็เสริมใหชวยเผยแพรชื่อ 
ของบริษัทใหขจรกระจายออกไปทั ่วทุก 
ทวีปไดในปจจุบัน

บีวายดี (BYD) ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจาก 
การเปนผูผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท 

เชน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดประกาศ 
ชะลอแคมเปญการสรางแบรนดในสหราช 
อาณาจักร เพราะการตกต่ำลงของยอดขาย 
ในตลาดดังกลาว ซึ่งจากการประเมินของ 
ทีมงานพบวาตลาดมีระดับการตระหนักรู 
ตอแบรนด “เลอโนโว” ต่ำกวาที่ควรจะเปน

นายมิลโก แวน ดูอิจล (Milko van 
Duijl) ประธานกรรมการประจำภูมิภาค 
ตลาดพัฒนาแลวนอกจีนของเลอโนโว ได 
ใหสัมภาษณในเรื่องนี้กับหนังสือพิมพเดลี่ 
เทเลกราฟ (Daily Telegraph) ของสหราช 
อาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ไววา “ใชวาทุกคน 
รูจักแบรนดของเราหรือรูวาเลอโนโวคือ 
อะไร” ดังนั้น เมื ่อคุณเริ ่มเขาสู ตลาด 
คาปลีกในประเทศใด คุณตองทำการตลาด 
ควบคูไปกับการสรางแบรนด

หลี่-หนิง (Li-Ning) แบรนดเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาที่มียอดขายมากที่สุดของ
จีน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ตามชื่อ 
ของเจาของกิจการ “หลี่ หนิง” ที่ไดรับ 
การกลาวขวัญวาเปนนักยิมนาสติกท่ีเกงท่ีสุด 
ในประวัติศาสตรจีน หลี ่ หนิงไดรับ 3 
เหรียญทองโอลิมปกที่นครลอสแองเจลิส 
เมื่อป พ.ศ. 2527 และทำสถิติควา 6 ใน 7 
เหร ียญทองจากการแขงข ันย ิมนาสติก 
ชิงแชมปโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 

ในชวง 10 ปแรกภายหลังการเริ ่ม 
กิจการ ธุรกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 
และเพื่อออกไปบุกตลาดตางประเทศอยาง
จริงจัง บริษัทไดจัดต้ังฝายตลาดตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2542 ตอมาในป พ.ศ. 2547 
บริษัทไดเขาจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ของฮองกง ซึ่งชวยระดมทุนจำนวนมาก 
สำหรับการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
แบรนดและการขยายเครือขายการขายใน 
ตลาดโลก โดยกิจการเปดรานจำหนาย 
สินคาขนาดใหญอยูในหลายจุดยุทธศาสตร 

อยางไรก็ดี กลยุทธ “บุกตลาดโลก” 
ของหลี่-หนิงดูจะไดรับกระแสตอบรับที่ไมดี
นัก เพราะจากขอมูลของนิตยสาร China 
Management Magazine ระบุวา 
สัดสวนยอดขายของตลาดตางประเทศตอ 
รายไดรวมลดลงจากรอยละ 2.4 ในป พ.ศ. 
2547 เหลือรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2548 
ส  งผลให นายจาง  จ ื ้ อหย  ง  (Zhang 
Zhiyong) ซีอีโอของบริษัทตัดสินใจชะลอ 
แผนการขยายตลาดตางประเทศ และหันมา 
เพิ่มการโฆษณาและใหความสำคัญกับการ
ปรับภาพลักษณแบรนดในตลาดโลกให 

มากมายจากประเทศท่ีมีตนทุนและคาใชจาย 
ที่ต่ำกวากันเปนแถว โรงงานผลิตสินคา 
ของไทยตางทยอยปลดคนงานหรือปดตัว 
ลง เพราะไมมีคำส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
เข ามาอยางเช นในอดีต กรมสงเสร ิม 
การสงออกจึงไดจับมือกับภาคเอกชนคิด 
หาทางชวยเหลือวิกฤติและนำไปสูโครงการ
ดังกลาว ปจจุบัน ผมเขาใจวาโครงการนี้ 
ก็ยังคงดำเนินอยูแมวาอาจจะไมหวือหวาให
ทุกคนตองถวิลหาอยางเชนอดีตก็ตาม

ผมเห็นดวยวาการสราง “แบรนด 
ประเทศไทย” ยังเปนภารกิจสำคัญที่ 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตอง 
รวมกันปลุกปนตอไป โดยเฉพาะในยุคหลัง 
วิกฤติการณทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ 
ผานมานี้ การตอกย้ำ ทบทวน และวาง 
ตำแหนงแบรนดในแตละสาขาธุรกิจที่เรา 
แข็งแกรงใหมนับเปนสิ่งที่จำเปน เรามี 
หลายอยางที ่ด ีให เช ิดช ู สอดคลองกับ 
สโลแกน “Land of Diversity and 
Refinement” ตั้งแตการทองเที่ยวและ 
โรงแรม อาหาร สปา ของขวัญ ของตกแตง 
บาน เฟอรนิเจอร และอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ผมเห็นว าเราตอง 
หันมาใหความสำคัญกับการสรางและ 
คุมครองแบรนดของสินคา/บริการแตละ 
รายใหมากขึ้น เราอาจมีแบรนดดีๆ ใน 
ระดับโลกไมมากนัก ที่หลายคนอาจนึกถึง 
ไดเปนอันดับตนๆ ก็ไดแก สายการบินไทย 
(Thai Airways) กระทิงแดง (Red Bull) 
ซีพี (CP) เบียรสิงห (Singha Beer) 
และไมเคิ่ล แองเจลโล (Michael Angelo) 
และยังเต ็มไปดวยแบรนดระดับรองที ่ 
สามารถพัฒนาใหเติบใหญแข็งแกรงใน 
ตลาดระหวางประเทศไดอีกมากมาย อาทิ 
มามา (Mama) เบียรชาง (Chang) 
ชาวเกาะ (Chao Koh) มาลี (Malee) 
ยูเอฟซี (UFC) หาน (Harn) ธาน (Thaan) 
ดอกบัวคู (Twin Lotus) นารายา (Naraya) 
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) ฟลายนาว 
(Fly Now) ดับเบิ้ลเอ (AA) ดุสิตธานี (Dusit 
Thani) รานอาหารภัทรา (Patara) และ 
บลูอิเลแฟนต (Blue Elephant) 

เราตางร ู ด ีว าการที ่ เศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นมาและกาวพน
วิกฤติหลายอยางได ก็เพราะการใหความ 

สำคัญกับการสรางแบรนดแตครั ้งในอดีต 
จีนเองก็อาจเขาขายเดียวกัน ผมจึงอยาก 
เห็นโครงการสนับสนุนสงเสริมการสราง 
และคุมครองตราสินคาสู ตลาดโลกที่เปน 
รูปธรรมฟนกลับมาอีกครั้ง และแข็งแกรง 
กวาเดิม ผมฝนวาจะไดเห็นกระทรวง 
พาณิชยจ ับมือกับกระทรวงการคลังนำ 
เสนอคณะร ัฐมนตร ี เพ ื ่อพ ิจารณาออก 
มาตรการความชวยเหลือดานการเงินการ 
คลังแกผูประกอบการไทยที่ตองการสราง 
และคุมครองแบรนดสู ตลาดตางประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงแกผูประกอบการ 
ไทยเฉกเชนจีน 

เพราะทุกวันนี้ กิจการของไทยตอง 
“ปากกัดตีนถีบ” เพื่อหวังสรางแบรนดให 

เป นที ่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ ่งเปน 
กำลังหลักของเศรษฐกิจไทย หลายราย 
กำลังจะหมดกำลังที่มีอยูไมมากนัก ขณะที่ 
หลายรายหมดแรงกอนไปถึงเสนชัย แถม 
บางรายตองใชกำไรที่สั่งสมไวเพื่อไปดำเนิน
คดีฟองรองเพื่อปกปองเครื่องหมายการคา 
ของตนเองที่ถูกละเมิดในตางประเทศ จน 
ทำให  ไม ม ี โอกาสสร างประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาวและคืนกำไรใหแก 
แผนดินแมไดอยางที่คาดหวังไว 

เพ่ือใหประเทศไทยมีแบรนดระดับโลก 
และระดับอินเตอรเกิดมากขึ้นและพัฒนาไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว ผมจึงอยากเห็น 
มาตรการความชวยเหลือที ่ยืดหยุ นและ 
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น โดยออกแบบให 

ภาคร ัฐและเอกชนสามารถหาร ือและ 
ประยุกตใชมาตรการตางๆ กับแตละตรา 
สินคาไดตามความเหมาะสม แทนที่จะเปน 
หลักเกณฑเด ียวกันทั ้งหมด ซึ ่งทำให 
แบรนดดีๆ จำนวนมากอาจไมสามารถใช 
ประโยชนจากมาตรการสงเสริมดังกลาวได

ภาครัฐและเอกชนของไทยยังตอง 
สรางความเขาใจอันดีที่ตรงกันเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดสูตลาดโลก ที่ทั้งสองฝายตอง 
พรอมที่จะ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ใน 
ระยะยาว

เรายังพอมีเวลาไดคิดและทำเรื่องนี้ 
กันอยู แมครั้งนี้จะเหลือไมมากแลวก็ตาม

Omnialuo, Erdos, Li-Ning) แถมยังมี 
กลุมอาหาร (Mengniu, Yili, Shineway 
Group, Bright และ Yurun) เครื่องดื่มที่ 
ม ีแอลกอฮอล   (Kweichou Moutai ,  
Wuliangye, Tsingtao, Great Wall และ 
Changyu) ยาแพทยแผนจีน (Bawang 
และ Tong Ren Tang) และอื่นๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดตางประเทศ

กลยุทธและวิธีการสรางแบรนดก็นับ
เปนอีกปจจัยสำคัญหนึ ่งเบื ้องหลังความ 
สำเร็จของหลายตราสินคาของจีน ในระยะ 
หลัง ผมสังเกตเห็นผู ประกอบการจีนใช 
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดของ 
ตนเองในตลาดระดับโลกอยางจริงจัง หลาย 
รายหันมาโฆษณาอยางชาญฉลาดผานสื่อ 
ชั้นแนวหนาดวยเงินจำนวนมหาศาล

สโมสรกีฬาและภาพยนตรฮอลลีวูด 
(Hollywood) กลายเปนเวทีชั้นยอดในการ 
แสดงถึงภาพลักษณของตราสินคาผานไป 
ยังตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม 
ตัวอยางเชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบรนด 
ไฮเออร (Haier) ประสบความสำเร็จอยาง 
มากในการเปนผูสนับสนุน สมาคมบาสเก็ตบอล 
ของสหร ัฐฯ (National Basketball 
Association: NBA) เมื ่อหลายปกอน 
และเลอโนโว (Lenovo) ลงทุนเขาไป 
แทรกตัวโฆษณาแฝง ในภาพยนตรชื่อดัง 
ภาคลาสุดเร่ือง “ทรานสฟอรเมอรส: ราตรีกาล 
ของดวงจันทร” (Transformers: Dark of 
the Moon) ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีปายชื่อ 
“เลอโนโว” ไดเปล่ียนเปนเพ่ือนหุนยนตของ 
พระเอกในเร่ืองทำใหคอหนังท่ีชมภาพยนตร 
เรื่องดังกลาวตางรูสึกเชื่อมตอถึงความเปน 
มิตรที่ดีของสินคากับผูบริโภค

การเปดรานตนแบบขนาดใหญและ
ขึ้นปายโฆษณาในยานชุมชนสำคัญของ 
เมืองตางๆ ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ไดรับ 
ความนิยม หลี่-หนิง (Li-Ning) หนึ่งใน 
แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนำของ 
จีน เปดรานตนแบบขนาดใหญในจุดยุทธศาสตร 
สำคัญๆ หลายแหง โดยเฉพาะนิวยอรก 
(New York) และพอรตแลนด (Portland) 
มลรัฐออริกอน (Oregon) ซึ่งอยูหางจาก 
เมืองเบฟเวอตัน (Beaverton) ที ่ต ั ้ง 
สำนักงานใหญของไนกี ้ (Nike) ซึ ่งเปน 
คูแขงขันหลักเพียงไมกี่ไมลเทานั้น รวมทั้ง 
ยานถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing) ที่เปนยาน 
พาณิชยใจกลางกรุงปกกิ่งที่เต็มไปดวยสีสัน
ทางธุรกิจเฉกเชนเดียวกับถนนออกฟอรด 

(Oxford) ในกรุงลอนดอน (London) 
ชองเอลีเซส (Champs Elysees) ใน 
กรุงปารีส (Paris) และโรดิโอไดรฟ (Rodeo 
Drive) ในนครลอสแองเจลิส (Los 
Angelis) แผนปายโฆษณาในยานนี้ยังเต็ม 
ไปดวยสินคาชั ้นนำมากมายอยางกุชชี ่ 
(Gucci) เบอเบอรรี่ (Burberry) ไนกี้ (Nike) 
ฮาเกน-แดส (Haagen-Dazs) และแบรนด 
ระดับโลกอื่นๆ

อยางไรก็ดี นักการตลาดบางสวนไดให 
ข อส ังเกตวาก ิจการของจีนจำเปนตอง 
ทบทวนวิธีการสรางความตระหนักรู ก ับ 
ผูบริโภคตางชาติผานชื่อสินคา โลโก และ 
ปายโฆษณาเสียใหม อยางเชน “มิเตอรส 

/บอนเว” (Meters/Bonwe) แบรนด 
เสื้อผากีฬาวัยรุนที่มีสาขาอยูกวา 4,000 จุด 
ทั่วจีน แตชื่อดูเหมือนจะยาวเกินไปและยาก 
ที ่จะจดจำ รวมทั ้งยังไมมีความหมายใน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ซึ่งสรางความ 
สับสนใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ

การใช “เว็บไซต” และ “เครือขาย 
สังคมออนไลน” ก็นับเปนกลยุทธใหมที่ 
แบรนดของจีนใหความสำคัญอยางมาก 
ในอดีตแบรนดของจีนนิยมใชสื่อโทรทัศน 
ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจ 
เนื่องจากกำลังทรัพยที่มีอยูมากพอ แตใน 
ระยะหลังนี้ นักการตลาดตางสังเกตเห็นวา 
กิจการของจีนพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ไปอยางรวดเร็ว แบรนดของจีนเริ่มจัดสรร 
งบประมาณไปยังสื ่อที ่ควบคุมไดนอยลง 
และเปดรับขอคิดเห็นของสังคมมากขึ ้น 
ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
หลี่-หนิง (Li-Ning) ตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 
ออนไลนกับ eBay.com เพื่อขยายชองทาง 

ตลาดในต างประเทศ ธ ุรก ิจออนไลน  
ดังกลาวชวยลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางความตระหนักรูของแบรนดหลี่-หนิง 
ในตลาดตางประเทศไดเปนอยางมาก ขณะ 
ที่ China Mobile, Baidu และ Tencent 
ก็กระโดดเขาสรางบล็อกเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และเสริมสรางความสัมพันธที ่ใกลชิดกับ 
กลุมลูกคาของตนเอง เฉกเชนเดียวกับที่ 
หลายบริษัทชั ้นนำของสหรัฐฯ ทำอยู ใน 
ปจจุบัน

กรณีตัวอยางการสรางแบรนดของ 
จีนสูระดับโลก…หนทางอีกยาวไกลทอด 
รออยู

ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของจีน 
ไดแสดงถึงพลังและความมุงมั่นในการกาว 
ขึ ้นแขงขันและสรางแบรนดในเวทีสากล 
อยางชัดเจน นักการตลาดของจีนตางทราบ 
ดีวาการสรางตราสินคาสูระดับโลกไมใชสิ่ง
ที่งายและเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น การ 
สรางถนนสูแบรนดระดับโลกจึงมิไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ ในความพยายามสราง 
แบรนดระดับโลกของจีน กิจการเหลานี้จึง 
ตางตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย 
เราลองมาติดตามกรณีตัวอยางในการสราง
แบรนดสู ระดับโลกและปญหาอุปสรรคที่ 
กิจการของจีนกำลังเผชิญกัน

เลอโนโว (Lenovo) นับเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารรายใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2548 
กลุมธุรกิจเครือเลอโนโว (Lenovo Group) 
ไดตัดสินใจซ้ือกิจการคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ของไอบีเอ็ม (IBM) และหลังจากนั ้นก็ 
พยายามสรางความตระหนักรูในตลาดโลก
อยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ที่ผานมา เลอโนโวไดกาวขึ้นเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลรายใหญอันดับ 3 
ของโลก รองจากแบรนดดังอยาง ฮิวเล็ต- 
แพ็คการด (Hewlett-Packard) และ 
เดลล (Dell) จากรายงานของบริษัท 
ดาตาอินเตอรเนชันแนล จำกัด (Data 
International Co.) ผูใหบริการใหคำ 
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ 
ระบุวาเลอโนโวครองสัดสวนอยูรอยละ 
12.2 ของตลาดโลกในปจจุบัน

แ ต  ก ็ ใ ช  ว  า ก า ร ส ร  า ง แ บ ร น ด  
“เลอโนโว” ขึ้นชั้นสูตลาดระหวางประเทศ 
จะราบรื่นเสมอไป หลายครั้งที่บริษัทตอง 
ยกเลิกหรือชะลอแผนการตลาด ตัวอยาง 

“ขณะที่กิจการ 
ตะวันตกไดเร�่มยาย
ฐานและหันไปวาจาง
ประเทศที่มีอัตรา 
คาจางต่ำกวาใน 
การผลิตสินคา 
จ�นจ�งมีความจำเปน
ที่จะตองเปลี่ยน 
ตำแหนงทาง 
การตลาดของ 
“แบรนดจ�น” 
เสียใหมจาก 
“การลดตนทุน” 
เปน “การสราง 
มูลคาเพ��ม” เพ��อ 
ประโยชนในเช�ง 
เศรษฐกิจใน 
ระยะยาว” 

“ใชวาทุกคนรูจัก 
แบรนดของเราหร�อ
รูวาเลอโนโว 
คืออะไร” ดังนั�น 
เมื่อคุณเร�่มเขาสู 
ตลาดคาปลีก 
ในประเทศใด 
คุณตอง 
ทำการตลาด 
ควบคูไปกับ 
การสรางแบรนด”
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เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”

Contributor
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 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



มือถือ โดยมีสำนักงานใหญที่เมืองเซินเจิ้น 
(Shenzhen) มณฑลกวางตุง (Guangdong) 
บริษัทเร ิ ่มขยายงานดานธุรกิจยานยนต 
เมื่อป พ.ศ. 2546 และไดรับความสนใจจาก 
นักลงทุนชั ้นนำของโลกมากมายรวมทั ้ง 
วอรเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) ที่ใสเงิน 
ถึง 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุน 
รอยละ 10 ของบริษัท ปจจุบันบริษัทมี 
ศูนยวิจัยและพัฒนา 2 แหงที่เซินเจิ้น 
และเซี่ยงไฮ เพื่อเรงพัฒนารถยนตไฟฟา 
รุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาด บริษัทเนน 
การผลิตรถยนตไฮบริด (Hybrid) สำหรับ 
ตลาดระดับกลาง

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำลังการ 
ผลิตเพิ่มขึ้นเปน 700,000 คัน และมียอด 
จำหนายรถยนตเปนอันดับ 6 ของประเทศ 
โดยในสวนของตลาดตางประเทศ บริษัทได 
ออกไปทำตลาดรถยนตในหลายแหง อาทิ 
บาหเรน รัสเซีย และประเทศในกลุ ม 
แคริเบียน ลาสุด บริษัทยังไดนำเสนอ 
รถยนตไฟฟารุนใหมที่แลนดวยความเร็วสูง
และประหยัดพลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงเขา 
ไปทำตลาดในยุโรป สหรัฐฯ อิสราเอล และ 
อีกหลายประเทศในอนาคตอันใกลนี้

กลุมธุรกิจอาหารเครือไบรท (Bright 
Food Group) ผูผลิตและจำหนายสินคา 
อาหาร ภายใตแบรนด “Bright” ที่ใหญ 
เปนอันดับ 3 ของจีน บริษัทเริ่มกอตั้งจาก 
การรวม 4 รัฐวิสาหกิจของจีนเขาดวยกัน 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุม 
ถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเพาะปล ูก 
และการคาปลีก ภายใตโลโก “กระตาย 
สีขาวที่แจมใส” ไบรทนับเปนอีกแบรนด 
หนึ่งของจีนที่พยายามพัฒนาแบรนดของ 
ตนเองขึ้นสูระดับระหวางประเทศ

หลังจากเริ่มกาวเขาสูเวทีธุรกิจเมื่อ 5 
ปที่ผานมา บริษัทใชวิธีการเขาเทกโอเวอร 
กิจการอาหารและที่เกี่ยวของที่มีแบรนดดีๆ 
ในย ุโรปและออสเตรเล ีย เช น GNC 
Holdings Inc. มาครอบครองเพื่อมุงเปา 
ขยายยอดขายในตลาดตางประเทศจาก 
ร อยละ 5 ในป ป จจ ุบ ันเป นร อยละ 
30 ภายในระยะเวลา 5 ป   นอกจากน ี ้  
กิจการยังอยูระหวางการเจรจาท่ีจะซ้ือกิจการ 
จัดจำหนายอาหาร โรงงานผลิตน้ำตาล และ 
กิจการอีกหลายแหงของออสเตรเลียใน 

อนาคตอันใกล อาทิ กิจการผลิตไวนที่ใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลกอยาง Treasury 
Wine Estates Ltd. และ Manassen 
Foods Australian Pty Ltd. ที่มีหลาย 
แบรนดดีอยูในมืออยางเชน อัลบาทรอส 
เบรด (Albatros Bread) และช็อกโกแลต 
แฮรริงตันส (Harringtons (Chocolate)

อยางไรก็ดี ภายใตความพยายามใน 
การไล ตามกระแสการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ 
รวดเร็วของโลกธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภค 
ของจีน ทีมการตลาดของบริษัทไดพยายาม 
สราง “แบรนดจีน” ของตนเองโดยเชื่อมตอ 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ขาดหายไปในอดีต
ดวยแนวคิด “Old Shanghai” ที่ผสม 
ผสานระหว างความด ั ้ ง เด ิมและความ 

ทันสมัยเขาดวยกัน
นอกเหนือจากเหลาขาวชื ่อดังอยาง 

“เหมาไถ” (Moutai) แลว เหลาขาวชั้นดี 
อีกยี ่ห อหนึ ่งของจีนไดแก อู เหลียงเย 
(Wuliangye) ที่กลาหาญชาญชัยโฆษณา 
บนปายอิเล็กทรอนิกสในยานไทมสแควร 
(Times Square) ใจกลางนครนิวยอรก 
กิจการเชื ่อวา “คุณภาพถือเปนเครื ่อง 
รับประกันการทำกำไรและเปนใบเบิกทาง
ไปสูการเติบโตของตลาด” ดวยสูตรลับที่ 
ตกทอดมาแต ย ุคราชวงศ ช ิ ง  (Q ing  
Dynasty) และการพัฒนารสชาติและ 
คุณภาพที่ตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
เครื่องมือที่ทันสมัย อูเหลียงเยจึงนับเปน 
เหลาขาวคุณภาพดีที่ไดรับความนิยมอันดับ
ตนๆ ในหมูชาวจีน

ในการสรางแบรนด ผูบริหารระดับสูง 
ยังใหความสำคัญกับการรับผิดชอบตอ 
สังคม (Social Responsibility) การกำกับ 
ดูแลในเรื ่องสิ ่งแวดลอมและการดำเนิน 
โครงการดานสังคม กลายเปนกิจกรรม/ 
โครงการประจำของแบรนดน้ีและกระจายไป 
ทั่วองคกร อาทิ Project Hope Schools 
ที ่ให เง ินชวยเหลือการประกวดการพูด 
สุนทรพจนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดหา 
สิ่งจำเปนใหแกคนยากจน และการบริจาค 
ทุนทรัพยและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภัยธรรมชาติ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 
ที่เวินชวน (Wenchuan) กลุมธุรกิจเครือ 
อูเหลียงเยไดบริจาคเงินและสิ่งของมูลคา 
รวมเกือบ 70 ลานหยวน และในปตอมา 

พนักงานก็ระดมเม็ดเงินชวยเหลืออีก 900,000 
หยวน เพ่ือชวยกอสรางโรงเรียนแหงความหวัง 
ของอูเหลียงเย (Wuliangye Hope School) 
ในพื้นที่ใกลเคียง

ขอคิดเกี่ยวกับการสรางแบรนดของ 
ไทย

ผมโชคดีท่ีเม่ือคร้ังโอนเขาไปรับราชการ 
ที่กรมสงเสริมการสงออกใหมๆ เมื่อกวา 10 
ปกอนไดมีโอกาสเขาไปรวมสานงานใน 
โครงการ “Thailand’s Brand” ที่ตองการ 
สร างแบรนดประเทศไทยและ สินคา/ 
บริการของไทย ในครั้งนั้น ผมยังจำไดวา 
หลายฝายเห็นวา “เวลา” สำหรับการสราง 
แบรนดของไทยเหลือนอยลงทุกที กิจการ 
ชาติตะวันตกตางหันไปสั่งผลิตและซื้อสินคา

“การลดตนทุน” เปน “การสรางมูลคา 
เพิ่ม” เพื่อประโยชนในเชิงเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว  ต ัวอยางแบรนดท ี ่แสดงถึง 
จุดขายที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Baidu (Search 
Engine ที่ไดรับความนิยมที่สุดในจีน) และ 
Tencent (Social Network ในชื่อ คิวคิว 
QQ ที่มีผูใชกวา 600 ลานคนในจีน)

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศที่ 
ใหญโตของจีนก็น ับเปนปจจัยพื ้นฐาน 
สำคัญที ่ช วยผลักด ันใหแบรนดของร ัฐ 
วิสาหกิจที่มีตลาดในประเทศเปนฐานลูกคา
ใหญรองรับกาวขึ ้นชั ้นสู ระดับโลกอยาง 
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ อยางไรก็ดี ดวย 
ความพรอมดานทรัพยากรและความสามารถ 
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรูเอาเทคนิค 
ใหมเขาสูองคกรของจีน แบรนดใหมๆ ของ 
จีนก็กำลังเกิดขึ ้นอยางหลากหลายกลุ ม 
ธุรกิจ ตั้งแตรถยนต (BYD, Chery และ 
JAC) ไปจนถึงสินคาฟุมเฟอย (NE Tiger, 

ป  ท ี ่ ผ  านมาย ั ง ได  ช  ว ยสร  า งความร ู  
ประสบการณ ทุน และขอมูลเชิงลึกใหแก 
ผูประกอบการจีนสำหรับการพัฒนาสินคา 
และสรางแบรนดของตนเอง แตสิ่งที่สั่งสม 
มาในอดีตเริ่มไมเพียงพอตอกิจการของจีน 
ในการแขงขันระดับระหวางประเทศในโลก
อนาคต ขณะที่กิจการตะวันตกไดเริ่มยาย 
ฐานและหันไปวาจางประเทศที ่ม ีอ ัตรา 
คาจางต่ำกวาในการผลิตสินคา จีนจึงมีความ 
จำเปนที่จะตองเปลี่ยนตำแหนงทางการ 
ตลาดของ “แบรนดจีน” เสียใหมจาก 

ดวยกระแส “แบรนดจีนสู แบรนด 
อินเตอร” ท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังในเชิง 
จำนวนและคุณภาพ รวมทั้งการกระจายตัว 
ไปในหลายกลุมธุรกิจ ทำใหผมม่ันใจวาชาวโลก 
จะไดมีโอกาสสัมผัสกับแบรนดจีนใหมๆ 
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน ทั้งนี้ 
ปจจัยสำคัญที ่ม ีส วนผลักดันใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางรวดเร็ว ไดแก 
ความสำเร็จในการเปนเจาภาพการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก (Beijing Olympic 2008) 
ณ กรุงปกกิ่งเมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
เวิรลดเอกซโป (Shanghai World Expo 
2010) ณ นครเซี่ยงไฮเมื่อป พ.ศ. 2553 
ซ่ึงชวยใหจีนเกิดความม่ันใจและทำใหท่ัวโลก 
สนใจและชื ่นชมตอการพัฒนาโครงสราง 
พ ื ้นฐานและส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ 
ยอดเยี่ยม

การรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ใหแกกิจการของชาติตะวันตกในชวงหลาย

เหมาะสมมากขึ้น “เราพยายามสรางความ 
แตกตางจากบริษัทของจีนโดยการแยง 
สัดสวนทางการตลาดดวยการนำเสนอ 
สินคาที่มีราคาระดับกลาง พรอมกับการ 
สรางมูลคาเพิ่มเขาไปในแบรนด”

เมื่อปที่ผานมา บริษัทยังไดเปลี่ยน 
ส โ ลแกน ใหม  จ าก  “Any th ing  i s  
Possible” เปน “Make a Change” 
เพราะจากการวิจัยสอบถามผูบริโภค พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามรู สึกวาสโลแกนเดิม 
คลายกับ “Nothing is Impossible” 
ของอาดิแดส (Adidas) มากเกินไป อยางไร 
ก็ดี ไมค บาสติน (Mike Bastin) 
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด 

และการตลาดแหงมหาวิทยาลัยชิงฮวา 
(Tsinghua University) ในกรุงปกกิ่งไดให 
ขอสังเกตผานหนังสือพิมพไชนาเดลี่ไววา 
“สโลแกนใหมของหลี ่-หนิงยังไมอาจ 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายใหเขาใจไดวา 
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสโลแกน 
ใหมที่วานี้ หรืออาจเปนเพราะขอจำกัด 
ดานภาษาระหวางจีนและอังกฤษ”

ประการสำคัญ กลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศจำนวนมากยังไมรู จักบริษัทและ 
ตราสินคา หลายคนยังไมรูวาหลี่-หนิงเปน 
แบรนดสินคาอะไร และไมทราบวาแบรนดน้ี 
มีวัฒนธรรมและจุดเดนในเรื่องอะไร หรือ 
จะเหมาะก ับบ ุคล ิกของตนเองหร ือไม  
บทเรียนสำคัญที่เราไดเรียนรูจากแคมเปญที่
ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสื่อสาร 
แกนของแบรนดที่คู ขนานไปกับอารมณ 
ตามสมัยของโลก เชน ความสุข ความกลา 
และพลังงาน ไปสูกลุมบริโภคเปาหมาย 
นับเปนสิ ่งที ่สำคัญที่สุด ตัวอยางเชน 
สโลแกนของไนกี้ “Just Do It” สะทอนถึง 
การผสมผสานระหวางความมั่นใจและพลัง
ที่สรางพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาใหแกวัยรุน 
ขณะที่หลี่-หนิงไมมีตำแหนงทางการตลาด 
ในเรื่องนี้และสูญเสียผูบริโภคในกลุมวัยต่ำ 
กวา 25 ปไปเรื่อยๆ

กลุ มธุรกิจเครือไฮเออร (Haier 
Group) ผูผลิตและทำตลาดเครื่องใชไฟฟา 
ภายในบานที่ใหญที่สุดในโลกดวยสัดสวน 
ทางการตลาดมากกวารอยละ 6 ของมูลคา 
ตลาดโลก ไฮเออรมีสำนักงานใหญอยูที ่ 
เมืองชิงเตา (Qingdao) และนับเปนแบรนด 
แรกๆ ของจีนที่กาวขึ้นทำตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
แถมยังไปตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ 
ในยุโรป อาเซียน และแอฟริกาดวย ความ 
สำเร็จในการทำตลาดตูเย็นขนาดเล็กและ
ตูแชไวนในสหรัฐฯ นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำ 
ใหไฮเออรสามารถครองสัดสวนทางการ 
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลก บวกกับ 
การดำเนินแคมเปญสงเสริมการตลาดใน 
สหร ัฐฯ โดยเป นผ ู  สน ับสน ุนสมาคม 
บาสเก็ตบอลสหรัฐฯ และเปนผูสนับสนุน 
หลัก การแขงขันกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง 
ในป พ.ศ. 2551 ก็เสริมใหชวยเผยแพรชื่อ 
ของบริษัทใหขจรกระจายออกไปทั ่วทุก 
ทวีปไดในปจจุบัน

บีวายดี (BYD) ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจาก 
การเปนผูผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท 

เชน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดประกาศ 
ชะลอแคมเปญการสรางแบรนดในสหราช 
อาณาจักร เพราะการตกต่ำลงของยอดขาย 
ในตลาดดังกลาว ซึ่งจากการประเมินของ 
ทีมงานพบวาตลาดมีระดับการตระหนักรู 
ตอแบรนด “เลอโนโว” ต่ำกวาที่ควรจะเปน

นายมิลโก แวน ดูอิจล (Milko van 
Duijl) ประธานกรรมการประจำภูมิภาค 
ตลาดพัฒนาแลวนอกจีนของเลอโนโว ได 
ใหสัมภาษณในเรื่องนี้กับหนังสือพิมพเดลี่ 
เทเลกราฟ (Daily Telegraph) ของสหราช 
อาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้ไววา “ใชวาทุกคน 
รูจักแบรนดของเราหรือรูวาเลอโนโวคือ 
อะไร” ดังนั้น เมื ่อคุณเริ ่มเขาสู ตลาด 
คาปลีกในประเทศใด คุณตองทำการตลาด 
ควบคูไปกับการสรางแบรนด

หลี่-หนิง (Li-Ning) แบรนดเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาที่มียอดขายมากที่สุดของ
จีน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2532 ตามชื่อ 
ของเจาของกิจการ “หลี่ หนิง” ที่ไดรับ 
การกลาวขวัญวาเปนนักยิมนาสติกท่ีเกงท่ีสุด 
ในประวัติศาสตรจีน หลี ่ หนิงไดรับ 3 
เหรียญทองโอลิมปกที่นครลอสแองเจลิส 
เมื่อป พ.ศ. 2527 และทำสถิติควา 6 ใน 7 
เหร ียญทองจากการแขงข ันย ิมนาสติก 
ชิงแชมปโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 

ในชวง 10 ปแรกภายหลังการเริ ่ม 
กิจการ ธุรกิจไดขยายตัวไปอยางรวดเร็ว 
และเพื่อออกไปบุกตลาดตางประเทศอยาง
จริงจัง บริษัทไดจัดต้ังฝายตลาดตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2542 ตอมาในป พ.ศ. 2547 
บริษัทไดเขาจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ของฮองกง ซึ่งชวยระดมทุนจำนวนมาก 
สำหรับการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
แบรนดและการขยายเครือขายการขายใน 
ตลาดโลก โดยกิจการเปดรานจำหนาย 
สินคาขนาดใหญอยูในหลายจุดยุทธศาสตร 

อยางไรก็ดี กลยุทธ “บุกตลาดโลก” 
ของหลี่-หนิงดูจะไดรับกระแสตอบรับที่ไมดี
นัก เพราะจากขอมูลของนิตยสาร China 
Management Magazine ระบุวา 
สัดสวนยอดขายของตลาดตางประเทศตอ 
รายไดรวมลดลงจากรอยละ 2.4 ในป พ.ศ. 
2547 เหลือรอยละ 1.3 ในป พ.ศ. 2548 
ส  งผลให นายจาง  จ ื ้ อหย  ง  (Zhang 
Zhiyong) ซีอีโอของบริษัทตัดสินใจชะลอ 
แผนการขยายตลาดตางประเทศ และหันมา 
เพิ่มการโฆษณาและใหความสำคัญกับการ
ปรับภาพลักษณแบรนดในตลาดโลกให 

มากมายจากประเทศท่ีมีตนทุนและคาใชจาย 
ที่ต่ำกวากันเปนแถว โรงงานผลิตสินคา 
ของไทยตางทยอยปลดคนงานหรือปดตัว 
ลง เพราะไมมีคำส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
เข ามาอยางเช นในอดีต กรมสงเสร ิม 
การสงออกจึงไดจับมือกับภาคเอกชนคิด 
หาทางชวยเหลือวิกฤติและนำไปสูโครงการ
ดังกลาว ปจจุบัน ผมเขาใจวาโครงการนี้ 
ก็ยังคงดำเนินอยูแมวาอาจจะไมหวือหวาให
ทุกคนตองถวิลหาอยางเชนอดีตก็ตาม

ผมเห็นดวยวาการสราง “แบรนด 
ประเทศไทย” ยังเปนภารกิจสำคัญที่ 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตอง 
รวมกันปลุกปนตอไป โดยเฉพาะในยุคหลัง 
วิกฤติการณทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ 
ผานมานี้ การตอกย้ำ ทบทวน และวาง 
ตำแหนงแบรนดในแตละสาขาธุรกิจที่เรา 
แข็งแกรงใหมนับเปนสิ่งที่จำเปน เรามี 
หลายอยางที ่ด ีให เช ิดช ู สอดคลองกับ 
สโลแกน “Land of Diversity and 
Refinement” ตั้งแตการทองเที่ยวและ 
โรงแรม อาหาร สปา ของขวัญ ของตกแตง 
บาน เฟอรนิเจอร และอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ผมเห็นว าเราตอง 
หันมาใหความสำคัญกับการสรางและ 
คุมครองแบรนดของสินคา/บริการแตละ 
รายใหมากขึ้น เราอาจมีแบรนดดีๆ ใน 
ระดับโลกไมมากนัก ที่หลายคนอาจนึกถึง 
ไดเปนอันดับตนๆ ก็ไดแก สายการบินไทย 
(Thai Airways) กระทิงแดง (Red Bull) 
ซีพี (CP) เบียรสิงห (Singha Beer) 
และไมเคิ่ล แองเจลโล (Michael Angelo) 
และยังเต ็มไปดวยแบรนดระดับรองที ่ 
สามารถพัฒนาใหเติบใหญแข็งแกรงใน 
ตลาดระหวางประเทศไดอีกมากมาย อาทิ 
มามา (Mama) เบียรชาง (Chang) 
ชาวเกาะ (Chao Koh) มาลี (Malee) 
ยูเอฟซี (UFC) หาน (Harn) ธาน (Thaan) 
ดอกบัวคู (Twin Lotus) นารายา (Naraya) 
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) ฟลายนาว 
(Fly Now) ดับเบิ้ลเอ (AA) ดุสิตธานี (Dusit 
Thani) รานอาหารภัทรา (Patara) และ 
บลูอิเลแฟนต (Blue Elephant) 

เราตางร ู ด ีว าการที ่ เศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นมาและกาวพน
วิกฤติหลายอยางได ก็เพราะการใหความ 

สำคัญกับการสรางแบรนดแตครั ้งในอดีต 
จีนเองก็อาจเขาขายเดียวกัน ผมจึงอยาก 
เห็นโครงการสนับสนุนสงเสริมการสราง 
และคุมครองตราสินคาสู ตลาดโลกที่เปน 
รูปธรรมฟนกลับมาอีกครั้ง และแข็งแกรง 
กวาเดิม ผมฝนวาจะไดเห็นกระทรวง 
พาณิชยจ ับมือกับกระทรวงการคลังนำ 
เสนอคณะร ัฐมนตร ี เพ ื ่อพ ิจารณาออก 
มาตรการความชวยเหลือดานการเงินการ 
คลังแกผูประกอบการไทยที่ตองการสราง 
และคุมครองแบรนดสู ตลาดตางประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงแกผูประกอบการ 
ไทยเฉกเชนจีน 

เพราะทุกวันนี้ กิจการของไทยตอง 
“ปากกัดตีนถีบ” เพื่อหวังสรางแบรนดให 

เป นที ่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ ่งเปน 
กำลังหลักของเศรษฐกิจไทย หลายราย 
กำลังจะหมดกำลังที่มีอยูไมมากนัก ขณะที่ 
หลายรายหมดแรงกอนไปถึงเสนชัย แถม 
บางรายตองใชกำไรที่สั่งสมไวเพื่อไปดำเนิน
คดีฟองรองเพื่อปกปองเครื่องหมายการคา 
ของตนเองที่ถูกละเมิดในตางประเทศ จน 
ทำให  ไม ม ี โอกาสสร างประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาวและคืนกำไรใหแก 
แผนดินแมไดอยางที่คาดหวังไว 

เพ่ือใหประเทศไทยมีแบรนดระดับโลก 
และระดับอินเตอรเกิดมากขึ้นและพัฒนาไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว ผมจึงอยากเห็น 
มาตรการความชวยเหลือที ่ยืดหยุ นและ 
ตอเนื่องยาวนานมากขึ้น โดยออกแบบให 

ภาคร ัฐและเอกชนสามารถหาร ือและ 
ประยุกตใชมาตรการตางๆ กับแตละตรา 
สินคาไดตามความเหมาะสม แทนที่จะเปน 
หลักเกณฑเด ียวกันทั ้งหมด ซึ ่งทำให 
แบรนดดีๆ จำนวนมากอาจไมสามารถใช 
ประโยชนจากมาตรการสงเสริมดังกลาวได

ภาครัฐและเอกชนของไทยยังตอง 
สรางความเขาใจอันดีที่ตรงกันเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดสูตลาดโลก ที่ทั้งสองฝายตอง 
พรอมที่จะ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” ใน 
ระยะยาว

เรายังพอมีเวลาไดคิดและทำเรื่องนี้ 
กันอยู แมครั้งนี้จะเหลือไมมากแลวก็ตาม

Omnialuo, Erdos, Li-Ning) แถมยังมี 
กลุมอาหาร (Mengniu, Yili, Shineway 
Group, Bright และ Yurun) เครื่องดื่มที่ 
ม ีแอลกอฮอล   (Kweichou Moutai ,  
Wuliangye, Tsingtao, Great Wall และ 
Changyu) ยาแพทยแผนจีน (Bawang 
และ Tong Ren Tang) และอื่นๆ ที่ไดรับ 
การยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาดตางประเทศ

กลยุทธและวิธีการสรางแบรนดก็นับ
เปนอีกปจจัยสำคัญหนึ ่งเบื ้องหลังความ 
สำเร็จของหลายตราสินคาของจีน ในระยะ 
หลัง ผมสังเกตเห็นผู ประกอบการจีนใช 
โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดของ 
ตนเองในตลาดระดับโลกอยางจริงจัง หลาย 
รายหันมาโฆษณาอยางชาญฉลาดผานสื่อ 
ชั้นแนวหนาดวยเงินจำนวนมหาศาล

สโมสรกีฬาและภาพยนตรฮอลลีวูด 
(Hollywood) กลายเปนเวทีชั้นยอดในการ 
แสดงถึงภาพลักษณของตราสินคาผานไป 
ยังตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม 
ตัวอยางเชน เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแบรนด 
ไฮเออร (Haier) ประสบความสำเร็จอยาง 
มากในการเปนผูสนับสนุน สมาคมบาสเก็ตบอล 
ของสหร ัฐฯ (National Basketball 
Association: NBA) เมื ่อหลายปกอน 
และเลอโนโว (Lenovo) ลงทุนเขาไป 
แทรกตัวโฆษณาแฝง ในภาพยนตรชื่อดัง 
ภาคลาสุดเร่ือง “ทรานสฟอรเมอรส: ราตรีกาล 
ของดวงจันทร” (Transformers: Dark of 
the Moon) ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีปายชื่อ 
“เลอโนโว” ไดเปล่ียนเปนเพ่ือนหุนยนตของ 
พระเอกในเร่ืองทำใหคอหนังท่ีชมภาพยนตร 
เรื่องดังกลาวตางรูสึกเชื่อมตอถึงความเปน 
มิตรที่ดีของสินคากับผูบริโภค

การเปดรานตนแบบขนาดใหญและ
ขึ้นปายโฆษณาในยานชุมชนสำคัญของ 
เมืองตางๆ ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ไดรับ 
ความนิยม หลี่-หนิง (Li-Ning) หนึ่งใน 
แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนำของ 
จีน เปดรานตนแบบขนาดใหญในจุดยุทธศาสตร 
สำคัญๆ หลายแหง โดยเฉพาะนิวยอรก 
(New York) และพอรตแลนด (Portland) 
มลรัฐออริกอน (Oregon) ซึ่งอยูหางจาก 
เมืองเบฟเวอตัน (Beaverton) ที ่ต ั ้ง 
สำนักงานใหญของไนกี ้ (Nike) ซึ ่งเปน 
คูแขงขันหลักเพียงไมกี่ไมลเทานั้น รวมทั้ง 
ยานถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing) ที่เปนยาน 
พาณิชยใจกลางกรุงปกกิ่งที่เต็มไปดวยสีสัน
ทางธุรกิจเฉกเชนเดียวกับถนนออกฟอรด 

(Oxford) ในกรุงลอนดอน (London) 
ชองเอลีเซส (Champs Elysees) ใน 
กรุงปารีส (Paris) และโรดิโอไดรฟ (Rodeo 
Drive) ในนครลอสแองเจลิส (Los 
Angelis) แผนปายโฆษณาในยานนี้ยังเต็ม 
ไปดวยสินคาชั ้นนำมากมายอยางกุชชี ่ 
(Gucci) เบอเบอรรี่ (Burberry) ไนกี้ (Nike) 
ฮาเกน-แดส (Haagen-Dazs) และแบรนด 
ระดับโลกอื่นๆ

อยางไรก็ดี นักการตลาดบางสวนไดให 
ข อส ังเกตวาก ิจการของจีนจำเปนตอง 
ทบทวนวิธีการสรางความตระหนักรู ก ับ 
ผูบริโภคตางชาติผานชื่อสินคา โลโก และ 
ปายโฆษณาเสียใหม อยางเชน “มิเตอรส 

/บอนเว” (Meters/Bonwe) แบรนด 
เสื้อผากีฬาวัยรุนที่มีสาขาอยูกวา 4,000 จุด 
ทั่วจีน แตชื่อดูเหมือนจะยาวเกินไปและยาก 
ที ่จะจดจำ รวมทั ้งยังไมมีความหมายใน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ซึ่งสรางความ 
สับสนใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ

การใช “เว็บไซต” และ “เครือขาย 
สังคมออนไลน” ก็นับเปนกลยุทธใหมที่ 
แบรนดของจีนใหความสำคัญอยางมาก 
ในอดีตแบรนดของจีนนิยมใชสื่อโทรทัศน 
ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้อาจ 
เนื่องจากกำลังทรัพยที่มีอยูมากพอ แตใน 
ระยะหลังนี้ นักการตลาดตางสังเกตเห็นวา 
กิจการของจีนพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ไปอยางรวดเร็ว แบรนดของจีนเริ่มจัดสรร 
งบประมาณไปยังสื ่อที ่ควบคุมไดนอยลง 
และเปดรับขอคิดเห็นของสังคมมากขึ ้น 
ตัวอยางเชน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
หลี่-หนิง (Li-Ning) ตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 
ออนไลนกับ eBay.com เพื่อขยายชองทาง 

ตลาดในต างประเทศ ธ ุรก ิจออนไลน  
ดังกลาวชวยลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางความตระหนักรูของแบรนดหลี่-หนิง 
ในตลาดตางประเทศไดเปนอยางมาก ขณะ 
ที่ China Mobile, Baidu และ Tencent 
ก็กระโดดเขาสรางบล็อกเพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และเสริมสรางความสัมพันธที ่ใกลชิดกับ 
กลุมลูกคาของตนเอง เฉกเชนเดียวกับที่ 
หลายบริษัทชั ้นนำของสหรัฐฯ ทำอยู ใน 
ปจจุบัน

กรณีตัวอยางการสรางแบรนดของ 
จีนสูระดับโลก…หนทางอีกยาวไกลทอด 
รออยู

ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของจีน 
ไดแสดงถึงพลังและความมุงมั่นในการกาว 
ขึ ้นแขงขันและสรางแบรนดในเวทีสากล 
อยางชัดเจน นักการตลาดของจีนตางทราบ 
ดีวาการสรางตราสินคาสูระดับโลกไมใชสิ่ง
ที่งายและเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น การ 
สรางถนนสูแบรนดระดับโลกจึงมิไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ ในความพยายามสราง 
แบรนดระดับโลกของจีน กิจการเหลานี้จึง 
ตางตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย 
เราลองมาติดตามกรณีตัวอยางในการสราง
แบรนดสู ระดับโลกและปญหาอุปสรรคที่ 
กิจการของจีนกำลังเผชิญกัน

เลอโนโว (Lenovo) นับเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารรายใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2548 
กลุมธุรกิจเครือเลอโนโว (Lenovo Group) 
ไดตัดสินใจซ้ือกิจการคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ของไอบีเอ็ม (IBM) และหลังจากนั ้นก็ 
พยายามสรางความตระหนักรูในตลาดโลก
อยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
ที่ผานมา เลอโนโวไดกาวขึ้นเปนผูผลิต 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลรายใหญอันดับ 3 
ของโลก รองจากแบรนดดังอยาง ฮิวเล็ต- 
แพ็คการด (Hewlett-Packard) และ 
เดลล (Dell) จากรายงานของบริษัท 
ดาตาอินเตอรเนชันแนล จำกัด (Data 
International Co.) ผูใหบริการใหคำ 
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ 
ระบุวาเลอโนโวครองสัดสวนอยูรอยละ 
12.2 ของตลาดโลกในปจจุบัน

แ ต  ก ็ ใ ช  ว  า ก า ร ส ร  า ง แ บ ร น ด  
“เลอโนโว” ขึ้นชั้นสูตลาดระหวางประเทศ 
จะราบรื่นเสมอไป หลายครั้งที่บริษัทตอง 
ยกเลิกหรือชะลอแผนการตลาด ตัวอยาง 

“ขณะที่กิจการ 
ตะวันตกไดเร�่มยาย
ฐานและหันไปวาจาง
ประเทศที่มีอัตรา 
คาจางต่ำกวาใน 
การผลิตสินคา 
จ�นจ�งมีความจำเปน
ที่จะตองเปลี่ยน 
ตำแหนงทาง 
การตลาดของ 
“แบรนดจ�น” 
เสียใหมจาก 
“การลดตนทุน” 
เปน “การสราง 
มูลคาเพ��ม” เพ��อ 
ประโยชนในเช�ง 
เศรษฐกิจใน 
ระยะยาว” 

“ใชวาทุกคนรูจัก 
แบรนดของเราหร�อ
รูวาเลอโนโว 
คืออะไร” ดังนั�น 
เมื่อคุณเร�่มเขาสู 
ตลาดคาปลีก 
ในประเทศใด 
คุณตอง 
ทำการตลาด 
ควบคูไปกับ 
การสรางแบรนด”
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เหตุใด “แบรนดจ�น”
จ�งกาวข�้นเปน “แบรนดอินเตอร”
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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 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจ�น



ผมเพิ่งกลับมาจากมาเลเซีย ภายใต 
พันธกิจที ่ว า “รู เขา รู เรา รู อาเซียน” 
การไปครั้งนี ้สวนหนึ่งเพื่อรวมประชุมกับ 
หน วยงานเศรษฐก ิจและบร ิษ ัทใหญๆ 
ของมาเลเซีย เพื่อตองการทราบถึงทิศทาง 
การพัฒนาและบริษัทของมาเลเซียในอนาคต 
รวมทั้งการวางตำแหนงประเทศของเขาใน 
อาเซียน การไปครั้งนี้ไดประโยชนมากครับ 
ผมไดร ู และทราบถึงทิศทางการพัฒนา 
ประเทศของมาเลเซียในอีก 9 ปขางหนา 
หรือในป ค.ศ. 2020 วาจะไปในทิศทางใด 
หนวยงานเศรษฐกิจที่ผมไปประชุมดวยคือ 
กระทรวงการค าระหว างประเทศและ 
อุตสาหกรรม (MITI) หนวยงาน Economic 
Planning Unit หรือ “EPU” ซึ่งเสมือนเปน 
“สภาพัฒนฯ ของมาเลเซีย” สวนบริษัท 
ใหญๆ ที่ผมไปพูดคุยดวย ไดแก บริษัท 
รถยนต Proton, บริษัท Axiata, บริษัท 
Sime Darby และ บริษ ัท Petronas 
(ตึกคูแฝด) มาเลเซียมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบ ั บแรก เม ื ่ อ ป   พ . ศ .  2 509 - 2513  
(ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อป 
พ.ศ. 2504-2509) ขณะนี้มาเลเซียกำลังใช 
แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 
2554-พ.ศ. 2558) แผนฉบับนี้แหละ ที่ 

เปนสวนหนึ่งของ “มาเลเซีย 2020” จะ 
วาไปแลวเปาหมายของการพัฒนาประเทศ 
ในป ค.ศ. 2020 นี้ ไดถูกกำหนดมาในสมัย 
อดีตนายก Datuk Seri Abdullah Haji 
Ahmad Badawi ที ่เร ียกวา “พันธกิจ 
ประเทศ (National Mission 2020)” 
เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน แตที่เห็นเปน 
รูปธรรมตามลำดับคือ แผนพัฒนาฉบับที่ 
10 สาระสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ 
ผูอานควรทราบมี 3 ประเด็นคือ หนึ่ง ให 
ความสำคัญกับการพัฒนาคนและชีวิต 
ความเปนอยู (People First) สอง การ 
ปฏิรูปโครงสรางประเทศ ซึ่งเนน 6 เรื่อง 
เรงดวน (National Key Result Areas : 
NKRAs) ประกอบดวย การลดอาชญากรรม 
ตอสูกับคอรรัปชั่น คุณภาพการศึกษา ยก 
ระบบการขนสงประเทศ ยกระดับโครงสราง 
พ้ืนฐาน และยกระดับรายไดและเพ่ิมคุณภาพ 
ชีวิต สวนประเด็นสำคัญที่ สาม เกี่ยวของ 
กับเศรษฐกิจลวน  ๆเรียกวา “New Economic 
Model : NEM” โดยมีวัตถุประสงคที่ 
สำคัญใหมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ระหวางป ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2020 โต 
เฉลี่ยรอยละ 6 และตองทำใหคนมาเลเซีย 
มีรายไดตอหัวตอปเปน 20,000 เหรียญ 

สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2020 ซึ่งขณะนี้ใน 
ไตรมาสที่ 1 ของป ค.ศ. 2011 รายไดคน 
มาเลเซียทะลุผานระดับ 9,000 เหรียญ 
สหรัฐฯ ไปแลว NEM เนนการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจประเทศ ตองเนนการใชนวัตกรรม 
(Innovation) ใชความคิดสรางสรรค (Creative) 
เนนผลิตภัณฑท่ีสรางมูลคาเพ่ิม (High Value 
Source of Growth) ใหความสำคัญกับ 
ภาคบริการ (Modern Services Sector) 
และพัฒนาแรงงานที ่ม ีฝ ม ือโดยจูงใจให 
แรงงานที่มีฝมือท่ีทำงานนอกประเทศเขามา
ภายใตโครงการ “Brain Gain”

มาเลเซียคอนขางวางแผนและวาง 
ตำแหนงของประเทศไวชัดเจนวาจะเดินไป 
ในทิศทางใด โดยมีการสงมอบไมเปนชวงๆ 
จากนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง 
อยางตอเนื่อง ผมไมใชคนมาเลเซีย แตดู 
รายละเอียดของเขาแลว คิดวาป ค.ศ. 2020 
เขาสามารถเปนประเทศพัฒนาแลวได  
อยากใหประเทศไทยมีการวางแผนทิศทาง 
ของประเทศเปนอยางน้ีบาง เลยตองขอฝาก 
“รัฐบาลปู” ใหทำงานสำเร็จ เพื่อนโยบาย 
การพัฒนาประเทศสามารถเดินตอเนื่องได 
ตอไปอยางไมสะดุด

THE GLOBE : Driving towards ASEAN+THE GLOBE : Driving towards ASEAN+

32 25

มาเลเซ�ย 2020
Contributor

ผศ.ดร. อัทธ พ�ศาลวานิช 
ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษา
Ph.D (Agricultural Economics), 
University of Giessen, 
Germany.(ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
ความเช�่ยวชาญ 
การคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ



ทั่วประเทศมีหัวจายแบบ E100 และผูผลิต 

รถยนตในบราซิล ไมวาจะเปน Ford, Fiat, 

Chevrolet, Renault, Citroen, Peugeot, 

Volkswagen, Kia, Toyota, Honda, 

Mitsubishi ไดผลิตรถยนตแบบ FFV กวา 

100 รุน

ความสำเร็จของบราซิลกับการพัฒนา 

เอทานอล 

รายไดจากอุตสาหกรรมน้ำตาลออยและ 

เอทานอลของบราซิลในป ค.ศ. 2009 คิด 

เปนมูลคาประมาณ 23 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ ซึ่งเปนรายไดจากตางประเทศในป 

ค.ศ. 2009 มากถึง 9.8 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ และมูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรม 

น้ำตาลและเอทานอลตั้งแตป ค.ศ. 2006 ถึง 

ค.ศ. 2009 มากกวา 20 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ สัดสวนของเอทานอลจากน้ำตาล 

ออยอยูท่ี 18.1% จากพลังงานท่ีบราซิลจัดหา 

ไดทั้งหมด และตั้งแตป ค.ศ. 1975 สามารถ 

ลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด 

(Co2 Emissions) ไดมากกวา 600 ลานตัน 

(ขอมูลจาก The Brazilian Sugarcane 

Association)

จากรายงานของ Ministry of Mines 

and Energy (MME) การจัดหาพลังงาน 

ของประเทศบราซิลในป ค.ศ. 2009 เปน 

243.7 ลานตัน ซึ่งเปนพลังงานทดแทน 

114.953 ลานตน และเปนพลังงานที่ไม 

หลัก ไดแก ปโตรเลียม 37.9% พลังงาน 

ทดแทนจากน้ำตาลออย 18.1% และ 

พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 15.2% 

รายละเอียดตามกราฟดานลางหนา 33

ความเปนมาของการพัฒนาเอทานอล

บราซิลเปนผูริเริ่มการผลิตเอทานอล 

ในชวงทศวรรษ 1970 หลังจากที่เกิดวิกฤติ 

น้ำมันในป ค.ศ. 1973 โดยท่ีรัฐบาลบราซิลมี 

ความมุงมั่นวาปริมาณเอทานอลจะเพียงพอ 

ตอความตองการบริโภคภายในประเทศและ 

ไมตองพ่ึงพาการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

เริ่มแรกประธานาธิบดี Getulio Vargas ได 

จัดตั้งสถาบันน้ำตาลและเอทานอล เรียกวา 

Instituto do Açucar e Alcool (IAA) 

ตอมา นโยบายการพัฒนาเอทานอลของ 

บราซิลเริ่มชัดเจนจากโครงการ National 

Alcohol Programme (Pró-Álcool) ในป 

ค.ศ. 1975 ซึ่งรัฐฯ สงเสริมใหมีการซื้อขาย 

น้ำมันและเอทานอลในตลาดภายในประเทศ 

และสงเสริมการผลิตและพัฒนาเครื่องยนต

ที่สามารถใชเอทานอล 100% (E100) อีก 

ทั้งผลักดันนโยบายโดยการสรางแรงจูงใจ 

แก ผูผลิตเอทานอล ไดแก การใหเงินทุน 

สนับสนุนแกผูผลิตเอทานอล การประกัน 

ผลคืนกำไร การลดภาษีรถยนตแบบ E100 

และการบังคับใหป มน้ำมันทุกแหงตอง 

จำหนายเอทานอล

ในป ค.ศ. 1993 รัฐบาลออกกฎหมาย 

เริ ่มการบังคับการใชน้ำมันผสมเอทานอล 

(Mandatory Blending) ทั่วประเทศโดย 

ใหอัตราสวนของการผสมฯ อยู ที ่ 22% 

(E22) กฎหมายนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทำให 

เอทานอลของบราซิลประสบผลสำเร็จใน 

ปจจุบันน้ี ตอมาป ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิล 

ประกาศยกเลิกการใหเงินสนับสนุนและเงิน

ประกันผลคืนกำไรแกผ ู ผล ิตเอทานอล 

เนื่องจากเอทานอลมีความสามารถทางการ

แขงขันและมีความไดเปรียบดานราคาเมื่อ 

เทียบกับน้ำมันดิบ และในป 2002 รัฐบาล 

บราซิลไดเปดเสรีราคาน้ำมันดิบและเอทานอล 

ใหเปนไปตามกลไกทางการตลาด

ป ค.ศ. 2003 บราซิลไดเริ่มผลิตและ 

จำหนายรถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือ 

ที่เรียกกันวา Flex Fuel Vehicle (FFV) 

ซึ่งเครื่องยนตแบบ FFV สามารถเลือกที่จะ 

เติมน้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทใดก็ไดตั ้งแต 

E20 ถึง E100 ตามที่ผูบริโภคเห็นวาคุมคา 

และพอใจ ทุกวันน้ีรถยนตในประเทศบราซิล 

ใชน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลจากน้ำตาล 

ออย และรถยนตที่ขายในบราซิล 9 ใน 10 

คัน เปนรถยนตแบบ FFV ขณะเดียวกัน 

ปมน้ำมัน 32,000 ปม จาก 35,000 ปม 

และประเทศในกลุม OECD 7% ตอ 93% 

และทั่วโลกอยูที่ 14% ตอ 86 % 

Energy Matrix

นอกเหนือจากการผลิตพลังงาน 

ทดแทน ประเทศบราซิลมีความสามารถใน 

การจัดหาพลังงานดานอื่นๆ รวมถึงพลังงาน 

ปโตรเลียม เมื่อป ค.ศ. 2008 บราซิลคนพบ 

แหลงน้ำมัน บริเวณ Santos Basin ทาง 

ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซึ่ง 

คาดวามีน้ำมันสำรองมากถึง 70 พันลาน 

บาร เรล จากขอมูลของร ัฐบาลบราซิล 

โครงสรางพลังงานที่จัดหามา 3 ประเภท 

สามารถนำกลับมาใช 128.726 ลานตัน 

เปนสัดสวนพลังงานทดแทน 47% ตอ 

พลังงานท่ีใชแลวหมดไป 53% (รายละเอียด 

จากตารางที่ 3)

หลังจากท่ีบราซิลไดเร่ิมผลิตและจำหนาย 

รถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือที่เรียกกัน 

วา Flex Fuel Vehicle (FFV) ในป ค.ศ. 

2003 จากรายงานของ Braz i l i an 

Association of Vehicle Manufacturers 

(ANFAVEA) จะพบวายอดขายเครื่องยนต 

Flex Fuel Vehicle (FFV) มีอัตราการ 

เติบโตจากป ค.ศ. 2004 ที่ 379,329 คัน 

ไปยังป ค.ศ. 2009 ที่ 2,711,267 คัน 

ซึ่งเติบโต มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป 

(ตารางที่ 2)

และปจจุบันนี้สัดสวนรถยนตเครื่อง 

ยนตผสม Flex Fuel ในบราซิล อยูที่ 40% 

ของรถยนตทั้งหมด นอกจากใชกับรถยนต 

แลวเอทานอลยังสามารถใชงานไดกับรถ 

ประจำทาง มอเตอรไซต เคร่ืองบิน และการผลิต 

พลาสติกชีวภาพ 

สรุปแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

บราซิล

ขั้นที่ 1 การเปนผูนำดาน 1st generation 

biofuel จาก traditional technology

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเรื่อง 2nd generation 

biofuel จาก cellulose technology 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาเรื่อง agro-biotechno 

logy จาก seed and enzyme techno 

logy

เปาหมายของบราซิลคือ ผูนำพลังงาน 

สีเขียวและผูผลิตพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุด 

ในโลก และตองการผลักดันใหเอทานอล 

เปนสินคาระดับโลกที่มีการซื้อขายระหวาง

ประเทศ อยางไรก็ตาม เอทานอลจะ 

สามารถเปนสินคาระดับโลกได ก็ตอเมื่อ 

มีการกำหนดมาตรฐานสากลของสินคา 

ด ังกลาวอยางเป นทางการ ซ ึ ่งขณะนี ้  

บราซิลอยูระหวางการรวมมือกับประเทศ 

ตางๆ ในการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

เอทานอล และ พลังงานชีวภาพในภาพรวม 

ลาสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 บราซิล 

รวมกับสหรัฐอเมริกา และ EU ออก 

“White Paper on Internationally 

Compatible Biofuels Standard” ซึ่ง 

สมุดปกขาวดังกลาวถือเปนเพียงขั้นเริ่มตน

ของขบวนการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

พลังงานชีวภาพอยางเปนทางการตอไป 

หากผูอานสนใจขอมูลเก่ียวกับประเทศ 

ในกลุมลาตินอเมริกา สามารถสอบถามได 

ท่ีศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา 

(The SEA-LAC Trade Center) มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยท่ี email: sealac@utcc.ac.th 
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"The truth is that biofuel is a 

way out for the poor countries of the 

world," กลาวโดยประธานาธิบดี Luiz 

Inacio Lula da Silva เมื่อป 2007 

ที่งานประชุม Energy Summit of South 

American Nations.1 คำกลาวนี้แสดง 

ถึงความมั่นใจบวกกับความมุงมั่นของผูนำ 

บราซิลที ่ตองการแกปญหาความยากจน 

โดยการผลักดันพลังงานชีวภาพในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บราซิลถือวาเปนผูนำดานการพัฒนา 

พลังงานชีวภาพ (Biofuel) โดยเฉพาะการ 

ผลิตเอทานอล ปจจุบันบราซิลเปนผูสงออก 

เอทานอลอันดับ 1 ของโลก และเปนผูผลิต 

เอทานอลอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ 

อเมริกา บราซิลผลิตเอทานอลจากผลพลอยได 

ของน้ำตาลออยในขณะท่ีสหรัฐผลิตเอทานอล 

จากผลพลอยไดของขาวโพด และจากสถิติ 

ของ Renewable Fuel Association 

(RFA) ปริมาณการผลิตเอทานอลของโลก 

เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2008 ไปยังป ค.ศ. 2009 

มากกวา 2000 ลานแกลลอน โดยที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาครองตำแหนงอันดับ 

1 ผูผลิตรายใหญของโลก บราซิลอันดับ 2 

สวนประเทศไทยอยูที่อันดับ 6 (ตามตาราง 

ที่ 1) 

Renewable Energy: Non-Renewable 

Energy

สัดสวนอัตราการใชพลังงานทดแทน 

(Renewable) ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

(Non-Renewable) เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน 

แลว ประเทศบราซิลมีสัดสวนการใชพลังงาน 

ทดแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่ง 

บราซิลมีสัดสวนพลังงานทดแทนที่ 47% 

ตอพลังงานท่ีใชแลวหมดไปท่ี 53% ในขณะท่ี 

สหรัฐฯมีอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนที่ 

7% ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไปที่ 93% 

“สัดสวน

Renewable 

Energy: 

Non-Renewable 

Energy  ของ

ประเทศบราซ�ล

อยูที่ 47: 53  

ในขณะที่ทั�วโลก

อยูที่ 14:86” 

“ยอดขายเคร�่องยนต Flex Fuel 

Vehicle (FFV) มีอัตราการเติบโต

จากป 2004 ที่ 379,329 คัน ไปยัง

ป 2009 ที่ 2,711,267 คัน ซ�่งเติบโต

มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป” 

37.9%
18.1%

15.2%
10.1%
4.8%
8.8%
3.8%
1.4%
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ศึกษาโมเดล
การพัฒนาพลังงานช�วภาพ กับผูนำ ‘Brazil’

เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา (The SEA-LAC Trade Center) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตารางที่ 3 โครงสรางพลังงานและปร�มาณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศบราซ�ลป ค.ศ. 2007-ค.ศ. 2009

ตารางที่ 1 ปร�มาณการผลิตเอทานอลเปร�ยบเทียบป 2008 และป 2009

ตารางที่ 4 ยอดขายรถยนตแบบเคร�่องยนตผสม (หนวย:คัน)

สรุปชวงเวลาของการพัฒนาเอทานอลในประเทศบราซ�ล

Source: RFA, F.O. Lichts 2008 Estimates, http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production

ที่มา: The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA)

ที่มา: Ministry of Mines and Energy, MME

ที่มา: National Association of Vehicle Manufacturer (ANFAVEA)

 1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6566515.stm



ทั่วประเทศมีหัวจายแบบ E100 และผูผลิต 

รถยนตในบราซิล ไมวาจะเปน Ford, Fiat, 

Chevrolet, Renault, Citroen, Peugeot, 

Volkswagen, Kia, Toyota, Honda, 

Mitsubishi ไดผลิตรถยนตแบบ FFV กวา 

100 รุน

ความสำเร็จของบราซิลกับการพัฒนา 

เอทานอล 

รายไดจากอุตสาหกรรมน้ำตาลออยและ 

เอทานอลของบราซิลในป ค.ศ. 2009 คิด 

เปนมูลคาประมาณ 23 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ ซึ่งเปนรายไดจากตางประเทศในป 

ค.ศ. 2009 มากถึง 9.8 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ และมูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรม 

น้ำตาลและเอทานอลตั้งแตป ค.ศ. 2006 ถึง 

ค.ศ. 2009 มากกวา 20 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ สัดสวนของเอทานอลจากน้ำตาล 

ออยอยูท่ี 18.1% จากพลังงานท่ีบราซิลจัดหา 

ไดทั้งหมด และตั้งแตป ค.ศ. 1975 สามารถ 

ลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด 

(Co2 Emissions) ไดมากกวา 600 ลานตัน 

(ขอมูลจาก The Brazilian Sugarcane 

Association)

จากรายงานของ Ministry of Mines 

and Energy (MME) การจัดหาพลังงาน 

ของประเทศบราซิลในป ค.ศ. 2009 เปน 

243.7 ลานตัน ซึ่งเปนพลังงานทดแทน 

114.953 ลานตน และเปนพลังงานที่ไม 

หลัก ไดแก ปโตรเลียม 37.9% พลังงาน 

ทดแทนจากน้ำตาลออย 18.1% และ 

พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 15.2% 

รายละเอียดตามกราฟดานลางหนา 33

ความเปนมาของการพัฒนาเอทานอล

บราซิลเปนผูริเริ่มการผลิตเอทานอล 

ในชวงทศวรรษ 1970 หลังจากที่เกิดวิกฤติ 

น้ำมันในป ค.ศ. 1973 โดยท่ีรัฐบาลบราซิลมี 

ความมุงมั่นวาปริมาณเอทานอลจะเพียงพอ 

ตอความตองการบริโภคภายในประเทศและ 

ไมตองพ่ึงพาการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

เริ่มแรกประธานาธิบดี Getulio Vargas ได 

จัดตั้งสถาบันน้ำตาลและเอทานอล เรียกวา 

Instituto do Açucar e Alcool (IAA) 

ตอมา นโยบายการพัฒนาเอทานอลของ 

บราซิลเริ่มชัดเจนจากโครงการ National 

Alcohol Programme (Pró-Álcool) ในป 

ค.ศ. 1975 ซึ่งรัฐฯ สงเสริมใหมีการซื้อขาย 

น้ำมันและเอทานอลในตลาดภายในประเทศ 

และสงเสริมการผลิตและพัฒนาเครื่องยนต

ที่สามารถใชเอทานอล 100% (E100) 

อีกท้ังผลักดันนโยบายโดยการสรางแรงจูงใจ 

แก ผูผลิตเอทานอล ไดแก การใหเงินทุน 

สนับสนุนแกผูผลิตเอทานอล การประกัน 

ผลคืนกำไร การลดภาษีรถยนตแบบ E100 

และการบังคับใหป มน้ำมันทุกแหงตอง 

จำหนายเอทานอล

ในป ค.ศ. 1993 รัฐบาลออกกฎหมาย 

เริ ่มการบังคับการใชน้ำมันผสมเอทานอล 

(Mandatory Blending) ทั่วประเทศ โดย 

ใหอัตราสวนของการผสมฯ อยู ที ่ 22% 

(E22) กฎหมายนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทำให 

เอทานอลของบราซิลประสบผลสำเร็จใน 

ปจจุบันน้ี ตอมาป ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิล 

ประกาศยกเลิกการใหเงินสนับสนุนและเงิน

ประกันผลคืนกำไรแกผ ู ผล ิตเอทานอล 

เนื่องจากเอทานอลมีความสามารถทางการ

แขงขันและมีความไดเปรียบดานราคาเมื่อ 

เทียบกับน้ำมันดิบ และในป 2002 รัฐบาล 

บราซิลไดเปดเสรีราคาน้ำมันดิบและเอทานอล 

ใหเปนไปตามกลไกทางการตลาด

ป ค.ศ. 2003 บราซิลไดเริ่มผลิตและ 

จำหนายรถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือ 

ที่เรียกกันวา Flex Fuel Vehicle (FFV) 

ซึ่งเครื่องยนตแบบ FFV สามารถเลือกที่จะ 

เติมน้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทใดก็ไดตั ้งแต 

E20 ถึง E100 ตามที่ผูบริโภคเห็นวาคุมคา 

และพอใจ ทุกวันน้ีรถยนตในประเทศบราซิล 

ใชน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลจากน้ำตาล 

ออย และรถยนตที่ขายในบราซิล 9 ใน 10 

คัน เปนรถยนตแบบ FFV ขณะเดียวกัน 

ปมน้ำมัน 32,000 ปม จาก 35,000 ปม 

และประเทศในกลุม OECD 7% ตอ 93% 

และทั่วโลกอยูที่ 14% ตอ 86 % 

Energy Matrix

นอกเหนือจากการผลิตพลังงาน 

ทดแทน ประเทศบราซิลมีความสามารถใน 

การจัดหาพลังงานดานอื่นๆ รวมถึงพลังงาน 

ปโตรเลียม เมื่อป ค.ศ. 2008 บราซิลคนพบ 

แหลงน้ำมัน บริเวณ Santos Basin ทาง 

ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซึ่ง 

คาดวามีน้ำมันสำรองมากถึง 70 พันลาน 

บาร เรล จากขอมูลของร ัฐบาลบราซิล 

โครงสรางพลังงานที่จัดหามา 3 ประเภท 

สามารถนำกลับมาใช 128.726 ลานตัน 

เปนสัดสวนพลังงานทดแทน 47% ตอ 

พลังงานท่ีใชแลวหมดไป 53% (รายละเอียด 

จากตารางที่ 3)

หลังจากท่ีบราซิลไดเร่ิมผลิตและจำหนาย 

รถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือที่เรียกกัน 

วา Flex Fuel Vehicle (FFV) ในป ค.ศ. 

2003 จากรายงานของ Braz i l i an 

Association of Vehicle Manufacturers 

(ANFAVEA) จะพบวายอดขายเครื่องยนต 

Flex Fuel Vehicle (FFV) มีอัตราการ 

เติบโตจากป ค.ศ. 2004 ที่ 379,329 คัน 

ไปยังป ค.ศ. 2009 ที่ 2,711,267 คัน 

ซึ่งเติบโต มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป 

(ตารางที่ 2)

และปจจุบันนี้สัดสวนรถยนตเครื่อง 

ยนตผสม Flex Fuel ในบราซิล อยูที่ 40% 

ของรถยนตทั้งหมด นอกจากใชกับรถยนต 

แลวเอทานอลยังสามารถใชงานไดกับรถ 

ประจำทาง มอเตอรไซค เคร่ืองบิน และการผลิต 

พลาสติกชีวภาพ 

สรุปแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

บราซิล

ขั้นที่ 1 การเปนผูนำดาน 1st generation 

biofuel จาก traditional technology

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเรื่อง 2nd generation 

biofuel จาก cellulose technology 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาเรื่อง agro-biotechno 

logy จาก seed and enzyme techno 

logy

เปาหมายของบราซิลคือเปนผูนำพลังงาน 

สีเขียวและผูผลิตพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุด 

ในโลก และตองการผลักดันใหเอทานอล 

เปนสินคาระดับโลกที่มีการซื้อขายระหวาง

ประเทศ อยางไรก็ตาม เอทานอลจะ 

สามารถเปนสินคาระดับโลกได ก็ตอเมื่อ 

มีการกำหนดมาตรฐานสากลของสินคา 

ด ังกลาวอยางเป นทางการ ซ ึ ่งขณะนี ้  

บราซิลอยูระหวางการรวมมือกับประเทศ 

ตางๆ ในการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

เอทานอล และ พลังงานชีวภาพในภาพรวม 

ลาสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 บราซิล 

รวมกับสหรัฐอเมริกา และ EU ออก 

“White Paper on Internationally 

Compatible Biofuels Standard” ซึ่ง 

สมุดปกขาวดังกลาวถือเปนเพียงขั้นเริ่มตน

ของขบวนการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

พลังงานชีวภาพอยางเปนทางการตอไป 

หากผูอานสนใจขอมูลเก่ียวกับประเทศ 

ในกลุมลาตินอเมริกา สามารถสอบถามได 

ท่ีศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา 

(The SEA-LAC Trade Center) มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยท่ี email: sealac@utcc.ac.th 
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"The truth is that biofuel is a 

way out for the poor countries of the 

world," กลาวโดยประธานาธิบดี Luiz 

Inacio Lula da Silva เมื่อป 2007 

ที่งานประชุม Energy Summit of South 

American Nations.1 คำกลาวนี้แสดง 

ถึงความมั่นใจบวกกับความมุงมั่นของผูนำ 

บราซิลที ่ตองการแกปญหาความยากจน 

โดยการผลักดันพลังงานชีวภาพในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บราซิลถือวาเปนผูนำดานการพัฒนา 

พลังงานชีวภาพ (Biofuel) โดยเฉพาะการ 

ผลิตเอทานอล ปจจุบันบราซิลเปนผูสงออก 

เอทานอลอันดับ 1 ของโลก และเปนผูผลิต 

เอทานอลอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ 

อเมริกา บราซิลผลิตเอทานอลจากผลพลอยได 

ของน้ำตาลออยในขณะท่ีสหรัฐผลิตเอทานอล 

จากผลพลอยไดของขาวโพด และจากสถิติ 

ของ Renewable Fuel Association 

(RFA) ปริมาณการผลิตเอทานอลของโลก 

เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2008 ไปยังป ค.ศ. 2009 

มากกวา 2000 ลานแกลลอน โดยที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาครองตำแหนงอันดับ 

1 ผูผลิตรายใหญของโลก บราซิลอันดับ 2 

สวนประเทศไทยอยูที่อันดับ 6 (ตามตาราง 

ที่ 1) 

Renewable Energy: Non-Renewable 

Energy

สัดสวนอัตราการใชพลังงานทดแทน 

(Renewable) ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

(Non-Renewable) เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน 

แลว ประเทศบราซิลมีสัดสวนการใชพลังงาน 

ทดแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่ง 

บราซิลมีสัดสวนพลังงานทดแทนที่ 47% 

ตอพลังงานท่ีใชแลวหมดไปท่ี 53% ในขณะท่ี 

สหรัฐฯมีอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนที่ 

7% ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไปที่ 93% 

“สัดสวน

Renewable 

Energy: 

Non-Renewable 

Energy  ของ

ประเทศบราซ�ล

อยูที่ 47: 53  

ในขณะที่ทั�วโลก

อยูที่ 14:86” 

“ยอดขายเคร�่องยนต Flex Fuel 

Vehicle (FFV) มีอัตราการเติบโต

จากป 2004 ที่ 379,329 คัน ไปยัง

ป 2009 ที่ 2,711,267 คัน ซ�่งเติบโต

มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป” 
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15.2%
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ศึกษาโมเดล
การพัฒนาพลังงานช�วภาพ กับผูนำ ‘Brazil’

เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา (The SEA-LAC Trade Center) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตารางที่ 3 โครงสรางพลังงานและปร�มาณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศบราซ�ลป ค.ศ. 2007-ค.ศ. 2009

ตารางที่ 1 ปร�มาณการผลิตเอทานอลเปร�ยบเทียบป 2008 และป 2009

ตารางที่ 4 ยอดขายรถยนตแบบเคร�่องยนตผสม (หนวย:คัน)

สรุปชวงเวลาของการพัฒนาเอทานอลในประเทศบราซ�ล

Source: RFA, F.O. Lichts 2008 Estimates, http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production

ที่มา: The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA)

ที่มา: Ministry of Mines and Energy, MME

ที่มา: National Association of Vehicle Manufacturer (ANFAVEA)

 1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6566515.stm



ทั่วประเทศมีหัวจายแบบ E100 และผูผลิต 

รถยนตในบราซิล ไมวาจะเปน Ford, Fiat, 

Chevrolet, Renault, Citroen, Peugeot, 

Volkswagen, Kia, Toyota, Honda, 

Mitsubishi ไดผลิตรถยนตแบบ FFV กวา 

100 รุน

ความสำเร็จของบราซิลกับการพัฒนา 

เอทานอล 

รายไดจากอุตสาหกรรมน้ำตาลออยและ 

เอทานอลของบราซิลในป ค.ศ. 2009 คิด 

เปนมูลคาประมาณ 23 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ ซึ่งเปนรายไดจากตางประเทศในป 

ค.ศ. 2009 มากถึง 9.8 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ และมูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรม 

น้ำตาลและเอทานอลตั้งแตป ค.ศ. 2006 ถึง 

ค.ศ. 2009 มากกวา 20 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ สัดสวนของเอทานอลจากน้ำตาล 

ออยอยูท่ี 18.1% จากพลังงานท่ีบราซิลจัดหา 

ไดทั้งหมด และตั้งแตป ค.ศ. 1975 สามารถ 

ลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด 

(Co2 Emissions) ไดมากกวา 600 ลานตัน 

(ขอมูลจาก The Brazilian Sugarcane 

Association)

จากรายงานของ Ministry of Mines 

and Energy (MME) การจัดหาพลังงาน 

ของประเทศบราซิลในป ค.ศ. 2009 เปน 

243.7 ลานตัน ซึ่งเปนพลังงานทดแทน 

114.953 ลานตน และเปนพลังงานที่ไม 

หลัก ไดแก ปโตรเลียม 37.9% พลังงาน 

ทดแทนจากน้ำตาลออย 18.1% และ 

พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 15.2% 

รายละเอียดตามกราฟดานลางหนา 33

ความเปนมาของการพัฒนาเอทานอล

บราซิลเปนผูริเริ่มการผลิตเอทานอล 

ในชวงทศวรรษ 1970 หลังจากที่เกิดวิกฤติ 

น้ำมันในป ค.ศ. 1973 โดยท่ีรัฐบาลบราซิลมี 

ความมุงมั่นวาปริมาณเอทานอลจะเพียงพอ 

ตอความตองการบริโภคภายในประเทศและ 

ไมตองพ่ึงพาการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

เริ่มแรกประธานาธิบดี Getulio Vargas ได 

จัดตั้งสถาบันน้ำตาลและเอทานอล เรียกวา 

Instituto do Açucar e Alcool (IAA) 

ตอมา นโยบายการพัฒนาเอทานอลของ 

บราซิลเริ่มชัดเจนจากโครงการ National 

Alcohol Programme (Pró-Álcool) ในป 

ค.ศ. 1975 ซึ่งรัฐฯ สงเสริมใหมีการซื้อขาย 

น้ำมันและเอทานอลในตลาดภายในประเทศ 

และสงเสริมการผลิตและพัฒนาเครื่องยนต

ที่สามารถใชเอทานอล 100% (E100) อีก 

ทั้งผลักดันนโยบายโดยการสรางแรงจูงใจ 

แก ผูผลิตเอทานอล ไดแก การใหเงินทุน 

สนับสนุนแกผูผลิตเอทานอล การประกัน 

ผลคืนกำไร การลดภาษีรถยนตแบบ E100 

และการบังคับใหป มน้ำมันทุกแหงตอง 

จำหนายเอทานอล

ในป ค.ศ. 1993 รัฐบาลออกกฎหมาย 

เริ ่มการบังคับการใชน้ำมันผสมเอทานอล 

(Mandatory Blending) ทั่วประเทศโดย 

ใหอัตราสวนของการผสมฯ อยู ที ่ 22% 

(E22) กฎหมายนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทำให 

เอทานอลของบราซิลประสบผลสำเร็จใน 

ปจจุบันน้ี ตอมาป ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิล 

ประกาศยกเลิกการใหเงินสนับสนุนและเงิน

ประกันผลคืนกำไรแกผ ู ผล ิตเอทานอล 

เนื่องจากเอทานอลมีความสามารถทางการ

แขงขันและมีความไดเปรียบดานราคาเมื่อ 

เทียบกับน้ำมันดิบ และในป 2002 รัฐบาล 

บราซิลไดเปดเสรีราคาน้ำมันดิบและเอทานอล 

ใหเปนไปตามกลไกทางการตลาด

ป ค.ศ. 2003 บราซิลไดเริ่มผลิตและ 

จำหนายรถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือ 

ที่เรียกกันวา Flex Fuel Vehicle (FFV) 

ซึ่งเครื่องยนตแบบ FFV สามารถเลือกที่จะ 

เติมน้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทใดก็ไดตั ้งแต 

E20 ถึง E100 ตามที่ผูบริโภคเห็นวาคุมคา 

และพอใจ ทุกวันน้ีรถยนตในประเทศบราซิล 

ใชน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลจากน้ำตาล 

ออย และรถยนตที่ขายในบราซิล 9 ใน 10 

คัน เปนรถยนตแบบ FFV ขณะเดียวกัน 

ปมน้ำมัน 32,000 ปม จาก 35,000 ปม 

และประเทศในกลุม OECD 7% ตอ 93% 

และทั่วโลกอยูที่ 14% ตอ 86 % 

Energy Matrix

นอกเหนือจากการผลิตพลังงาน 

ทดแทน ประเทศบราซิลมีความสามารถใน 

การจัดหาพลังงานดานอื่นๆ รวมถึงพลังงาน 

ปโตรเลียม เมื่อป ค.ศ. 2008 บราซิลคนพบ 

แหลงน้ำมัน บริเวณ Santos Basin ทาง 

ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซึ่ง 

คาดวามีน้ำมันสำรองมากถึง 70 พันลาน 

บาร เรล จากขอมูลของร ัฐบาลบราซิล 

โครงสรางพลังงานที่จัดหามา 3 ประเภท 

สามารถนำกลับมาใช 128.726 ลานตัน 

เปนสัดสวนพลังงานทดแทน 47% ตอ 

พลังงานท่ีใชแลวหมดไป 53% (รายละเอียด 

จากตารางที่ 3)

หลังจากท่ีบราซิลไดเร่ิมผลิตและจำหนาย 

รถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือที่เรียกกัน 

วา Flex Fuel Vehicle (FFV) ในป ค.ศ. 

2003 จากรายงานของ Braz i l i an 

Association of Vehicle Manufacturers 

(ANFAVEA) จะพบวายอดขายเครื่องยนต 

Flex Fuel Vehicle (FFV) มีอัตราการ 

เติบโตจากป ค.ศ. 2004 ที่ 379,329 คัน 

ไปยังป ค.ศ. 2009 ที่ 2,711,267 คัน 

ซึ่งเติบโต มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป 

(ตารางที่ 2)

และปจจุบันนี้สัดสวนรถยนตเครื่อง 

ยนตผสม Flex Fuel ในบราซิล อยูที่ 40% 

ของรถยนตทั้งหมด นอกจากใชกับรถยนต 

แลวเอทานอลยังสามารถใชงานไดกับรถ 

ประจำทาง มอเตอรไซต เคร่ืองบิน และการผลิต 

พลาสติกชีวภาพ 

สรุปแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

บราซิล

ขั้นที่ 1 การเปนผูนำดาน 1st generation 

biofuel จาก traditional technology

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเรื่อง 2nd generation 

biofuel จาก cellulose technology 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาเรื่อง agro-biotechno 

logy จาก seed and enzyme techno 

logy

เปาหมายของบราซิลคือ ผูนำพลังงาน 

สีเขียวและผูผลิตพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุด 

ในโลก และตองการผลักดันใหเอทานอล 

เปนสินคาระดับโลกที่มีการซื้อขายระหวาง

ประเทศ อยางไรก็ตาม เอทานอลจะ 

สามารถเปนสินคาระดับโลกได ก็ตอเมื่อ 

มีการกำหนดมาตรฐานสากลของสินคา 

ด ังกลาวอยางเป นทางการ ซ ึ ่งขณะนี ้  

บราซิลอยูระหวางการรวมมือกับประเทศ 

ตางๆ ในการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

เอทานอล และ พลังงานชีวภาพในภาพรวม 

ลาสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 บราซิล 

รวมกับสหรัฐอเมริกา และ EU ออก 

“White Paper on Internationally 

Compatible Biofuels Standard” ซึ่ง 

สมุดปกขาวดังกลาวถือเปนเพียงขั้นเริ่มตน

ของขบวนการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

พลังงานชีวภาพอยางเปนทางการตอไป 

หากผูอานสนใจขอมูลเก่ียวกับประเทศ 

ในกลุมลาตินอเมริกา สามารถสอบถามได 

ท่ีศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา 

(The SEA-LAC Trade Center) มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยท่ี email: sealac@utcc.ac.th 

อางอิง
• USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report. (2010).Brazil 
Biofuels Annual 2010 (BR10006). Sao Paulo ATO
• Casanova, Lourdes. Global Latinas: Brazil, a Green Champion? 
PALGRAVE MACMILLAN, 2009
• Agência Nacional do Petróleo, คนหาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554. 
www.anp.gov.br
• The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) คนหาเมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2554. www.unica.com.br
• Renewable Fuel Association, คนหาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554. 
http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production
• ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศบราซิล

"The truth is that biofuel is a 

way out for the poor countries of the 

world," กลาวโดยประธานาธิบดี Luiz 

Inacio Lula da Silva เมื่อป 2007 

ที่งานประชุม Energy Summit of South 

American Nations.1 คำกลาวนี้แสดง 

ถึงความมั่นใจบวกกับความมุงมั่นของผูนำ 

บราซิลที ่ตองการแกปญหาความยากจน 

โดยการผลักดันพลังงานชีวภาพในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บราซิลถือวาเปนผูนำดานการพัฒนา 

พลังงานชีวภาพ (Biofuel) โดยเฉพาะการ 

ผลิตเอทานอล ปจจุบันบราซิลเปนผูสงออก 

เอทานอลอันดับ 1 ของโลก และเปนผูผลิต 

เอทานอลอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ 

อเมริกา บราซิลผลิตเอทานอลจากผลพลอยได 

ของน้ำตาลออยในขณะท่ีสหรัฐผลิตเอทานอล 

จากผลพลอยไดของขาวโพด และจากสถิติ 

ของ Renewable Fuel Association 

(RFA) ปริมาณการผลิตเอทานอลของโลก 

เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2008 ไปยังป ค.ศ. 2009 

มากกวา 2000 ลานแกลลอน โดยที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาครองตำแหนงอันดับ 

1 ผูผลิตรายใหญของโลก บราซิลอันดับ 2 

สวนประเทศไทยอยูที่อันดับ 6 (ตามตาราง 

ที่ 1) 

Renewable Energy: Non-Renewable 

Energy

สัดสวนอัตราการใชพลังงานทดแทน 

(Renewable) ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

(Non-Renewable) เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน 

แลว ประเทศบราซิลมีสัดสวนการใชพลังงาน 

ทดแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่ง 

บราซิลมีสัดสวนพลังงานทดแทนที่ 47% 

ตอพลังงานท่ีใชแลวหมดไปท่ี 53% ในขณะท่ี 

สหรัฐฯมีอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนที่ 

7% ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไปที่ 93% 

“สัดสวน

Renewable 

Energy: 

Non-Renewable 

Energy  ของ

ประเทศบราซ�ล

อยูที่ 47: 53  

ในขณะที่ทั�วโลก

อยูที่ 14:86” 

“ยอดขายเคร�่องยนต Flex Fuel 

Vehicle (FFV) มีอัตราการเติบโต

จากป 2004 ที่ 379,329 คัน ไปยัง

ป 2009 ที่ 2,711,267 คัน ซ�่งเติบโต

มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป” 

37.9%
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ศึกษาโมเดล
การพัฒนาพลังงานช�วภาพ กับผูนำ ‘Brazil’

เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา (The SEA-LAC Trade Center) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตารางที่ 3 โครงสรางพลังงานและปร�มาณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศบราซ�ลป ค.ศ. 2007-ค.ศ. 2009

ตารางที่ 1 ปร�มาณการผลิตเอทานอลเปร�ยบเทียบป 2008 และป 2009

ตารางที่ 4 ยอดขายรถยนตแบบเคร�่องยนตผสม (หนวย:คัน)

สรุปชวงเวลาของการพัฒนาเอทานอลในประเทศบราซ�ล

Source: RFA, F.O. Lichts 2008 Estimates, http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production

ที่มา: The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA)

ที่มา: Ministry of Mines and Energy, MME

ที่มา: National Association of Vehicle Manufacturer (ANFAVEA)

 1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6566515.stm



ทั่วประเทศมีหัวจายแบบ E100 และผูผลิต 

รถยนตในบราซิล ไมวาจะเปน Ford, Fiat, 

Chevrolet, Renault, Citroen, Peugeot, 

Volkswagen, Kia, Toyota, Honda, 

Mitsubishi ไดผลิตรถยนตแบบ FFV กวา 

100 รุน

ความสำเร็จของบราซิลกับการพัฒนา 

เอทานอล 

รายไดจากอุตสาหกรรมน้ำตาลออยและ 

เอทานอลของบราซิลในป ค.ศ. 2009 คิด 

เปนมูลคาประมาณ 23 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ ซึ่งเปนรายไดจากตางประเทศในป 

ค.ศ. 2009 มากถึง 9.8 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ และมูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรม 

น้ำตาลและเอทานอลตั้งแตป ค.ศ. 2006 ถึง 

ค.ศ. 2009 มากกวา 20 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ สัดสวนของเอทานอลจากน้ำตาล 

ออยอยูท่ี 18.1% จากพลังงานท่ีบราซิลจัดหา 

ไดทั้งหมด และตั้งแตป ค.ศ. 1975 สามารถ 

ลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด 

(Co2 Emissions) ไดมากกวา 600 ลานตัน 

(ขอมูลจาก The Brazilian Sugarcane 

Association)

จากรายงานของ Ministry of Mines 

and Energy (MME) การจัดหาพลังงาน 

ของประเทศบราซิลในป ค.ศ. 2009 เปน 

243.7 ลานตัน ซึ่งเปนพลังงานทดแทน 

114.953 ลานตน และเปนพลังงานที่ไม 

หลัก ไดแก ปโตรเลียม 37.9% พลังงาน 

ทดแทนจากน้ำตาลออย 18.1% และ 

พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 15.2% 

รายละเอียดตามกราฟดานลางหนา 33

ความเปนมาของการพัฒนาเอทานอล

บราซิลเปนผูริเริ่มการผลิตเอทานอล 

ในชวงทศวรรษ 1970 หลังจากที่เกิดวิกฤติ 

น้ำมันในป ค.ศ. 1973 โดยท่ีรัฐบาลบราซิลมี 

ความมุงมั่นวาปริมาณเอทานอลจะเพียงพอ 

ตอความตองการบริโภคภายในประเทศและ 

ไมตองพ่ึงพาการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

เริ่มแรกประธานาธิบดี Getulio Vargas ได 

จัดตั้งสถาบันน้ำตาลและเอทานอล เรียกวา 

Instituto do Açucar e Alcool (IAA) 

ตอมา นโยบายการพัฒนาเอทานอลของ 

บราซิลเริ่มชัดเจนจากโครงการ National 

Alcohol Programme (Pró-Álcool) ในป 

ค.ศ. 1975 ซึ่งรัฐฯ สงเสริมใหมีการซื้อขาย 

น้ำมันและเอทานอลในตลาดภายในประเทศ 

และสงเสริมการผลิตและพัฒนาเครื่องยนต

ที่สามารถใชเอทานอล 100% (E100) 

อีกท้ังผลักดันนโยบายโดยการสรางแรงจูงใจ 

แก ผูผลิตเอทานอล ไดแก การใหเงินทุน 

สนับสนุนแกผูผลิตเอทานอล การประกัน 

ผลคืนกำไร การลดภาษีรถยนตแบบ E100 

และการบังคับใหป มน้ำมันทุกแหงตอง 

จำหนายเอทานอล

ในป ค.ศ. 1993 รัฐบาลออกกฎหมาย 

เริ ่มการบังคับการใชน้ำมันผสมเอทานอล 

(Mandatory Blending) ทั่วประเทศ โดย 

ใหอัตราสวนของการผสมฯ อยู ที ่ 22% 

(E22) กฎหมายนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทำให 

เอทานอลของบราซิลประสบผลสำเร็จใน 

ปจจุบันน้ี ตอมาป ค.ศ. 2000 รัฐบาลบราซิล 

ประกาศยกเลิกการใหเงินสนับสนุนและเงิน

ประกันผลคืนกำไรแกผ ู ผล ิตเอทานอล 

เนื่องจากเอทานอลมีความสามารถทางการ

แขงขันและมีความไดเปรียบดานราคาเมื่อ 

เทียบกับน้ำมันดิบ และในป 2002 รัฐบาล 

บราซิลไดเปดเสรีราคาน้ำมันดิบและเอทานอล 

ใหเปนไปตามกลไกทางการตลาด

ป ค.ศ. 2003 บราซิลไดเริ่มผลิตและ 

จำหนายรถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือ 

ที่เรียกกันวา Flex Fuel Vehicle (FFV) 

ซึ่งเครื่องยนตแบบ FFV สามารถเลือกที่จะ 

เติมน้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทใดก็ไดตั ้งแต 

E20 ถึง E100 ตามที่ผูบริโภคเห็นวาคุมคา 

และพอใจ ทุกวันน้ีรถยนตในประเทศบราซิล 

ใชน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลจากน้ำตาล 

ออย และรถยนตที่ขายในบราซิล 9 ใน 10 

คัน เปนรถยนตแบบ FFV ขณะเดียวกัน 

ปมน้ำมัน 32,000 ปม จาก 35,000 ปม 

และประเทศในกลุม OECD 7% ตอ 93% 

และทั่วโลกอยูที่ 14% ตอ 86 % 

Energy Matrix

นอกเหนือจากการผลิตพลังงาน 

ทดแทน ประเทศบราซิลมีความสามารถใน 

การจัดหาพลังงานดานอื่นๆ รวมถึงพลังงาน 

ปโตรเลียม เมื่อป ค.ศ. 2008 บราซิลคนพบ 

แหลงน้ำมัน บริเวณ Santos Basin ทาง 

ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซึ่ง 

คาดวามีน้ำมันสำรองมากถึง 70 พันลาน 

บาร เรล จากขอมูลของร ัฐบาลบราซิล 

โครงสรางพลังงานที่จัดหามา 3 ประเภท 

สามารถนำกลับมาใช 128.726 ลานตัน 

เปนสัดสวนพลังงานทดแทน 47% ตอ 

พลังงานท่ีใชแลวหมดไป 53% (รายละเอียด 

จากตารางที่ 3)

หลังจากท่ีบราซิลไดเร่ิมผลิตและจำหนาย 

รถยนตแบบเครื่องยนตผสม หรือที่เรียกกัน 

วา Flex Fuel Vehicle (FFV) ในป ค.ศ. 

2003 จากรายงานของ Braz i l i an 

Association of Vehicle Manufacturers 

(ANFAVEA) จะพบวายอดขายเครื่องยนต 

Flex Fuel Vehicle (FFV) มีอัตราการ 

เติบโตจากป ค.ศ. 2004 ที่ 379,329 คัน 

ไปยังป ค.ศ. 2009 ที่ 2,711,267 คัน 

ซึ่งเติบโต มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป 

(ตารางที่ 2)

และปจจุบันนี้สัดสวนรถยนตเครื่อง 

ยนตผสม Flex Fuel ในบราซิล อยูที่ 40% 

ของรถยนตทั้งหมด นอกจากใชกับรถยนต 

แลวเอทานอลยังสามารถใชงานไดกับรถ 

ประจำทาง มอเตอรไซค เคร่ืองบิน และการผลิต 

พลาสติกชีวภาพ 

สรุปแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

บราซิล

ขั้นที่ 1 การเปนผูนำดาน 1st generation 

biofuel จาก traditional technology

ขั้นที่ 2 การพัฒนาเรื่อง 2nd generation 

biofuel จาก cellulose technology 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาเรื่อง agro-biotechno 

logy จาก seed and enzyme techno 

logy

เปาหมายของบราซิลคือเปนผูนำพลังงาน 

สีเขียวและผูผลิตพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุด 

ในโลก และตองการผลักดันใหเอทานอล 

เปนสินคาระดับโลกที่มีการซื้อขายระหวาง

ประเทศ อยางไรก็ตาม เอทานอลจะ 

สามารถเปนสินคาระดับโลกได ก็ตอเมื่อ 

มีการกำหนดมาตรฐานสากลของสินคา 

ด ังกลาวอยางเป นทางการ ซ ึ ่งขณะนี ้  

บราซิลอยูระหวางการรวมมือกับประเทศ 

ตางๆ ในการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

เอทานอล และ พลังงานชีวภาพในภาพรวม 

ลาสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 บราซิล 

รวมกับสหรัฐอเมริกา และ EU ออก 

“White Paper on Internationally 

Compatible Biofuels Standard” ซึ่ง 

สมุดปกขาวดังกลาวถือเปนเพียงขั้นเริ่มตน

ของขบวนการกำหนดมาตรฐานสากลของ 

พลังงานชีวภาพอยางเปนทางการตอไป 

หากผูอานสนใจขอมูลเก่ียวกับประเทศ 

ในกลุมลาตินอเมริกา สามารถสอบถามได 

ท่ีศูนยศึกษาการคาอาเซียนและลาตินอเมริกา 

(The SEA-LAC Trade Center) มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยท่ี email: sealac@utcc.ac.th 
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"The truth is that biofuel is a 

way out for the poor countries of the 

world," กลาวโดยประธานาธิบดี Luiz 

Inacio Lula da Silva เมื่อป 2007 

ที่งานประชุม Energy Summit of South 

American Nations.1 คำกลาวนี้แสดง 

ถึงความมั่นใจบวกกับความมุงมั่นของผูนำ 

บราซิลที ่ตองการแกปญหาความยากจน 

โดยการผลักดันพลังงานชีวภาพในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บราซิลถือวาเปนผูนำดานการพัฒนา 

พลังงานชีวภาพ (Biofuel) โดยเฉพาะการ 

ผลิตเอทานอล ปจจุบันบราซิลเปนผูสงออก 

เอทานอลอันดับ 1 ของโลก และเปนผูผลิต 

เอทานอลอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ 

อเมริกา บราซิลผลิตเอทานอลจากผลพลอยได 

ของน้ำตาลออยในขณะท่ีสหรัฐผลิตเอทานอล 

จากผลพลอยไดของขาวโพด และจากสถิติ 

ของ Renewable Fuel Association 

(RFA) ปริมาณการผลิตเอทานอลของโลก 

เพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2008 ไปยังป ค.ศ. 2009 

มากกวา 2000 ลานแกลลอน โดยที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาครองตำแหนงอันดับ 

1 ผูผลิตรายใหญของโลก บราซิลอันดับ 2 

สวนประเทศไทยอยูที่อันดับ 6 (ตามตาราง 

ที่ 1) 

Renewable Energy: Non-Renewable 

Energy

สัดสวนอัตราการใชพลังงานทดแทน 

(Renewable) ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไป 

(Non-Renewable) เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน 

แลว ประเทศบราซิลมีสัดสวนการใชพลังงาน 

ทดแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่ง 

บราซิลมีสัดสวนพลังงานทดแทนที่ 47% 

ตอพลังงานท่ีใชแลวหมดไปท่ี 53% ในขณะท่ี 

สหรัฐฯมีอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนที่ 

7% ตอพลังงานที่ใชแลวหมดไปที่ 93% 

“สัดสวน

Renewable 

Energy: 

Non-Renewable 

Energy  ของ

ประเทศบราซ�ล

อยูที่ 47: 53  

ในขณะที่ทั�วโลก

อยูที่ 14:86” 

“ยอดขายเคร�่องยนต Flex Fuel 

Vehicle (FFV) มีอัตราการเติบโต

จากป 2004 ที่ 379,329 คัน ไปยัง

ป 2009 ที่ 2,711,267 คัน ซ�่งเติบโต

มากกวา 7 เทา ภายใน 5 ป” 

37.9%
18.1%

15.2%
10.1%
4.8%
8.8%
3.8%
1.4%
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ศึกษาโมเดล
การพัฒนาพลังงานช�วภาพ กับผูนำ ‘Brazil’

เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา (The SEA-LAC Trade Center) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตารางที่ 3 โครงสรางพลังงานและปร�มาณการจัดหาพลังงาน
ของประเทศบราซ�ลป ค.ศ. 2007-ค.ศ. 2009

ตารางที่ 1 ปร�มาณการผลิตเอทานอลเปร�ยบเทียบป 2008 และป 2009

ตารางที่ 4 ยอดขายรถยนตแบบเคร�่องยนตผสม (หนวย:คัน)

สรุปชวงเวลาของการพัฒนาเอทานอลในประเทศบราซ�ล

Source: RFA, F.O. Lichts 2008 Estimates, http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production

ที่มา: The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA)

ที่มา: Ministry of Mines and Energy, MME

ที่มา: National Association of Vehicle Manufacturer (ANFAVEA)

 1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6566515.stm



สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี 
พลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอล 
และไบโอดีเซลจากสาหราย, การผลิตน้ำมัน 
จากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหมี 
ความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรเพิ ่มสูงขึ ้น 
รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการ
ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนา 
ตนแบบ Green City และนำไปสูการสราง 
ความเขมแข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทน 
ระดับชุมชน

เรียกวาน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ 
E85 ตามลำดับ

การซื้อขายเอทานอล
 การซื้อขายภายในประเทศ ใชวิธี 

เปดประมูลการซ้ือเอทานอลของบริษัทผูผลิต 
น้ำมัน ซึ่งเปนผูซื้อภายในประเทศ โดยปกติ 
เปนรายไตรมาส และบางครั้งเปนรายเดือน 
เปนเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง กรณีซื้อขาย 
กับตางประเทศจะขายผานผูคาเอทานอล 
(Traders) โดยสวนใหญเปนเอทานอลเกรด 
อุตสาหกรรม ปจจุบันปริมาณการสงออก 
เอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 
ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผานมา 
อยูที่ 67.53 ลานลิตร ในขณะที่ปริมาณการ 
สงออกเอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 
2553 อยูที่ 48.18 ลานลิตร ปริมาณการ 
สงออกป พ.ศ. 2552 อยูที่ 15.62 ลานลิตร 
ตั้งแต พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2554 
ปริมาณการสงออกไดมีการขยายตัวจากปที่
ผานๆ มา (กราฟหนา 39)

นโยบายพลังงานกับอนาคตเอทานอลไทย
กระทรวงพลังงาน ไดแถลงนโยบาย 

เอทานอลเปนเชื้อเพลิงที่มีการบริโภค 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองท่ัวโลก เอทานอลสามารถ 
ทำไดหลายระดับ ตั้งแตนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซินเปนน้ำมันแกสโซฮอล หรือผสมกับ 
น้ำมันดีเซลเปนน้ำมันดีโซฮอล และเอทานอล 
บริสุทธ์ิสามารถใชเปนเช้ือเพลิงไดกับรถยนต 
และเคร่ืองยนตโดยตรงท่ีไดรับการออกแบบ 
อยางเหมาะสม

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ ่งท ี ่ม ี 
ความพรอมดานการเพาะปลูกพืชพลังงาน 
ได แก   อ อย ม ันสำปะหล ัง  ข าวโพด  
ขาวฟางหวาน เปนตน และพืชเหลานี ้มี 
ความสำคัญกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ 
เร ียกวา เอทานอล พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ประเภทหนึ่งที่ใช 
ทดแทนการใชเชื ้อเพลิงน้ำมันที ่มาจาก 
ฟอสซิลได 

การผลิตเอทานอลเปนเชื ้อเพลิงใน 
ประ เทศไทยส  วนใหญ ผล ิตจากอ อย 
กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ ่งเปน 
วัตถุดิบภายในประเทศที่มีศักยภาพในการ 
ผลิตเอทานอลสูง โดยเอทานอลบริสุทธิ์ 
(99.5%) ที่ผลิตได จะนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซิน 10%, 20% และ 85% หรือ 

ประเด็นนาสนใจ 
ตามนโยบายที่ภาครัฐไดตั ้งเปาการ 

ดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
ไทยระยะสั้น กลาง ยาวนั้น อยางไรก็ตาม 
ภาคธุรกิจ รวมถึงผูผลิตเอทานอล บริษัท 
น้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนายน้ำมัน 
และภาคการเกษตรเกษตรกรระดับไรนา 
และประชาชนทั่วไปยังคงตองพึ่งพาภาครัฐ
ในการแกไขและสงเสริมพัฒนาใหเปนไป 
ตามเปาหมายที่วางไว และประเด็นที่นา 
สนใจจากสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เอทานอล ไดแก 

• ราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล 
2 ชนิด ไดแก ออยและมันสำปะหลัง มี 
ความแตกตางกันในแตละฤดูการผลิต สง 
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตและราคาจำหนาย 
เอทานอล 

• เอทานอลท่ีผลิตข้ึนและจำหนายภายใน 
ประเทศ ตองใชเปนเอทานอลแบบเชื้อเพลิง 
ไมมีมาตรการเปดกวางใหผู ผลิตสามารถ 
ขายใหก ับล ูกคาในอุตสาหกรรมอื ่นได  
ผูผลิตจึงมีขอจำกัด ตองจำหนายใหแกผูคา 
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคา 
น้ำมันเชื้อเพลิงเทานั้น ดวยเหตุนี้ เอทานอล 

จึงอยูในสภาพลนตลาด ตองระบายออกไป 
จำหนายตางประเทศ แตในขณะเดียวกัน 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการสงออก
ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร 

• ตามศักยภาพการผลิตและความตองการ 
ตามแผนยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ ป 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีความตองการ 
ใชพลังงานทดแทน 9 ลานลิตรตอวัน แต 
ปจจุบันโรงงานเอทานอลมีกำลังการผลิต 
2.96 ลานลิตรตอวัน ดังนั้นการดำเนินงาน 
เพื ่อไปสู เปาหมายนี ้ภาครัฐควรกำหนด 
ยุทธศาสตรและนโยบายเชิงรุกใหชัดเจน

• ภาครัฐควรผลักดันใหเกิดการใช 
เอทานอลเพิ่มขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะ 
ยาว ไมวาจะเปนการสรางแรงจูงใจดานราคา 
น้ำมันพรอมกับสรางความเปนธรรมแกผูใช 
โดยรวม อีกทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ 
ผูเก่ียวของ รวมถึงเกษตรกร ผูผลิตเอทานอล 
บริษัทน้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนาย 
น้ำมัน และผูบริโภคประชาชนทั่วไป 

• สนับสนุนใหภาคเอกชนทั้งในและ 
ตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันยุทธศาสตร
ใหเกิดผลลัพธตามแผนป พ.ศ. 2565

ทั้งหมดนี้เปนเพียงบางสวนของภาพ 
อุตสาหกรรมเอทานอลในปจจุบัน แตอยางไร 
ก็ตามสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองดำเนินการอยาง 
ตอเนื ่องคือการปรับตัวและสรางโอกาส 
จากการเดินหนาธุรกิจดวยพลังงานสีเขียว 
อาจจะดวยเหตุผลหลักที่วาความตองการ 
พลังงานมีมากขึ้นแตกำลังการผลิตมีจำกัด 
ผูรูทางดานพลังงานไดคาดการณวาโลกใน 
วันขางหนานี้น้ำมันที่ไดจากฟอสซิลจะหมด
ไปภายใน 40 ป และในอนาคตอีก 20 ป 
เอทานอลจะกลายเปนคำตอบของธุรกิจ 

• ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 9.0 ลานลิตร 
ตอวัน

สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ใหมๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
รวมถึงการขยายผล Green City และ 
พลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศไทย 
เปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการ 
สงออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาค 
อาเซียน

พลังงานของประเทศไทยในอนาคตนี้

อางอิง
ขอมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย, 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกรมพัฒนาธุรกิจ 
กระทรวงพลังงาน

ทางดานพลังงานของประเทศตอรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีเปาหมาย 
ท ี ่ จะส ง เสร ิมพ ัฒนาพล ังงานทดแทน 
เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ ลด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ไดจัดทำแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนแหงชาติ เปนแผน 
ระยะยาว 15 ป เรงรัดสงเสริมเอทานอล 
ไบโอดีเซล และกาซ NGV รวมทั้งแกส 
โซฮอล  E85 โดยแผนพัฒนาพล ังงาน 
ทดแทน 15 ป จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

• ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 3 ลานลิตรตอวัน

มุ งเนนสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว (proven 
technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงาน 
ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพการผลิต 
ไฟฟา และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ 
และNGV โดยใชมาตรการสนับสนุนทาง 
ดานการเงินเต็มรูปแบบ

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 6.2 ลานลิตรตอวัน
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สถานการณธุรกิจ
เอทานอลไทย

โดย: ทีมบรรณาธิการ  



สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี 
พลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอล 
และไบโอดีเซลจากสาหราย, การผลิตน้ำมัน 
จากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหมี 
ความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรเพิ ่มสูงขึ ้น 
รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการ
ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนา 
ตนแบบ Green City และนำไปสูการสราง 
ความเขมแข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทน 
ระดับชุมชน

เรียกวาน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ 
E85 ตามลำดับ

การซื้อขายเอทานอล
 การซื้อขายภายในประเทศ ใชวิธี 

เปดประมูลการซ้ือเอทานอลของบริษัทผูผลิต 
น้ำมัน ซึ่งเปนผูซื้อภายในประเทศ โดยปกติ 
เปนรายไตรมาส และบางครั้งเปนรายเดือน 
เปนเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง กรณีซื้อขาย 
กับตางประเทศจะขายผานผูคาเอทานอล 
(Traders) โดยสวนใหญเปนเอทานอลเกรด 
อุตสาหกรรม ปจจุบันปริมาณการสงออก 
เอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 
ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผานมา 
อยูที่ 67.53 ลานลิตร ในขณะที่ปริมาณการ 
สงออกเอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 
2553 อยูที่ 48.18 ลานลิตร ปริมาณการ 
สงออกป พ.ศ. 2552 อยูที่ 15.62 ลานลิตร 
ตั้งแต พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2554 
ปริมาณการสงออกไดมีการขยายตัวจากปที่
ผานๆ มา (กราฟหนา 39)

นโยบายพลังงานกับอนาคตเอทานอลไทย
กระทรวงพลังงาน ไดแถลงนโยบาย 

เอทานอลเปนเชื้อเพลิงที่มีการบริโภค 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองท่ัวโลก เอทานอลสามารถ 
ทำไดหลายระดับ ตั้งแตนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซินเปนน้ำมันแกสโซฮอล หรือผสมกับ 
น้ำมันดีเซลเปนน้ำมันดีโซฮอล และเอทานอล 
บริสุทธ์ิสามารถใชเปนเช้ือเพลิงไดกับรถยนต 
และเคร่ืองยนตโดยตรงท่ีไดรับการออกแบบ 
อยางเหมาะสม

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ ่งท ี ่ม ี 
ความพรอมดานการเพาะปลูกพืชพลังงาน 
ได แก   อ อย ม ันสำปะหล ัง  ข าวโพด  
ขาวฟางหวาน เปนตน และพืชเหลานี ้มี 
ความสำคัญกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ 
เร ียกวา เอทานอล พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ประเภทหนึ่งที่ใช 
ทดแทนการใชเชื ้อเพลิงน้ำมันที ่มาจาก 
ฟอสซิลได 

การผลิตเอทานอลเปนเชื ้อเพลิงใน 
ประ เทศไทยส  วนใหญ ผล ิตจากอ อย 
กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ ่งเปน 
วัตถุดิบภายในประเทศที่มีศักยภาพในการ 
ผลิตเอทานอลสูง โดยเอทานอลบริสุทธิ์ 
(99.5%) ที่ผลิตได จะนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซิน 10%, 20% และ 85% หรือ 

ประเด็นนาสนใจ 
ตามนโยบายที่ภาครัฐไดตั ้งเปาการ 

ดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
ไทยระยะสั้น กลาง ยาวนั้น อยางไรก็ตาม 
ภาคธุรกิจ รวมถึงผูผลิตเอทานอล บริษัท 
น้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนายน้ำมัน 
และภาคการเกษตรเกษตรกรระดับไรนา 
และประชาชนทั่วไปยังคงตองพึ่งพาภาครัฐ
ในการแกไขและสงเสริมพัฒนาใหเปนไป 
ตามเปาหมายที่วางไว และประเด็นที่นา 
สนใจจากสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เอทานอล ไดแก 

• ราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล 
2 ชนิด ไดแก ออยและมันสำปะหลัง มี 
ความแตกตางกันในแตละฤดูการผลิต สง 
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตและราคาจำหนาย 
เอทานอล 

• เอทานอลท่ีผลิตข้ึนและจำหนายภายใน 
ประเทศ ตองใชเปนเอทานอลแบบเชื้อเพลิง 
ไมมีมาตรการเปดกวางใหผู ผลิตสามารถ 
ขายใหก ับล ูกคาในอุตสาหกรรมอื ่นได  
ผูผลิตจึงมีขอจำกัด ตองจำหนายใหแกผูคา 
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคา 
น้ำมันเชื้อเพลิงเทานั้น ดวยเหตุนี้ เอทานอล 

จึงอยูในสภาพลนตลาด ตองระบายออกไป 
จำหนายตางประเทศ แตในขณะเดียวกัน 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการสงออก
ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร 

• ตามศักยภาพการผลิตและความตองการ 
ตามแผนยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ ป 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีความตองการ 
ใชพลังงานทดแทน 9 ลานลิตรตอวัน แต 
ปจจุบันโรงงานเอทานอลมีกำลังการผลิต 
2.96 ลานลิตรตอวัน ดังนั้นการดำเนินงาน 
เพื ่อไปสู เปาหมายนี ้ภาครัฐควรกำหนด 
ยุทธศาสตรและนโยบายเชิงรุกใหชัดเจน

• ภาครัฐควรผลักดันใหเกิดการใช 
เอทานอลเพิ่มขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะ 
ยาว ไมวาจะเปนการสรางแรงจูงใจดานราคา 
น้ำมันพรอมกับสรางความเปนธรรมแกผูใช 
โดยรวม อีกทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ 
ผูเก่ียวของ รวมถึงเกษตรกร ผูผลิตเอทานอล 
บริษัทน้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนาย 
น้ำมัน และผูบริโภคประชาชนทั่วไป 

• สนับสนุนใหภาคเอกชนทั้งในและ 
ตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันยุทธศาสตร
ใหเกิดผลลัพธตามแผนป พ.ศ. 2565

ทั้งหมดนี้เปนเพียงบางสวนของภาพ 
อุตสาหกรรมเอทานอลในปจจุบัน แตอยางไร 
ก็ตามสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองดำเนินการอยาง 
ตอเนื ่องคือการปรับตัวและสรางโอกาส 
จากการเดินหนาธุรกิจดวยพลังงานสีเขียว 
อาจจะดวยเหตุผลหลักที่วาความตองการ 
พลังงานมีมากขึ้นแตกำลังการผลิตมีจำกัด 
ผูรูทางดานพลังงานไดคาดการณวาโลกใน 
วันขางหนานี้น้ำมันที่ไดจากฟอสซิลจะหมด
ไปภายใน 40 ป และในอนาคตอีก 20 ป 
เอทานอลจะกลายเปนคำตอบของธุรกิจ 

• ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 9.0 ลานลิตร 
ตอวัน

สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ใหมๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
รวมถึงการขยายผล Green City และ 
พลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศไทย 
เปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการ 
สงออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาค 
อาเซียน

พลังงานของประเทศไทยในอนาคตนี้

อางอิง
ขอมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย, 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกรมพัฒนาธุรกิจ 
กระทรวงพลังงาน

ทางดานพลังงานของประเทศตอรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีเปาหมาย 
ท ี ่ จะส ง เสร ิมพ ัฒนาพล ังงานทดแทน 
เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ ลด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ไดจัดทำแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนแหงชาติ เปนแผน 
ระยะยาว 15 ป เรงรัดสงเสริมเอทานอล 
ไบโอดีเซล และกาซ NGV รวมทั้งแกส 
โซฮอล  E85 โดยแผนพัฒนาพล ังงาน 
ทดแทน 15 ป จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

• ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 3 ลานลิตรตอวัน

มุ งเนนสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว (proven 
technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงาน 
ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพการผลิต 
ไฟฟา และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ 
และNGV โดยใชมาตรการสนับสนุนทาง 
ดานการเงินเต็มรูปแบบ

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 6.2 ลานลิตรตอวัน
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สถานการณธุรกิจ
เอทานอลไทย

โดย: ทีมบรรณาธิการ  



สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี 
พลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอล 
และไบโอดีเซลจากสาหราย, การผลิตน้ำมัน 
จากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหมี 
ความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรเพิ ่มสูงขึ ้น 
รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการ
ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนา 
ตนแบบ Green City และนำไปสูการสราง 
ความเขมแข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทน 
ระดับชุมชน

เรียกวาน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ 
E85 ตามลำดับ

การซื้อขายเอทานอล
 การซื้อขายภายในประเทศ ใชวิธี 

เปดประมูลการซ้ือเอทานอลของบริษัทผูผลิต 
น้ำมัน ซึ่งเปนผูซื้อภายในประเทศ โดยปกติ 
เปนรายไตรมาส และบางครั้งเปนรายเดือน 
เปนเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง กรณีซื้อขาย 
กับตางประเทศจะขายผานผูคาเอทานอล 
(Traders) โดยสวนใหญเปนเอทานอลเกรด 
อุตสาหกรรม ปจจุบันปริมาณการสงออก 
เอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 
ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผานมา 
อยูที่ 67.53 ลานลิตร ในขณะที่ปริมาณการ 
สงออกเอทานอลของประเทศไทยป พ.ศ. 
2553 อยูที่ 48.18 ลานลิตร ปริมาณการ 
สงออกป พ.ศ. 2552 อยูที่ 15.62 ลานลิตร 
ตั้งแต พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2554 
ปริมาณการสงออกไดมีการขยายตัวจากปที่
ผานๆ มา (กราฟหนา 39)

นโยบายพลังงานกับอนาคตเอทานอลไทย
กระทรวงพลังงาน ไดแถลงนโยบาย 

เอทานอลเปนเชื้อเพลิงที่มีการบริโภค 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองท่ัวโลก เอทานอลสามารถ 
ทำไดหลายระดับ ตั้งแตนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซินเปนน้ำมันแกสโซฮอล หรือผสมกับ 
น้ำมันดีเซลเปนน้ำมันดีโซฮอล และเอทานอล 
บริสุทธ์ิสามารถใชเปนเช้ือเพลิงไดกับรถยนต 
และเคร่ืองยนตโดยตรงท่ีไดรับการออกแบบ 
อยางเหมาะสม

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ ่งท ี ่ม ี 
ความพรอมดานการเพาะปลูกพืชพลังงาน 
ได แก   อ อย ม ันสำปะหล ัง  ข าวโพด  
ขาวฟางหวาน เปนตน และพืชเหลานี ้มี 
ความสำคัญกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ 
เร ียกวา เอทานอล พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ประเภทหนึ่งที่ใช 
ทดแทนการใชเชื ้อเพลิงน้ำมันที ่มาจาก 
ฟอสซิลได 

การผลิตเอทานอลเปนเชื ้อเพลิงใน 
ประ เทศไทยส  วนใหญ ผล ิตจากอ อย 
กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ ่งเปน 
วัตถุดิบภายในประเทศที่มีศักยภาพในการ 
ผลิตเอทานอลสูง โดยเอทานอลบริสุทธิ์ 
(99.5%) ที่ผลิตได จะนำไปผสมกับน้ำมัน 
เบนซิน 10%, 20% และ 85% หรือ 

ประเด็นนาสนใจ 
ตามนโยบายที่ภาครัฐไดตั ้งเปาการ 

ดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
ไทยระยะสั้น กลาง ยาวนั้น อยางไรก็ตาม 
ภาคธุรกิจ รวมถึงผูผลิตเอทานอล บริษัท 
น้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนายน้ำมัน 
และภาคการเกษตรเกษตรกรระดับไรนา 
และประชาชนทั่วไปยังคงตองพึ่งพาภาครัฐ
ในการแกไขและสงเสริมพัฒนาใหเปนไป 
ตามเปาหมายที่วางไว และประเด็นที่นา 
สนใจจากสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เอทานอล ไดแก 

• ราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล 
2 ชนิด ไดแก ออยและมันสำปะหลัง มี 
ความแตกตางกันในแตละฤดูการผลิต สง 
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตและราคาจำหนาย 
เอทานอล 

• เอทานอลท่ีผลิตข้ึนและจำหนายภายใน 
ประเทศ ตองใชเปนเอทานอลแบบเชื้อเพลิง 
ไมมีมาตรการเปดกวางใหผู ผลิตสามารถ 
ขายใหก ับล ูกคาในอุตสาหกรรมอื ่นได  
ผูผลิตจึงมีขอจำกัด ตองจำหนายใหแกผูคา 
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคา 
น้ำมันเชื้อเพลิงเทานั้น ดวยเหตุนี้ เอทานอล 

จึงอยูในสภาพลนตลาด ตองระบายออกไป 
จำหนายตางประเทศ แตในขณะเดียวกัน 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการสงออก
ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร 

• ตามศักยภาพการผลิตและความตองการ 
ตามแผนยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ ป 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีความตองการ 
ใชพลังงานทดแทน 9 ลานลิตรตอวัน แต 
ปจจุบันโรงงานเอทานอลมีกำลังการผลิต 
2.96 ลานลิตรตอวัน ดังนั้นการดำเนินงาน 
เพื ่อไปสู เปาหมายนี ้ภาครัฐควรกำหนด 
ยุทธศาสตรและนโยบายเชิงรุกใหชัดเจน

• ภาครัฐควรผลักดันใหเกิดการใช 
เอทานอลเพิ่มขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะ 
ยาว ไมวาจะเปนการสรางแรงจูงใจดานราคา 
น้ำมันพรอมกับสรางความเปนธรรมแกผูใช 
โดยรวม อีกทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ 
ผูเก่ียวของ รวมถึงเกษตรกร ผูผลิตเอทานอล 
บริษัทน้ำมัน ผูผลิตรถยนต สถานีจำหนาย 
น้ำมัน และผูบริโภคประชาชนทั่วไป 

• สนับสนุนใหภาคเอกชนทั้งในและ 
ตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันยุทธศาสตร
ใหเกิดผลลัพธตามแผนป พ.ศ. 2565

ทั้งหมดนี้เปนเพียงบางสวนของภาพ 
อุตสาหกรรมเอทานอลในปจจุบัน แตอยางไร 
ก็ตามสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองดำเนินการอยาง 
ตอเนื ่องคือการปรับตัวและสรางโอกาส 
จากการเดินหนาธุรกิจดวยพลังงานสีเขียว 
อาจจะดวยเหตุผลหลักที่วาความตองการ 
พลังงานมีมากขึ้นแตกำลังการผลิตมีจำกัด 
ผูรูทางดานพลังงานไดคาดการณวาโลกใน 
วันขางหนานี้น้ำมันที่ไดจากฟอสซิลจะหมด
ไปภายใน 40 ป และในอนาคตอีก 20 ป 
เอทานอลจะกลายเปนคำตอบของธุรกิจ 

• ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 9.0 ลานลิตร 
ตอวัน

สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ใหมๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
รวมถึงการขยายผล Green City และ 
พลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศไทย 
เปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการ 
สงออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาค 
อาเซียน

พลังงานของประเทศไทยในอนาคตนี้

อางอิง
ขอมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย, 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกรมพัฒนาธุรกิจ 
กระทรวงพลังงาน

ทางดานพลังงานของประเทศตอรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีเปาหมาย 
ท ี ่ จะส ง เสร ิมพ ัฒนาพล ังงานทดแทน 
เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากตางประเทศ ลด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ไดจัดทำแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนแหงชาติ เปนแผน 
ระยะยาว 15 ป เรงรัดสงเสริมเอทานอล 
ไบโอดีเซล และกาซ NGV รวมทั้งแกส 
โซฮอล  E85 โดยแผนพัฒนาพล ังงาน 
ทดแทน 15 ป จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

• ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 3 ลานลิตรตอวัน

มุ งเนนสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 
ทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว (proven 
technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงาน 
ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพการผลิต 
ไฟฟา และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ 
และNGV โดยใชมาตรการสนับสนุนทาง 
ดานการเงินเต็มรูปแบบ

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 
เปาหมายปริมาณการผลิต 6.2 ลานลิตรตอวัน
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โดย: ทีมบรรณาธิการ  



สิ่งแวดลอม และเพื่อปองกันการรั่วซึมและ 
ปองกันกลิ่นที่อาจรบกวนบริเวณขางเคียง 
โรงงาน (รูปภาพที่ 3 และ 4) การสรางบอ 
หมักกาซชีวภาพนี ้ไมไดส งผลดีแคผลิต 
พลังงานแตยังสงผลใหสภาพแวดลอมและ 
ภูมิทัศนบริเวณโรงงานดีขึ้นเปนอยางมาก 
อีกทั้งลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้น
บรรยากาศ

การจัดการระบบบำบัดน้ำกากสา
ระบบบำบัดน้ำกากสาของ ไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ สามารถเก็บกักกาซชีวภาพจาก 
การยอยสลายของสารอินทรียในน้ำกากสา 
ไดประมาณ 26,000 ลบ.ม. ตอวัน ซึ่ง 
เพียงพอตอการทดแทนน้ำมันเตาใหแก 
โรงงานสุราไดเกือบทั้งหมด และเมื่อเดิน 
ระบบไดเต็มที่อาจจะมีกาซชีวภาพสวนเกิน 
ที ่จะสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอื ่นๆ ได 
นอกจากนั้นน้ำกากสาที่ผานการบำบัดยังมี
คุณคาในการปรับปรุงดิน และนำไปแจกจาย 
ใหแกเกษตรกรอีกดวย การกอสรางหลัก 
ประกอบดวย 

1. บอปรับสภาพน้ำกากสาแบบปด 
ขนาด 3,000 ลบ.ม. 

2. บอปดบำบัดน้ำกากสาแบบ ADI-BVF 
Reactor ขนาด 27,000 ลบ.ม. 

3. บอปดเก็บกากสาที่ผานการบำบัด 
ขนาด 100,000 ลบ.ม. 

4. ระบบการจัดสงกาซชีวภาพพรอม 
หัวเผาสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ

สรุปโครงสรางการจัดการการบำบัด 
น้ำกากสาในโรงงานสุราตามรูปภาพที่ 5

Review ฟงวาไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ 
ไดเริ่มพัฒนาธุรกิจพลังงาน จากการพบวา 
‘น้ำกากสา’ หรือ น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวน 
การกลั่นสุรา และเบียร (ตามรูปภาพที่ 1) 
ผลิตกาซชีวภาพลอยขึ ้นในอากาศ ซึ ่ง 
องคประกอบของกาซชีวภาพนี ้ร อยละ 
50-70 คือกาซมีเทน (Methane Gas) ซึ่ง 
ถาเราเก็บกักกาซประเภทนี้จะสามารถนำ 
ไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน 
เตาใหแกโรงงานสุราได ดังน้ัน ไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จึงริเริ่มโครงการกอสรางระบบ 
บำบัดน้ำกากสาดวยระบบบอหมักไรอากาศ 
แบบป ด  (Anaerob ic  Covered 
Lagoon) (รูปภาพที่ 2 ลักษณะของบอ 
หมักกาซชีวภาพ) ซึ ่งบริษัทฯ ไดนำเขา 
เทคโนโลยีของบริษัท ADI System Inc. 
ประเทศแคนาดา และดำเนินการกอสราง 
บอบำบัดนี ้ที ่โรงงานสุราจังหวัดบุรีร ัมย 

อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ขอนแกน และ 
ส ุ ร าษฎร  ธ าน ี  ร วม  5  จ ั ง ห ว ั ด  โ ดย  
งบประมาณกอสรางโรงงานละ 170 ลาน 
บาท

การกอสรางระบบบำบัดน้ำกากสา 
แบบบอหมักไรอากาศแบบปด (Anaerobic 
Covered Lagoon) บอทุกบอจะถูกปูพื้น 
และคล ุมบ อ เพ ื ่ อป องก ันป ญหาด าน 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจจำหนายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 
อาทิ แมโขง แสงโสม เบียรชาง เปนตน 
ซ่ึงถือเปนแบรนดช้ันนำในตลาดประเทศไทย 
หลายทานอาจไมทราบวา ‘ไทยเบฟ’ ได 
ริเริ ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งถือเปนธุรกิจใหม 
ของบริษัทและเปนธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบริษัท 
เพิ่มความสามารถทางการแขงขันในตลาด 
โดยธ ุรก ิจน ี ้ ช ื ่ อว  า  “ไทยเบฟเวอเรจ  
เอ็นเนอรยี่” ฉบับนี้นิตยสาร Thailand 
Economic & Business Review  ได 
รับเกียรติจากคุณสุธารา เทียนประภา 
กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จำกัด เลาถึงการพัฒนาธุรกิจ 
พลังงาน ผลตอบแทนทางการลงทุน และ 
อนาคตของธ ุรก ิจพล ังงานทดแทนใน 
ประเทศไทย

สุรา ใชวาจะสรางแตผลเสียตอผูบริโภค 
แตในอีกแงมุมหนึ่ง ไทยเบฟสามารถสราง 
สุราใหมีประโยชนตอธุรกิจ ชุมชน และ 
สภาพแวดลอม หลายทานคงสงสัยวาสุรา 
จะสรางสรรคพลังงานสะอาดไดอยางไร และ 
ธุรกิจพลังงานเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่ม 
ประเภทสุราอยางไร คุณสุธาราเลาให 
Thailand Economic & Business 

ทรรศนะตอ Climate Change และธุรกิจ 
พลังงานทดแทน

คุณสุธารากลาววาประเทศไทยยังมี 
ธ ุรกิจอีกหลายประเภทที ่สามารถสราง 
ธุรกิจพลังงานทดแทนได ซึ่งถามองเฉพาะ 
โมเดลการบำบัดของเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ 
แบบไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ หลายๆ 
องคกร ชุมชน ก็สามารถนำโมเดลของธุรกิจ 
ไปปรับใชได เนื่องดวยกาซชีวภาพสามารถ 
ผลิตไดจากน้ำเสียจากการเกษตรและปศุสัตว 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน 
ผลิตน้ำมันปาลมและน้ำเส ียจากแหลง 
ชุมชนเชนเดียวกับน้ำกากสา ซึ่งการจัดการ 
แบบนี ้จะพัฒนาประสิทธิภาพในการลด 
ตนทุนแกบริษัท และลดคาใชจายดานพลังงาน 
และน้ำมัน 

การลดโลกรอน หลายๆ บริษัทมีการ 
รณรงคโดยการพัฒนาโครงการสีเขียวตางๆ 
มากมาย คุณสุธารามองวาทุกๆ โครงการ 
มีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
แตสิ่งที่สำคัญที่สุดของการลดอุณหภูมิโลก 
ก็ค ือการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ซึ่งการใหความรูในประเทศไทย สื่อการ 
ประชาสัมพันธ ยังไมชัดเจนและยังเขาไมถึง 
คนไทยจำนวนมาก ทำใหคนไทยขาดความ 
เข าใจถ ึงท ี ่มาที ่ ไปของเหตุและผลของ 

ปรากฏการณ วาตนเหตุของกาซเรือนกระจก 
เกิดจากสาเหตุใด และทำอยางไรถึงลดการ 
ปลอยกาซเรือนกระจก และบริษัท/ชุมชน 
จะพัฒนาไปสูเปาหมายไดอยางไร ในขณะ 
เดียวกัน บางบริษัทมองการรับผิดชอบตอ 
อ ุณหภ ูม ิท ี ่ส ู งข ึ ้นของโลกเป นแค การ 
ประชาสัมพันธ แตสิ่งที่ทุกบริษัททำไดนาจะ 
รับผิดชอบอยางจริงจังตอสังคม คือการ 
มุ งมั ่นและรวมมือพัฒนาพลังงานที ่ผลิต 
ภายในประเทศไดเอง และหันมาพึ ่งพา 
พลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ 
มากกวาการนำเขาพลังงานและน้ำมันจาก 
ตางประเทศ 

คุณสุธารากลาวว าธ ุรก ิจพลังงาน 
ทดแทน ถือเปนเรื่องใหมกับธุรกิจและสังคม 
ไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จึง 
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยน 
ความรูระหวางองคกรกับองคกรและคนกับ
คน จึงเปดกวางใหบุคคลภายนอกเขามา 
ศึกษาและเยี่ยมชมโรงงาน อีกทั้งยินดีให 
การศึกษาแกสถาบันตางๆ และเผยแพร 
ความรูแกผูที่สนใจ ทายที่สุด เชื่อวาองคกร 
ในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาพลังงาน 
สะอาดพรอมกับเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การแขงขันในตลาดโลกได 

ทางการผลิต 10% ตามที่บริษัทฯ ตั้งเปาไว 
และพันธกิจของบริษัทฯ ที่สำคัญอีกอยาง 
คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสู 
บรรยากาศ เพื่อชวยลดอุณหภูมิโลกตาม 
นโยบายของรัฐบาล 

และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาในงาน
ประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ  Cl imate 
Thailand Conference 2011 ณ 
ศูนยประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไดรับ 
โลรางวัล Crown Standard ซึ่งทาง 
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ 
เร ือนกระจกได ม ีมต ิร ับรองโครงการ 
Methane Recovery and Utilisation 
Project ของโรงงานสุราจังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดขอนแกน 
เป นโครงการกลไกพ ัฒนาท ี ่สะอาดใน 
ประเทศไทยและเปนโครงการที ่ผานการ 
รับรองเปนโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย 
(Crown Standard) รางวัลที่ไดรับนี้ถือเปน 
หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ และสราง 
ความภูมิใจแกบริษัทฯ ในฐานะองคกร 
ผูรับผิดชอบการปลอยกาซเรือนกระจกสู 
โลกองคกรหนึ่ง

อุปสรรคของธุรกิจพลังงานทดแทน 
ค ุณส ุธาราเล าว าอ ุปสรรคในการ 

พัฒนาโครงการนี้คือการลงทุนที่คอนขาง 
สูง และการสรางความมั่นใจแกกลุมธุรกิจ 
ในเครือ ‘ไทยเบฟ’ วา โครงการนี ้จะ 
สนับสนุนผลประกอบการเปนบวกในระยะ
ยาว อีกท้ังในระยะยาวบริษัทจะลดคาใชจาย 
ในการส ั ่ งซ ื ้ อน ้ำม ันจากภายนอกท ี ่ม ี 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยโจทย 
ที่ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ ไดรับมาคือ 
การลดตนทุนทางการผลิต 10% ซึ่งเปน 
โจทยที่ทาทายตอการพัฒนาโครงการของ 
บริษัทฯ

อยางไรก็ตาม สิ ่งที ่ชวยสนับสนุน 
บริษัทใหมีผลตอบแทนทางการลงทุนอีก 
ทางหนึ่งคือการยื่นขอรับการสงเสริมจาก 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ เพื่อสิทธิประโยชนทางดานภาษี 
และยื ่นเสนอขึ ้นทะเบียนโครงการเปน 
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือที่ 
เรียกกันวา CDM: Clean Development 
Mechanism ผานองคการบริหารจัดการ 
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตาม 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใน 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change)  ทางบริษัทฯ จึงไดรับ 
เงินสนับสนุนจาก UNFCCC หรือ เรียกวา 
คารบอนเครดิต เปนเงินสนับสนุนจำนวน 
หนึ่งทำใหลดภาระดานเงินทุนในระดับหนึ่ง

และทำใหผลตอบแทนทางการลงทุนดีขึ้น
ในสวนของอุปสรรคการดำเนินงาน 

ของทีม ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ คือ 
ความยากในการเฝาตรวจการเปลี่ยนแปลง
ของชีวภาพในน้ำกากสา เนื่องจากแตละ 
โรงงานมีความเขมขนของสารที่แตกตางกัน 
กระบวนการการบำบัดจำเปนตองมีความ 
สัมพันธกับสภาพของชีวภาพในแหลงนั้น 
ของเสียจากการกลั่นสุรามีความเขมขนมาก
กวาสภาพของเสียจากเบียร โรงสุราแตละ 
โรงจึงตองทำการวิจัยและเฝาตรวจผลวิจัย 
ตลอดเวลา นักวิจัยและผูดูแลจำเปนตองมี 
ความรูความเขาใจ อีกทั้งเรื ่องการบำบัด 
น้ำเสียเพื่อเปนพลังงานทดแทนนี้ ถือเปน 
เรื่องใหมในประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนา 
ตางๆ ย ังคงตองอาศัยเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศซึ่งมีผลตอตนทุนในการพัฒนา 
โครงการของบริษัทฯ

แนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน 
คุณสุธารากลาววาไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ เริ่มการดำเนินงานมาไดเกือบ 3 
ป ซ ึ ่งพ ันธกิจของบริษ ัทฯ คือธ ุรก ิจ 
ตอเนื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุม
ธุรกิจ ไทยเบฟเวอเรจ ดังนั้นขอบขายของ 
การขยายงานคงยังเปนแผนงานปรับปรุง 
โรงบำบัดน้ำเสียจากการกล่ันสุราและโรงเบียร 
ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ มีเปาหมายวาการดำเนิน 
โครงการบำบัดน้ำกากสาของโรงงานสุราตอ
อีก 11 โรง เพื่อลดการตนทุนการใชจาย 
ดานพลังงานและน้ำมัน และจะลดตนทุน 

รูปภาพที่ 5 โครงสรางการจัดการบำบัดน้ำกากสาในโรงงาน

รูปภาพที่ 1 :
น้ำกากสา หร�อน้ำเสียที่เกิดจากการ
กระบวนการกลั�น สุรา

รูปภาพที่ 3 :
บอหมักกาซช�วภาพระหวางกอสราง

รูปภาพที่ 2 :
ลักษณะของบอหมักกาซช�วภาพ

รูปภาพที่ 4 :
บอหมักกาซช�วภาพที่กอสรางเสร�จ

“การเพิ ่มขีดความสามารถทางการ 
แขงขันในตลาด เราไมไดมองแคยอดขาย 
แตเรามองสวนที ่สัมพันธกับยอดขายคือ 
ตนทุน และตนทุนนี้จะลดลงไดอยางไร ใน 
เมื ่อบริษัทยังคงตองพึ ่งพาพลังงานจาก 
ภายนอก ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จึงเปนทางเลือกใหมของไทยเบฟ”
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สรางสรรค ‘สุรา’ ใหเปนพลังงานสะอาด
บทสัมภาษณ คุณสุธารา เทียนประภา
กรรมการผูจัดการ บร�ษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร 



สิ่งแวดลอม และเพื่อปองกันการรั่วซึมและ 
ปองกันกลิ่นที่อาจรบกวนบริเวณขางเคียง 
โรงงาน (รูปภาพที่ 3 และ 4) การสรางบอ 
หมักกาซชีวภาพนี ้ไมไดส งผลดีแคผลิต 
พลังงานแตยังสงผลใหสภาพแวดลอมและ 
ภูมิทัศนบริเวณโรงงานดีขึ้นเปนอยางมาก 
อีกทั้งลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้น
บรรยากาศ

การจัดการระบบบำบัดน้ำกากสา
ระบบบำบัดน้ำกากสาของ ไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ สามารถเก็บกักกาซชีวภาพจาก 
การยอยสลายของสารอินทรียในน้ำกากสา 
ไดประมาณ 26,000 ลบ.ม. ตอวัน ซึ่ง 
เพียงพอตอการทดแทนน้ำมันเตาใหแก 
โรงงานสุราไดเกือบทั้งหมด และเมื่อเดิน 
ระบบไดเต็มที่อาจจะมีกาซชีวภาพสวนเกิน 
ที ่จะสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอื ่นๆ ได 
นอกจากนั้นน้ำกากสาที่ผานการบำบัดยังมี
คุณคาในการปรับปรุงดิน และนำไปแจกจาย 
ใหแกเกษตรกรอีกดวย การกอสรางหลัก 
ประกอบดวย 

1. บอปรับสภาพน้ำกากสาแบบปด 
ขนาด 3,000 ลบ.ม. 

2. บอปดบำบัดน้ำกากสาแบบ ADI-BVF 
Reactor ขนาด 27,000 ลบ.ม. 

3. บอปดเก็บกากสาที่ผานการบำบัด 
ขนาด 100,000 ลบ.ม. 

4. ระบบการจัดสงกาซชีวภาพพรอม 
หัวเผาสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ

สรุปโครงสรางการจัดการการบำบัด 
น้ำกากสาในโรงงานสุราตามรูปภาพที่ 5

Review ฟงวาไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ 
ไดเริ่มพัฒนาธุรกิจพลังงาน จากการพบวา 
‘น้ำกากสา’ หรือ น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวน 
การกลั่นสุรา และเบียร (ตามรูปภาพที่ 1) 
ผลิตกาซชีวภาพลอยขึ ้นในอากาศ ซึ ่ง 
องคประกอบของกาซชีวภาพนี ้ร อยละ 
50-70 คือกาซมีเทน (Methane Gas) ซึ่ง 
ถาเราเก็บกักกาซประเภทนี้จะสามารถนำ 
ไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน 
เตาใหแกโรงงานสุราได ดังน้ัน ไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จึงริเริ่มโครงการกอสรางระบบ 
บำบัดน้ำกากสาดวยระบบบอหมักไรอากาศ 
แบบป ด  (Anaerob ic  Covered 
Lagoon) (รูปภาพที่ 2 ลักษณะของบอ 
หมักกาซชีวภาพ) ซึ ่งบริษัทฯ ไดนำเขา 
เทคโนโลยีของบริษัท ADI System Inc. 
ประเทศแคนาดา และดำเนินการกอสราง 
บอบำบัดนี ้ที ่โรงงานสุราจังหวัดบุรีร ัมย 

อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ขอนแกน และ 
ส ุ ร าษฎร  ธ าน ี  ร วม  5  จ ั ง ห ว ั ด  โ ดย  
งบประมาณกอสรางโรงงานละ 170 ลาน 
บาท

การกอสรางระบบบำบัดน้ำกากสา 
แบบบอหมักไรอากาศแบบปด (Anaerobic 
Covered Lagoon) บอทุกบอจะถูกปูพื้น 
และคล ุมบ อ เพ ื ่ อป องก ันป ญหาด าน 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจจำหนายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 
อาทิ แมโขง แสงโสม เบียรชาง เปนตน 
ซ่ึงถือเปนแบรนดช้ันนำในตลาดประเทศไทย 
หลายทานอาจไมทราบวา ‘ไทยเบฟ’ ได 
ริเริ ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งถือเปนธุรกิจใหม 
ของบริษัทและเปนธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบริษัท 
เพิ่มความสามารถทางการแขงขันในตลาด 
โดยธ ุรก ิจน ี ้ ช ื ่ อว  า  “ไทยเบฟเวอเรจ  
เอ็นเนอรยี่” ฉบับนี้นิตยสาร Thailand 
Economic & Business Review  ได 
รับเกียรติจากคุณสุธารา เทียนประภา 
กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จำกัด เลาถึงการพัฒนาธุรกิจ 
พลังงาน ผลตอบแทนทางการลงทุน และ 
อนาคตของธ ุรก ิจพล ังงานทดแทนใน 
ประเทศไทย

สุรา ใชวาจะสรางแตผลเสียตอผูบริโภค 
แตในอีกแงมุมหนึ่ง ไทยเบฟสามารถสราง 
สุราใหมีประโยชนตอธุรกิจ ชุมชน และ 
สภาพแวดลอม หลายทานคงสงสัยวาสุรา 
จะสรางสรรคพลังงานสะอาดไดอยางไร และ 
ธุรกิจพลังงานเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่ม 
ประเภทสุราอยางไร คุณสุธาราเลาให 
Thailand Economic & Business 

ทรรศนะตอ Climate Change และธุรกิจ 
พลังงานทดแทน

คุณสุธารากลาววาประเทศไทยยังมี 
ธ ุรกิจอีกหลายประเภทที ่สามารถสราง 
ธุรกิจพลังงานทดแทนได ซึ่งถามองเฉพาะ 
โมเดลการบำบัดของเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ 
แบบไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ หลายๆ 
องคกร ชุมชน ก็สามารถนำโมเดลของธุรกิจ 
ไปปรับใชได เนื่องดวยกาซชีวภาพสามารถ 
ผลิตไดจากน้ำเสียจากการเกษตรและปศุสัตว 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน 
ผลิตน้ำมันปาลมและน้ำเส ียจากแหลง 
ชุมชนเชนเดียวกับน้ำกากสา ซึ่งการจัดการ 
แบบนี ้จะพัฒนาประสิทธิภาพในการลด 
ตนทุนแกบริษัท และลดคาใชจายดานพลังงาน 
และน้ำมัน 

การลดโลกรอน หลายๆ บริษัทมีการ 
รณรงคโดยการพัฒนาโครงการสีเขียวตางๆ 
มากมาย คุณสุธารามองวาทุกๆ โครงการ 
มีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
แตสิ่งที่สำคัญที่สุดของการลดอุณหภูมิโลก 
ก็ค ือการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ซึ่งการใหความรูในประเทศไทย สื่อการ 
ประชาสัมพันธ ยังไมชัดเจนและยังเขาไมถึง 
คนไทยจำนวนมาก ทำใหคนไทยขาดความ 
เข าใจถ ึงท ี ่มาที ่ ไปของเหตุและผลของ 

ปรากฏการณ วาตนเหตุของกาซเรือนกระจก 
เกิดจากสาเหตุใด และทำอยางไรถึงลดการ 
ปลอยกาซเรือนกระจก และบริษัท/ชุมชน 
จะพัฒนาไปสูเปาหมายไดอยางไร ในขณะ 
เดียวกัน บางบริษัทมองการรับผิดชอบตอ 
อ ุณหภ ูม ิท ี ่ส ู งข ึ ้นของโลกเป นแค การ 
ประชาสัมพันธ แตสิ่งที่ทุกบริษัททำไดนาจะ 
รับผิดชอบอยางจริงจังตอสังคม คือการ 
มุ งมั ่นและรวมมือพัฒนาพลังงานที ่ผลิต 
ภายในประเทศไดเอง และหันมาพึ ่งพา 
พลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ 
มากกวาการนำเขาพลังงานและน้ำมันจาก 
ตางประเทศ 

คุณสุธารากลาวว าธ ุรก ิจพลังงาน 
ทดแทน ถือเปนเรื่องใหมกับธุรกิจและสังคม 
ไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จึง 
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยน 
ความรูระหวางองคกรกับองคกรและคนกับ
คน จึงเปดกวางใหบุคคลภายนอกเขามา 
ศึกษาและเยี่ยมชมโรงงาน อีกทั้งยินดีให 
การศึกษาแกสถาบันตางๆ และเผยแพร 
ความรูแกผูที่สนใจ ทายที่สุด เชื่อวาองคกร 
ในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาพลังงาน 
สะอาดพรอมกับเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การแขงขันในตลาดโลกได 

ทางการผลิต 10% ตามที่บริษัทฯ ตั้งเปาไว 
และพันธกิจของบริษัทฯ ที่สำคัญอีกอยาง 
คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสู 
บรรยากาศ เพื่อชวยลดอุณหภูมิโลกตาม 
นโยบายของรัฐบาล 

และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาในงาน
ประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ  Cl imate 
Thailand Conference 2011 ณ 
ศูนยประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไดรับ 
โลรางวัล Crown Standard ซึ่งทาง 
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ 
เร ือนกระจกได ม ีมต ิร ับรองโครงการ 
Methane Recovery and Utilisation 
Project ของโรงงานสุราจังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดขอนแกน 
เป นโครงการกลไกพ ัฒนาท ี ่สะอาดใน 
ประเทศไทยและเปนโครงการที ่ผานการ 
รับรองเปนโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย 
(Crown Standard) รางวัลที่ไดรับนี้ถือเปน 
หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ และสราง 
ความภูมิใจแกบริษัทฯ ในฐานะองคกร 
ผูรับผิดชอบการปลอยกาซเรือนกระจกสู 
โลกองคกรหนึ่ง

อุปสรรคของธุรกิจพลังงานทดแทน 
ค ุณส ุธาราเล าว าอ ุปสรรคในการ 

พัฒนาโครงการนี้คือการลงทุนที่คอนขาง 
สูง และการสรางความมั่นใจแกกลุมธุรกิจ 
ในเครือ ‘ไทยเบฟ’ วา โครงการนี ้จะ 
สนับสนุนผลประกอบการเปนบวกในระยะ
ยาว อีกท้ังในระยะยาวบริษัทจะลดคาใชจาย 
ในการส ั ่ งซ ื ้ อน ้ำม ันจากภายนอกท ี ่ม ี 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยโจทย 
ที่ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ ไดรับมาคือ 
การลดตนทุนทางการผลิต 10% ซึ่งเปน 
โจทยที่ทาทายตอการพัฒนาโครงการของ 
บริษัทฯ

อยางไรก็ตาม สิ ่งที ่ชวยสนับสนุน 
บริษัทใหมีผลตอบแทนทางการลงทุนอีก 
ทางหนึ่งคือการยื่นขอรับการสงเสริมจาก 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ เพื่อสิทธิประโยชนทางดานภาษี 
และยื ่นเสนอขึ ้นทะเบียนโครงการเปน 
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือที่ 
เรียกกันวา CDM: Clean Development 
Mechanism ผานองคการบริหารจัดการ 
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตาม 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใน 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change)  ทางบริษัทฯ จึงไดรับ 
เงินสนับสนุนจาก UNFCCC หรือ เรียกวา 
คารบอนเครดิต เปนเงินสนับสนุนจำนวน 
หนึ่งทำใหลดภาระดานเงินทุนในระดับหนึ่ง

และทำใหผลตอบแทนทางการลงทุนดีขึ้น
ในสวนของอุปสรรคการดำเนินงาน 

ของทีม ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ คือ 
ความยากในการเฝาตรวจการเปลี่ยนแปลง
ของชีวภาพในน้ำกากสา เนื่องจากแตละ 
โรงงานมีความเขมขนของสารที่แตกตางกัน 
กระบวนการการบำบัดจำเปนตองมีความ 
สัมพันธกับสภาพของชีวภาพในแหลงนั้น 
ของเสียจากการกลั่นสุรามีความเขมขนมาก
กวาสภาพของเสียจากเบียร โรงสุราแตละ 
โรงจึงตองทำการวิจัยและเฝาตรวจผลวิจัย 
ตลอดเวลา นักวิจัยและผูดูแลจำเปนตองมี 
ความรูความเขาใจ อีกทั้งเรื ่องการบำบัด 
น้ำเสียเพื่อเปนพลังงานทดแทนนี้ ถือเปน 
เรื่องใหมในประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนา 
ตางๆ ย ังคงตองอาศัยเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศซึ่งมีผลตอตนทุนในการพัฒนา 
โครงการของบริษัทฯ

แนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน 
คุณสุธารากลาววาไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ เริ่มการดำเนินงานมาไดเกือบ 3 
ป ซ ึ ่งพ ันธกิจของบริษ ัทฯ คือธ ุรก ิจ 
ตอเนื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุม
ธุรกิจ ไทยเบฟเวอเรจ ดังนั้นขอบขายของ 
การขยายงานคงยังเปนแผนงานปรับปรุง 
โรงบำบัดน้ำเสียจากการกล่ันสุราและโรงเบียร 
ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ มีเปาหมายวาการดำเนิน 
โครงการบำบัดน้ำกากสาของโรงงานสุราตอ
อีก 11 โรง เพื่อลดการตนทุนการใชจาย 
ดานพลังงานและน้ำมัน และจะลดตนทุน 

รูปภาพที่ 5 โครงสรางการจัดการบำบัดน้ำกากสาในโรงงาน

รูปภาพที่ 1 :
น้ำกากสา หร�อน้ำเสียที่เกิดจากการ
กระบวนการกลั�น สุรา

รูปภาพที่ 3 :
บอหมักกาซช�วภาพระหวางกอสราง

รูปภาพที่ 2 :
ลักษณะของบอหมักกาซช�วภาพ

รูปภาพที่ 4 :
บอหมักกาซช�วภาพที่กอสรางเสร�จ

“การเพิ ่มขีดความสามารถทางการ 
แขงขันในตลาด เราไมไดมองแคยอดขาย 
แตเรามองสวนที ่สัมพันธกับยอดขายคือ 
ตนทุน และตนทุนนี้จะลดลงไดอยางไร ใน 
เมื ่อบริษัทยังคงตองพึ ่งพาพลังงานจาก 
ภายนอก ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จึงเปนทางเลือกใหมของไทยเบฟ”
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สรางสรรค ‘สุรา’ ใหเปนพลังงานสะอาด
บทสัมภาษณ คุณสุธารา เทียนประภา
กรรมการผูจัดการ บร�ษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
เร�ยบเร�ยงโดย อารดา มหามิตร 



สิ่งแวดลอม และเพื่อปองกันการรั่วซึมและ 
ปองกันกลิ่นที่อาจรบกวนบริเวณขางเคียง 
โรงงาน (รูปภาพที่ 3 และ 4) การสรางบอ 
หมักกาซชีวภาพนี ้ไมไดส งผลดีแคผลิต 
พลังงานแตยังสงผลใหสภาพแวดลอมและ 
ภูมิทัศนบริเวณโรงงานดีขึ้นเปนอยางมาก 
อีกทั้งลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้น
บรรยากาศ

การจัดการระบบบำบัดน้ำกากสา
ระบบบำบัดน้ำกากสาของ ไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ สามารถเก็บกักกาซชีวภาพจาก 
การยอยสลายของสารอินทรียในน้ำกากสา 
ไดประมาณ 26,000 ลบ.ม. ตอวัน ซึ่ง 
เพียงพอตอการทดแทนน้ำมันเตาใหแก 
โรงงานสุราไดเกือบทั้งหมด และเมื่อเดิน 
ระบบไดเต็มที่อาจจะมีกาซชีวภาพสวนเกิน 
ที ่จะสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอื ่นๆ ได 
นอกจากนั้นน้ำกากสาที่ผานการบำบัดยังมี
คุณคาในการปรับปรุงดิน และนำไปแจกจาย 
ใหแกเกษตรกรอีกดวย การกอสรางหลัก 
ประกอบดวย 

1. บอปรับสภาพน้ำกากสาแบบปด 
ขนาด 3,000 ลบ.ม. 

2. บอปดบำบัดน้ำกากสาแบบ ADI-BVF 
Reactor ขนาด 27,000 ลบ.ม. 

3. บอปดเก็บกากสาที่ผานการบำบัด 
ขนาด 100,000 ลบ.ม. 

4. ระบบการจัดสงกาซชีวภาพพรอม 
หัวเผาสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ

สรุปโครงสรางการจัดการการบำบัด 
น้ำกากสาในโรงงานสุราตามรูปภาพที่ 5

Review ฟงวาไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ 
ไดเริ่มพัฒนาธุรกิจพลังงาน จากการพบวา 
‘น้ำกากสา’ หรือ น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวน 
การกลั่นสุรา และเบียร (ตามรูปภาพที่ 1) 
ผลิตกาซชีวภาพลอยขึ ้นในอากาศ ซึ ่ง 
องคประกอบของกาซชีวภาพนี ้ร อยละ 
50-70 คือกาซมีเทน (Methane Gas) ซึ่ง 
ถาเราเก็บกักกาซประเภทนี้จะสามารถนำ 
ไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน 
เตาใหแกโรงงานสุราได ดังน้ัน ไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จึงริเริ่มโครงการกอสรางระบบ 
บำบัดน้ำกากสาดวยระบบบอหมักไรอากาศ 
แบบป ด  (Anaerob ic  Covered 
Lagoon) (รูปภาพที่ 2 ลักษณะของบอ 
หมักกาซชีวภาพ) ซึ ่งบริษัทฯ ไดนำเขา 
เทคโนโลยีของบริษัท ADI System Inc. 
ประเทศแคนาดา และดำเนินการกอสราง 
บอบำบัดนี ้ที ่โรงงานสุราจังหวัดบุรีร ัมย 

อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ขอนแกน และ 
ส ุ ร าษฎร  ธ าน ี  ร วม  5  จ ั ง ห ว ั ด  โ ดย  
งบประมาณกอสรางโรงงานละ 170 ลาน 
บาท

การกอสรางระบบบำบัดน้ำกากสา 
แบบบอหมักไรอากาศแบบปด (Anaerobic 
Covered Lagoon) บอทุกบอจะถูกปูพื้น 
และคล ุมบ อ เพ ื ่ อป องก ันป ญหาด าน 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจจำหนายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 
อาทิ แมโขง แสงโสม เบียรชาง เปนตน 
ซ่ึงถือเปนแบรนดช้ันนำในตลาดประเทศไทย 
หลายทานอาจไมทราบวา ‘ไทยเบฟ’ ได 
ริเริ ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งถือเปนธุรกิจใหม 
ของบริษัทและเปนธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบริษัท 
เพิ่มความสามารถทางการแขงขันในตลาด 
โดยธ ุรก ิจน ี ้ ช ื ่ อว  า  “ไทยเบฟเวอเรจ  
เอ็นเนอรยี่” ฉบับนี้นิตยสาร Thailand 
Economic & Business Review  ได 
รับเกียรติจากคุณสุธารา เทียนประภา 
กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
เอ็นเนอรยี่ จำกัด เลาถึงการพัฒนาธุรกิจ 
พลังงาน ผลตอบแทนทางการลงทุน และ 
อนาคตของธ ุรก ิจพล ังงานทดแทนใน 
ประเทศไทย

สุรา ใชวาจะสรางแตผลเสียตอผูบริโภค 
แตในอีกแงมุมหนึ่ง ไทยเบฟสามารถสราง 
สุราใหมีประโยชนตอธุรกิจ ชุมชน และ 
สภาพแวดลอม หลายทานคงสงสัยวาสุรา 
จะสรางสรรคพลังงานสะอาดไดอยางไร และ 
ธุรกิจพลังงานเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่ม 
ประเภทสุราอยางไร คุณสุธาราเลาให 
Thailand Economic & Business 

ทรรศนะตอ Climate Change และธุรกิจ 
พลังงานทดแทน

คุณสุธารากลาววาประเทศไทยยังมี 
ธ ุรกิจอีกหลายประเภทที ่สามารถสราง 
ธุรกิจพลังงานทดแทนได ซึ่งถามองเฉพาะ 
โมเดลการบำบัดของเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ 
แบบไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ หลายๆ 
องคกร ชุมชน ก็สามารถนำโมเดลของธุรกิจ 
ไปปรับใชได เนื่องดวยกาซชีวภาพสามารถ 
ผลิตไดจากน้ำเสียจากการเกษตรและปศุสัตว 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน 
ผลิตน้ำมันปาลมและน้ำเส ียจากแหลง 
ชุมชนเชนเดียวกับน้ำกากสา ซึ่งการจัดการ 
แบบนี ้จะพัฒนาประสิทธิภาพในการลด 
ตนทุนแกบริษัท และลดคาใชจายดานพลังงาน 
และน้ำมัน 

การลดโลกรอน หลายๆ บริษัทมีการ 
รณรงคโดยการพัฒนาโครงการสีเขียวตางๆ 
มากมาย คุณสุธารามองวาทุกๆ โครงการ 
มีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
แตสิ่งที่สำคัญที่สุดของการลดอุณหภูมิโลก 
ก็ค ือการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ซึ่งการใหความรูในประเทศไทย สื่อการ 
ประชาสัมพันธ ยังไมชัดเจนและยังเขาไมถึง 
คนไทยจำนวนมาก ทำใหคนไทยขาดความ 
เข าใจถ ึงท ี ่มาที ่ ไปของเหตุและผลของ 

ปรากฏการณ วาตนเหตุของกาซเรือนกระจก 
เกิดจากสาเหตุใด และทำอยางไรถึงลดการ 
ปลอยกาซเรือนกระจก และบริษัท/ชุมชน 
จะพัฒนาไปสูเปาหมายไดอยางไร ในขณะ 
เดียวกัน บางบริษัทมองการรับผิดชอบตอ 
อ ุณหภ ูม ิท ี ่ส ู งข ึ ้นของโลกเป นแค การ 
ประชาสัมพันธ แตสิ่งที่ทุกบริษัททำไดนาจะ 
รับผิดชอบอยางจริงจังตอสังคม คือการ 
มุ งมั ่นและรวมมือพัฒนาพลังงานที ่ผลิต 
ภายในประเทศไดเอง และหันมาพึ ่งพา 
พลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ 
มากกวาการนำเขาพลังงานและน้ำมันจาก 
ตางประเทศ 

คุณสุธารากลาวว าธ ุรก ิจพลังงาน 
ทดแทน ถือเปนเรื่องใหมกับธุรกิจและสังคม 
ไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จึง 
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยน 
ความรูระหวางองคกรกับองคกรและคนกับ
คน จึงเปดกวางใหบุคคลภายนอกเขามา 
ศึกษาและเยี่ยมชมโรงงาน อีกทั้งยินดีให 
การศึกษาแกสถาบันตางๆ และเผยแพร 
ความรูแกผูที่สนใจ ทายที่สุด เชื่อวาองคกร 
ในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาพลังงาน 
สะอาดพรอมกับเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การแขงขันในตลาดโลกได 

ทางการผลิต 10% ตามที่บริษัทฯ ตั้งเปาไว 
และพันธกิจของบริษัทฯ ที่สำคัญอีกอยาง 
คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสู 
บรรยากาศ เพื่อชวยลดอุณหภูมิโลกตาม 
นโยบายของรัฐบาล 

และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาในงาน
ประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ  Cl imate 
Thailand Conference 2011 ณ 
ศูนยประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไดรับ 
โลรางวัล Crown Standard ซึ่งทาง 
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ 
เร ือนกระจกได ม ีมต ิร ับรองโครงการ 
Methane Recovery and Utilisation 
Project ของโรงงานสุราจังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดขอนแกน 
เป นโครงการกลไกพ ัฒนาท ี ่สะอาดใน 
ประเทศไทยและเปนโครงการที ่ผานการ 
รับรองเปนโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย 
(Crown Standard) รางวัลที่ไดรับนี้ถือเปน 
หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ และสราง 
ความภูมิใจแกบริษัทฯ ในฐานะองคกร 
ผูรับผิดชอบการปลอยกาซเรือนกระจกสู 
โลกองคกรหนึ่ง

อุปสรรคของธุรกิจพลังงานทดแทน 
ค ุณส ุธาราเล าว าอ ุปสรรคในการ 

พัฒนาโครงการนี้คือการลงทุนที่คอนขาง 
สูง และการสรางความมั่นใจแกกลุมธุรกิจ 
ในเครือ ‘ไทยเบฟ’ วา โครงการนี ้จะ 
สนับสนุนผลประกอบการเปนบวกในระยะ
ยาว อีกท้ังในระยะยาวบริษัทจะลดคาใชจาย 
ในการส ั ่ งซ ื ้ อน ้ำม ันจากภายนอกท ี ่ม ี 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยโจทย 
ที่ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ ไดรับมาคือ 
การลดตนทุนทางการผลิต 10% ซึ่งเปน 
โจทยที่ทาทายตอการพัฒนาโครงการของ 
บริษัทฯ

อยางไรก็ตาม สิ ่งที ่ชวยสนับสนุน 
บริษัทใหมีผลตอบแทนทางการลงทุนอีก 
ทางหนึ่งคือการยื่นขอรับการสงเสริมจาก 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ เพื่อสิทธิประโยชนทางดานภาษี 
และยื ่นเสนอขึ ้นทะเบียนโครงการเปน 
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือที่ 
เรียกกันวา CDM: Clean Development 
Mechanism ผานองคการบริหารจัดการ 
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตาม 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใน 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change)  ทางบริษัทฯ จึงไดรับ 
เงินสนับสนุนจาก UNFCCC หรือ เรียกวา 
คารบอนเครดิต เปนเงินสนับสนุนจำนวน 
หนึ่งทำใหลดภาระดานเงินทุนในระดับหนึ่ง

และทำใหผลตอบแทนทางการลงทุนดีขึ้น
ในสวนของอุปสรรคการดำเนินงาน 

ของทีม ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ คือ 
ความยากในการเฝาตรวจการเปลี่ยนแปลง
ของชีวภาพในน้ำกากสา เนื่องจากแตละ 
โรงงานมีความเขมขนของสารที่แตกตางกัน 
กระบวนการการบำบัดจำเปนตองมีความ 
สัมพันธกับสภาพของชีวภาพในแหลงนั้น 
ของเสียจากการกลั่นสุรามีความเขมขนมาก
กวาสภาพของเสียจากเบียร โรงสุราแตละ 
โรงจึงตองทำการวิจัยและเฝาตรวจผลวิจัย 
ตลอดเวลา นักวิจัยและผูดูแลจำเปนตองมี 
ความรูความเขาใจ อีกทั้งเรื ่องการบำบัด 
น้ำเสียเพื่อเปนพลังงานทดแทนนี้ ถือเปน 
เรื่องใหมในประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนา 
ตางๆ ย ังคงตองอาศัยเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศซึ่งมีผลตอตนทุนในการพัฒนา 
โครงการของบริษัทฯ

แนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน 
คุณสุธารากลาววาไทยเบฟเวอเรจ 

เอ็นเนอรยี่ เริ่มการดำเนินงานมาไดเกือบ 3 
ป ซ ึ ่งพ ันธกิจของบริษ ัทฯ คือธ ุรก ิจ 
ตอเนื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุม
ธุรกิจ ไทยเบฟเวอเรจ ดังนั้นขอบขายของ 
การขยายงานคงยังเปนแผนงานปรับปรุง 
โรงบำบัดน้ำเสียจากการกล่ันสุราและโรงเบียร 
ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ มีเปาหมายวาการดำเนิน 
โครงการบำบัดน้ำกากสาของโรงงานสุราตอ
อีก 11 โรง เพื่อลดการตนทุนการใชจาย 
ดานพลังงานและน้ำมัน และจะลดตนทุน 

รูปภาพที่ 5 โครงสรางการจัดการบำบัดน้ำกากสาในโรงงาน

รูปภาพที่ 1 :
น้ำกากสา หร�อน้ำเสียที่เกิดจากการ
กระบวนการกลั�น สุรา

รูปภาพที่ 3 :
บอหมักกาซช�วภาพระหวางกอสราง

รูปภาพที่ 2 :
ลักษณะของบอหมักกาซช�วภาพ

รูปภาพที่ 4 :
บอหมักกาซช�วภาพที่กอสรางเสร�จ

“การเพิ ่มขีดความสามารถทางการ 
แขงขันในตลาด เราไมไดมองแคยอดขาย 
แตเรามองสวนที ่สัมพันธกับยอดขายคือ 
ตนทุน และตนทุนนี้จะลดลงไดอยางไร ใน 
เมื ่อบริษัทยังคงตองพึ ่งพาพลังงานจาก 
ภายนอก ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทน 
จึงเปนทางเลือกใหมของไทยเบฟ”
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สรางสรรค ‘สุรา’ ใหเปนพลังงานสะอาด
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ความยากของการพัฒนาแบรนดที ่ 
มุงเนนเก่ียวกับส่ิงแวดลอม คือ การส่ือสาร 
การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน 
แกนหลักของแบรนด หรือเปนแคโปรแกรม 
CSR ของแบรนด  จำเปนตองมีความตอเน่ือง 
ในการสื่อสาร เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ 
จดจำ พยายามเช่ือมโยงเร่ืองราวของแบรนด 
ท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมใหเปนเร่ืองใกลตัว 
ผูบริโภคท่ีมีผลกระทบกับทุกคน และทุกคน 
สามารถมีสวนรวมได ที่สำคัญคือบริษัท 
ตองไมใชแคพูดวารักษาสิ่งแวดลอมเทานั้น 
แตตองลงมือทำจริงดวย

สิ่งที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือผูบริโภค 
ใหความสนใจกับเรื่องหีบหอ (Packaging) 
ของสินคามาก โดยเฉพาะสินคาอุปโภค 
บริโภค ผูบริโภคมองวาสินคาสวนใหญมี 
การทำหีบหอมากจนเก ินความจำเป น 
(overpackaged) ดังนั ้น ผู บริโภคจึงมี 
แนวโนมที่จะใหการสนับสนุนหรือซื้อสินคา
ที ่ใช แพคเกจแตพอเหมาะหรือสามารถ 
รีไซเคิลได หรือสงเสริมรานคาที่สนับสนุน 
การไมใชถุงพลาสติก          

สรุปวาสิ ่งสำคัญที่นักการตลาดควร 
คำนึงถึงหากตองการมุงเนนการทำ Green 
Marketing คือ 

และเต็มใจท่ีจะจายเพ่ิมแพงข้ึนสำหรับสินคา 
และบริการที ่ม ีส วนชวยในการอนุร ักษ 
ส ิ ่งแวดลอมหรือไม ทำลายสิ ่งแวดลอม 
ดังนั้น จะเห็นไดวาผูบริโภคมีการซึมซับ 
ความรูจากขอมูลขาวสารเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
ถายทอดมาเปนเรื่องใกลตัวและปรับใชใน 
ชีวิตประจำวัน เชน ลดปริมาณขยะในบาน 
การนำกระดาษกลับมาใชใหม เปนตน

 
ผู บริโภคหลายคนมองวาสินคาที ่มี 

คอนเซ็ปตแบรนดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(Green Brand) ที่ชัดเจนมักเปนสินคาที่มี 
คุณภาพสูงกวาสินคาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี 
ความนาเชื่อถือ ใชนวัตกรรมที่ทันสมัยใน 
การผลิต และมีคุณคาสูง ผูบริโภคใหความ 
สำคัญกับสินคาประเภทที่ใชภายในรางกาย 
(in-me product) เชน อาหาร เครื่องดื่ม 
รองลงมาคือสินคาที่ใชบนรางกาย (on-me 
product) เชน เครื่องสำอาง ทิชชูและที่ให 
ความสำคัญนอยที่สุดคือสินคาที่อยูรอบๆ 
ตัว (around me) เชน รถยนต โทรศัพท 
มือถือ เปนตน

คำคุนหูที่ผู บริโภคมักไดยินหรือเห็น 
ติดอยู ตามสินคาทั ่วไปในปจจุบันไดแก 
Recyclable, Organic, Ecofriendly, หรือ 
Sustainable ในขณะท่ีผูผลิตพยายามคิดคน 
สินคาใหมๆ ที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
(Ecofriendly) หรือชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
(Green Product) น ักการตลาดหรือ 
นักสื่อสารมวลชนก็เพิ่มชองทางการสื่อสาร 
ผานสื่อตางๆ ทำใหผูบริโภคใสใจและสนใจ 
ที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษสิ ่งแวดลอม 
ดวยการใชสินคาที่ไมสงผลกระทบไมดีตอ 
สิ่งแวดลอม

 
การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อยางที่เกิด 

ขึ้นในทางลบกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate 
Change) มลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้น (Pollution) 
ป ร ิ ม า ณ ก า ร ใช  พ ล ั ง ง า น  ( E n e r g y  
Consumption) หรือปริมาณของเสียที่เพิ่ม 
ขึ้น (Waste) ทำใหผูบริโภคไมเปนเพียงแต 
ผู ที ่อยู เฉยๆ และรับเพียงขอมูลขาวสาร 
เทาน้ัน แตเร่ิมมีผูบริโภคจำนวนมากท่ีพรอม 

1. การมีสวนรวมในการลดปริมาณ 
ขยะและทำแพคเกจที่สามารถนำมาใชใหม 
การผลิตสินคาท่ีมีสวนชวยในการลดพลังงาน 
ได ชวยเพิ่มความแตกตางจากคูแขง และ 
เพิ่มภาพลักษณการเปนผูนำดานนวัตกรรม
ได 

2. พื้นฐานที่สำคัญของแบรนด Green 
Marketing คือ การสรางความนาเชื่อถือ 
(trust) ความมีคุณภาพ (quality) และ 
ความซื่อสัตย (honesty) 
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ความยากของการพัฒนาแบรนดที ่ 
มุงเนนเก่ียวกับส่ิงแวดลอม คือ การส่ือสาร 
การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน 
แกนหลักของแบรนด หรือเปนแคโปรแกรม 
CSR ของแบรนด  จำเปนตองมีความตอเน่ือง 
ในการสื่อสาร เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ 
จดจำ พยายามเช่ือมโยงเร่ืองราวของแบรนด 
ท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมใหเปนเร่ืองใกลตัว 
ผูบริโภคท่ีมีผลกระทบกับทุกคน และทุกคน 
สามารถมีสวนรวมได ที่สำคัญคือบริษัท 
ตองไมใชแคพูดวารักษาสิ่งแวดลอมเทานั้น 
แตตองลงมือทำจริงดวย

สิ่งที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือผูบริโภค 
ใหความสนใจกับเรื่องหีบหอ (Packaging) 
ของสินคามาก โดยเฉพาะสินคาอุปโภค 
บริโภค ผูบริโภคมองวาสินคาสวนใหญมี 
การทำหีบหอมากจนเก ินความจำเป น 
(overpackaged) ดังนั ้น ผู บริโภคจึงมี 
แนวโนมที่จะใหการสนับสนุนหรือซื้อสินคา
ที ่ใช แพคเกจแตพอเหมาะหรือสามารถ 
รีไซเคิลได หรือสงเสริมรานคาที่สนับสนุน 
การไมใชถุงพลาสติก          

สรุปวาสิ ่งสำคัญที่นักการตลาดควร 
คำนึงถึงหากตองการมุงเนนการทำ Green 
Marketing คือ 

และเต็มใจท่ีจะจายเพ่ิมแพงข้ึนสำหรับสินคา 
และบริการที ่ม ีส วนชวยในการอนุร ักษ 
ส ิ ่งแวดลอมหรือไม ทำลายสิ ่งแวดลอม 
ดังนั้น จะเห็นไดวาผูบริโภคมีการซึมซับ 
ความรูจากขอมูลขาวสารเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
ถายทอดมาเปนเรื่องใกลตัวและปรับใชใน 
ชีวิตประจำวัน เชน ลดปริมาณขยะในบาน 
การนำกระดาษกลับมาใชใหม เปนตน

 
ผู บริโภคหลายคนมองวาสินคาที ่มี 

คอนเซ็ปตแบรนดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
(Green Brand) ที่ชัดเจนมักเปนสินคาที่มี 
คุณภาพสูงกวาสินคาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี 
ความนาเชื่อถือ ใชนวัตกรรมที่ทันสมัยใน 
การผลิต และมีคุณคาสูง ผูบริโภคใหความ 
สำคัญกับสินคาประเภทที่ใชภายในรางกาย 
(in-me product) เชน อาหาร เครื่องดื่ม 
รองลงมาคือสินคาที่ใชบนรางกาย (on-me 
product) เชน เครื่องสำอาง ทิชชูและที่ให 
ความสำคัญนอยที่สุดคือสินคาที่อยูรอบๆ 
ตัว (around me) เชน รถยนต โทรศัพท 
มือถือ เปนตน

คำคุนหูที่ผู บริโภคมักไดยินหรือเห็น 
ติดอยู ตามสินคาทั ่วไปในปจจุบันไดแก 
Recyclable, Organic, Ecofriendly, หรือ 
Sustainable ในขณะท่ีผูผลิตพยายามคิดคน 
สินคาใหมๆ ที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
(Ecofriendly) หรือชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
(Green Product) น ักการตลาดหรือ 
นักสื่อสารมวลชนก็เพิ่มชองทางการสื่อสาร 
ผานสื่อตางๆ ทำใหผูบริโภคใสใจและสนใจ 
ที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษสิ ่งแวดลอม 
ดวยการใชสินคาที่ไมสงผลกระทบไมดีตอ 
สิ่งแวดลอม

 
การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อยางที่เกิด 

ขึ้นในทางลบกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate 
Change) มลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้น (Pollution) 
ป ร ิ ม า ณ ก า ร ใช  พ ล ั ง ง า น  ( E n e r g y  
Consumption) หรือปริมาณของเสียที่เพิ่ม 
ขึ้น (Waste) ทำใหผูบริโภคไมเปนเพียงแต 
ผู ที ่อยู เฉยๆ และรับเพียงขอมูลขาวสาร 
เทาน้ัน แตเร่ิมมีผูบริโภคจำนวนมากท่ีพรอม 

1. การมีสวนรวมในการลดปริมาณ 
ขยะและทำแพคเกจที่สามารถนำมาใชใหม 
การผลิตสินคาท่ีมีสวนชวยในการลดพลังงาน 
ได ชวยเพิ่มความแตกตางจากคูแขง และ 
เพิ่มภาพลักษณการเปนผูนำดานนวัตกรรม
ได 

2. พื้นฐานที่สำคัญของแบรนด Green 
Marketing คือ การสรางความนาเชื่อถือ 
(trust) ความมีคุณภาพ (quality) และ 
ความซื่อสัตย (honesty) 

3. การที่จะใหผูบริโภคจดจำความเปน 
Green Marketing จำเปนตองสื่อสารให 
ผูบริโภคเห็นเปนรูปธรรม ใหผูบริโภคแตละ 
คนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
ดวยตนเอง 

4. การรักษาสิ่งแวดลอม ไมใชเปน 
เพียงแคสัญญา แตตองมีการลงมือทำดวย

ตลาด Green Marketing ยังมี 
โอกาสเติบโตไดอีกมาก เพียงแตตองใช 
ระยะเวลาและความตอเนื่อง รับรองวาเมื่อ 
ผ ู บร ิ โภคยอมร ับว าแบรนด ค ุณเป น 
Green Branding แลว ธุรกิจของคุณนั้น 
ยากท่ีจะตายไปจากใจผูบริโภคอยางแนนอน

“ความยากของ 
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เช�่อมโยงเร�่องราว 
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- พัฒนาเครือขายของผู ติดตอได 
อยางงายดายและอยางเปนมืออาชีพ

- รับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพที่มี 
ความรูความชำนาญและมีประวัติปรากฏ 
อยูในสังคมออนไลน ซึ่งสามารถสืบคนได

- ใชเครือขายทางสังคมเพ่ือเช่ือมโยง 
พนักงานขององคกรฯ 

- คนหารายช่ือผูสมัครและตรวจสอบ 
วาเขาหรือเธอแสดงภาพออนไลนที่มีความ 
สอดคลองกับสิ่งที่องคกรฯ ตองการหรือไม

- เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
และเสริมสรางแบรนดธุรกิจขององคกร 

- สรางระบบเครือขายของผูที่สนใจ 
สินคาและบริการขององคกรฯ 

- ลูกคาขององคกรฯ สามารถติดตอ 
สื่อสารกับองคกรไดตลอดเวลา และพัฒนา 
ความสัมพันธเพื่อสรางความภักดีตอสินคา 
และบริการ เพื่อใหลูกคากลับมาใชสินคา 
หรือใชบริการตอไป

- สามารถประเมินความพึงพอใจ 
หรือความตองการของลูกคาดวยการขอ 
ความคิดเห็นหรือสรางแบบสอบถาม เพื่อ 
สอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือ 
การใหบริการและการแกปญหาใหแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
เบ็ตซี วีเบอร (Betsy Weber) จาก 

เทคสมิต โคเปอรเรชั ่น (TechSmith 
Corporation) ที่เชื่อวาองคกรควรจะใชสื่อ 
สังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการสำรวจ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ สื่อ 
สังคมออนไลนไมไดเปนวิทยาศาสตร แตมี 
การใชหลักการ เพื่อการสนับสนุนขอมูลให 
แกองคกร ที ่จะชวยใหองคกรสามารถ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลตอบแทนการ
ลงทุนใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  และเมื่อ 
มนุษยเราอยูในโลกดิจิทัล ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ฉะนั้นการแบงปนขอมูลขาวสาร 
ทั ้งภายในและภายนอกองคกรจึงถือเปน 
เรื่องสำคัญ

ทั ้งนี ้ มีข อสรุปเกี ่ยวกับ “วิธีการ 
สื่อสารเพื่อการตลาด 4 Cs แนวใหม” ดัง 
มีองคประกอบตางๆ ไดแก

เน้ือหา (Content) + บริบท (Context) 
+ การเชื่อมตอ (Connection) + ชุมชน 
Communities = สังคมส่ือ (Social Media 
Marketing)

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2  
“เครือขายสังคม” ไดกลายเปนพื้นที่ 

การประชุมออนไลนกับ “สภาพแวดลอม 
เสมือน” ตัวอยางเชนในรูปแบบของ Second 
Life และ World of Warcraft ที่ผูใช 
เปนสมาชิก/ผูอยูอาศัย/ผูเลน สามารถโตตอบ 
และแสดงออกด วยการพ ูดหร ือโพสต  
รายละเอียด เพื่อติดตอกับชุมชนที่มีอยู เชน 
กลุมทางสังคมและกลุมมืออาชีพ วิธีการนี้ 
ทำใหผูที่มักไมคอยไดติดตอกันบอยนัก คือ 
อาจเพียงแคไมกี่ครั้งตอป จะสามารถใชการ 
สื่อสารผานเครือขายสังคม YouTube และ 
Flickr  โดยชองทางน้ีผูใชสามารถเรียกดูวิดีโอ 
เพลงหรือภาพและแสดงความคิดเห็น หรือ 
อัพโหลดและดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียได 
อยางงายดาย

จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะ 
เห็นไดวา “ส่ือสังคมออนไลน (Social Media)” 
สามารถชวยทำใหอุปสรรคความหางไกล 
ระหวางคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน ญาติ ฯลฯ 
หมดลงไปไดในระดับหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่วา 
ทำไมคนมักจะกลับไปยังสถานที่ที่ชอบใน 

สังคมซึ่งจะนำไปใชกับชนิดของสินคาและ 
บริการเชนวิดีโอ, บล็อก, ไมโครบล็อก 
(microblog), ขอความสั้นและเสียง (SMS/ 
VOICE) ฯลฯ

มีงานวิจัยหนึ่งชี้ใหเห็นวาเครือขาย 
ทางสังคมนำมาใชมากที่สุดเพื่อสนับสนุน
ความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูกอนแลว 
เชน  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว  
เพื่อนรวมงาน หรือ ญาติ จะเห็นไดจากผูใช 
Facebook จะ "คนหา” (browse) บุคคล 
ที ่พวกเขารู จักกอนอยู แลวมากกวาที ่จะ 
คนหาเพื ่อติดตอกับคนแปลกหนา  โดย 
ปจจุบันนี้ “เครือขายทางสังคม” ไดรับการ 
ออกแบบใหเขาถึงไดอยางกวางขวางและ 
สรางใหดึงดูดความสนใจของผูใชมากขึ้น 
เรื่อยๆ เชน อาจมีการใชเกมออนไลนเปน 
สื่อ (Kasteler, 2553) เปนตน

มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา 
มองเห็นความสัมพันธระหวางสื ่อสังคม 
และธุรกิจขนาดเล็ก พบวาอัตราการใช 
เทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเพิ ่มขึ ้นเปน 
สองเทาในป 2553 ที่ผานมา จาก 12% 
ถึง 24% (Smith, 2553) ขอมูลของ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ
ขนาดเล็ก สรุปจากรายงานท่ีสำรวจ เจาของ 
ธุรกิจขนาดเล็ก 500 ราย เมื่อธันวาคม 
พ.ศ. 2552  สรุปไดวาเกือบ 1 ใน 5 ของ 
เจาของธุรกิจขนาดเล็กมีการบูรณาการ
สื ่อสังคมเขากับกระบวนการทางธุรกิจ  

Facebook และ LinkedIn เปนเว็บไซต 
ยอดนิยมอันดับตนๆ  (Grove, 2553)

อีกแนวคิดที ่น าสนใจคือเจ าของ 
ธุรกิจขนาดเล็กเชื่อวาสื่อสังคมออนไลน 
สามารถชวยใหพวกเขาอยูในกลุมผู นำ 
ทางธุรกิจได  และสิ่งที่เปนปจจัยกระตุน 
หลักในการประกอบการสำหรับธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง โดยถือวาเครือขาย 
สังคมออนไลนจะเปนชองทางการใหบริการ
ลูกคาแนวใหม 

สำหรับนายจางในองคกรตางๆ มีขอ 
แนะนำของการนำสื่อสังคมออนไลน เพื่อ 
การดำเนินธุรกิจขององคกร หรือในการ 
ประกอบอาชีพ (Heathfield, 2554) ดังนี้ 
คือ

ทั่วโลกโดยรวมในป พ.ศ. 2553-2554 
มากถึงรอยละ 480.4 (Internet world 
stats, 2554)

การทำงานร วมก ันท ี ่ เก ิดข ึ ้นบน 
อินเทอรเน็ตสามารถทำใหเกิดการสื่อสาร 
สองแบบคือการสื ่อสารแบบพรอมกัน 
(synchronous) ซึ่งหมายถึงการสื่อสาร 
ผานหองสนทนาและขอความโตตอบแบบ 
ทันทีที ่เกิดขึ ้นในเวลาจริง โดยผานทาง 
ซอฟตแวรเครือขายสังคมบนอินเตอรเน็ต 
การประชุมผานอินเตอรเน็ต (webinars) 
ขอความสั้นหลายขอความที่แสดงบนกูเกิ้ล
พลัส (Google+) ไมโครซอฟตแชรพอยต 
(Microsoft Share Point) หรือไมโครซอฟต 
ไลฟ   สกายไดรฟ   (Windows L ive  
SkyDrive)  บริการตางๆ เหลานี้สามารถ 
เกิดขึ้นไดบนมือถือและยังมีการบริการของ
การส่ือสารแบบไมพรอมกัน (asynchronous) 
เชน อีเมล  บล็อก เวทีสนทนาออนไลน และ 
การสำรวจโดยใชแบบสอบถามที ่ช วยให 
ผูคนตอบสนองตอการสื่อสารไดตลอดเวลา
ถึงแมผู ที ่ตองการจะติดตอดวยนั ้นไมได 
สื่อสารพรอมกันก็ตาม  (Kroenke, 2554)

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีบนเว็บ 
และบนเทคโนโลยีแบบพกพาอื่นๆ ที่จะ 
ทำใหการสื่อสารในการสนทนาโตตอบทำได 
ทุกที ่และทุกเวลา เครือขายทางสังคม 
(social network) เปนสวนหนึ่งของสื่อ 

Second Life คงเปนเพราะมีความสนุกสนาน 
ความเพลิดเพลินแอบแฝงอยูในกระบวนการ 
ติดตอสื่อสารของโลกแหงสื่อสังคมออนไลน
อยางที่หลายคนใฝหา

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือการเลือกเครือขาย 
สังคมที่เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 
กุญแจสู ความสำเร็จในการประยุกตใช 
เครือขายสังคมจะมีสวนรวมอยางเต็มที่  
เพื่อการดำเนินธุรกิจ พรอมดวยกลยุทธ 
การตลาดอยางตอเนื่องทุกวัน (Jantsch, 
2554) เร ียกไดว า “ทุกที ่  ท ุกเวลา” 
(Anytime Anywhere) อีกสิ ่งหนึ ่งที ่ 
สำคัญคือการใชเครือขายสังคมอาจจะ 
ไมไดใชในการสรางรายไดโดยตรง แตใช 
เพื่อสรางความสัมพันธระยะยาว และสราง 
เครือขายของลูกคาไปในตัวดวย  ดังนั้นจึง 
ควรจะใชเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
การตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกกลุม 
ลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด

ประโยชนอีกประการหนึ่งของเครือ 
ขายสังคม คือการชวยทลายกำแพงพรมแดน 
ของประเทศและอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละประเทศ การใชชองทาง 
สงเสริมการโฆษณา การประชาสัมพันธและ 
การตลาด อยางเชน Facebook, Twitter 

และ Google+ เปนตน เปนภารกิจที่องคกร 
ควรจะไดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปของ 
ขาวความเคลื่อนไหวในแตละชวงเวลาและ 
ภาพการจัดกิจกรรมหรือการแสดงของ 
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาสนใจและ 
แจงข าวสารความเคลื ่อนไหวใหล ูกค า 
กลุมเปาหมายไดรับทราบ ความทาทายอีก 
ประการหนึ่ง คือการสงเสริมการส่ือสาร 
กับผูชมที่มีศักยภาพและการตลาดเพื่อที่ 
ลูกคาจะสามารถบอกตอไปสูเพื่อนๆ ได 
อีกดวย ซึ่งถือเปนการทำการตลาดแบบ 
“บอกตอ” หรือ “ปากตอปาก” (Word 
of Mouth Marketing : WOMM) 
(Amerland, 2554) ไดอีกทางหนึ่งดวย 
สุดทาย คือกลยุทธประโยชนสูงประหยัดสุด 
(Less is More Strategy) ในการดำเนิน 
ธุรกิจ ซึ่งผูที่ลงทุนทำธุรกิจทุกคนตองการ 
คือการลดงบประมาณคาใชจายการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ แทนท่ีจะใชในการนำไป “ซ้ือ 
เวลาสื่อ” เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ 
สนับสนุนธุรกิจจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และ 
หนังสือพิมพ อยางที ่เคยเปนมาในอดีต 
เปลี่ยนมาใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งหมดนี้ 
เปนสิ่งที่ตองนำมาปรับใชอยางรูเทาทันตอ 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของโลกใบนี้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดท่ี waralak_von 

@utcc.ac.th, lak_waralak@yahoo.com
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Soc ia l  Media หร ือ  ส ื ่ อส ั งคม  
ออนไลนไดเขามาชวยเสริมสรางธุรกิจแก 
ผูประกอบธุรกิจใหกวางขวางขึ้น ไมวาจะ 
เปนการดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
“สินคา/บริการ” (Product/Service) การ 
สรางภาพลักษณ การสื ่อสารโตตอบกับ 
ผูบริโภค การสรางเครือขายสังคมและธุรกิจ ฯลฯ 
แตคำถามที่สำคัญ คือ “ทำอยางไรที่จะ 
สรางสรรคธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 
โดยการใชสื่อเครือขายสังคม”

ในยุคดิจิทัลขณะนี้ การใชสื่อเครือขาย 
ส ั งคมถ ื อ เป น เร ื ่ อ งปกต ิ และจำ เป น 
เพราะพฤติกรรมการใชชีว ิตในเกือบทุก 
ร ูปแบบของผู คนในยุคนี ้ค ือการติดตอ 
ระหวางบุคคลกับบุคคล  ระหวางองคกร 
ตอองคกร หรือการติดตอระหวางผูขายกับ 
ผูซื้อ ทั้งหมดนี้เห็นไดวากิจกรรมเหลานี้ลวน 

พ่ึงพาอาศัยชองทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 
ในรูปแบบใหมและหลากหลาย เชน เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อีเมล 
(E-mail)  เอสเอ็มเอส (SMS) เปนตน  
แตดวยวัตถุประสงคทางธุรกิจที่แตกตางกัน
ออกไป งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ 
ใหตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย จึงถือวา 
การใชส่ือเครือขายสังคมเปนส่ิงท่ีตองบริหาร 
จัดการใหคุมคามากที่สุด  

ตัวอยางของการนำเทคโนโลยีมาชวย
สงเสริมธุรกิจ อาทิเชน การใชออนโทโลจี 
(ontologies) มารวมในการพัฒนาระบบ 
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (e-tourism) หรือ 
การใชซอฟตแวรชวยในการเรียนรูออนไลน 
(e-learning) หรือแมแตการใชระบบการ 
โตตอบ (interactive) ในหนาเว็บเพจเพื่อ 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการโตตอบระหวาง 

โปรแกรมกับผูใชงาน
เวิร ลดไวดเว็บ (WWW) เกิดขึ ้น 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
เมื่อหนาแรกของเว็บเปดตัวบนอินเทอรเน็ต
โดยเซอร ทิม เบอรเนอรส ลี (Sir Tim 
Berners Lee) ซึ่งกลาวไววา "เว็บเปนมาก 
กวาเครื่องมือดานเทคนิค ผมออกแบบมัน 
ขึ้นเพื่อชวยใหคนในสังคมสามารถทำงาน 
รวมกัน และมันไมไดเปนแคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เทานั้น" (Peddie, 2554) อินเทอรเน็ตมี 
ผลตอการปฏิว ัต ิทางสังคม (Fenell, 
2554) เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร และสามารถ 
กำจัดอุปสรรคของระยะทางที่หางไกลใน 
กระบวนการสื ่อสารไดอยางที ่เราไมเคย 
คาดค ิด การใช งานอ ินเทอร  เน ็ตท ี ่ม ี 
ประโยชนมาก คือ เวิรลดไวดเว็บ (WWW.) 
อัตราการเติบโตของจำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

“อินเตอรเน็ตมีผล
ตอการปฏิวัติทาง 
สังคม โดยการ 
เปลี่ยนว�ธีการ 
สื่อสารและกำจัด 
อุปสรรคระยะทาง 
ในการสื่อสาร ซ�่งใน 
ป 2553-2554  
อัตราการเติบโต 
ของจำนวนผูใช 
อินเตอรเน็ตทั�วโลก
โดยรวมมากถึง 
รอยละ 480.4
(ขอมูลจาก Internet World Stats, 2554)”
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Social Media
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจ�ทัลไดอยางไร
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รูปที่ 1 เหตุผลและการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

รูปที่ 2 การประชุมอวตารใน Second Life

รูปที่ 3 วงจรของกระบวนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ��อสนับสนุนธุรกิจในโลกดิจ�ทัล



- พัฒนาเครือขายของผู ติดตอได 
อยางงายดายและอยางเปนมืออาชีพ

- รับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพที่มี 
ความรูความชำนาญและมีประวัติปรากฏ 
อยูในสังคมออนไลน ซึ่งสามารถสืบคนได

- ใชเครือขายทางสังคมเพ่ือเช่ือมโยง 
พนักงานขององคกรฯ 

- คนหารายช่ือผูสมัครและตรวจสอบ 
วาเขาหรือเธอแสดงภาพออนไลนที่มีความ 
สอดคลองกับสิ่งที่องคกรฯ ตองการหรือไม

- เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
และเสริมสรางแบรนดธุรกิจขององคกร 

- สรางระบบเครือขายของผูที่สนใจ 
สินคาและบริการขององคกรฯ 

- ลูกคาขององคกรฯ สามารถติดตอ 
สื่อสารกับองคกรไดตลอดเวลา และพัฒนา 
ความสัมพันธเพื่อสรางความภักดีตอสินคา 
และบริการ เพื่อใหลูกคากลับมาใชสินคา 
หรือใชบริการตอไป

- สามารถประเมินความพึงพอใจ 
หรือความตองการของลูกคาดวยการขอ 
ความคิดเห็นหรือสรางแบบสอบถาม เพื่อ 
สอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือ 
การใหบริการและการแกปญหาใหแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
เบ็ตซี วีเบอร (Betsy Weber) จาก 

เทคสมิต โคเปอรเรชั ่น (TechSmith 
Corporation) ที่เชื่อวาองคกรควรจะใชสื่อ 
สังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการสำรวจ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ สื่อ 
สังคมออนไลนไมไดเปนวิทยาศาสตร แตมี 
การใชหลักการ เพื่อการสนับสนุนขอมูลให 
แกองคกร ที ่จะชวยใหองคกรสามารถ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลตอบแทนการ
ลงทุนใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  และเมื่อ 
มนุษยเราอยูในโลกดิจิทัล ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ฉะนั้นการแบงปนขอมูลขาวสาร 
ทั ้งภายในและภายนอกองคกรจึงถือเปน 
เรื่องสำคัญ

ทั ้งนี ้ มีข อสรุปเกี ่ยวกับ “วิธีการ 
สื่อสารเพื่อการตลาด 4 Cs แนวใหม” ดัง 
มีองคประกอบตางๆ ไดแก

เน้ือหา (Content) + บริบท (Context) 
+ การเชื่อมตอ (Connection) + ชุมชน 
Communities = สังคมส่ือ (Social Media 
Marketing)

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2  
“เครือขายสังคม” ไดกลายเปนพื้นที่ 

การประชุมออนไลนกับ “สภาพแวดลอม 
เสมือน” ตัวอยางเชนในรูปแบบของ Second 
Life และ World of Warcraft ที่ผูใช 
เปนสมาชิก/ผูอยูอาศัย/ผูเลน สามารถโตตอบ 
และแสดงออกด วยการพ ูดหร ือโพสต  
รายละเอียด เพื่อติดตอกับชุมชนที่มีอยู เชน 
กลุมทางสังคมและกลุมมืออาชีพ วิธีการนี้ 
ทำใหผูที่มักไมคอยไดติดตอกันบอยนัก คือ 
อาจเพียงแคไมกี่ครั้งตอป จะสามารถใชการ 
สื่อสารผานเครือขายสังคม YouTube และ 
Flickr  โดยชองทางน้ีผูใชสามารถเรียกดูวิดีโอ 
เพลงหรือภาพและแสดงความคิดเห็น หรือ 
อัพโหลดและดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียได 
อยางงายดาย

จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะ 
เห็นไดวา “ส่ือสังคมออนไลน (Social Media)” 
สามารถชวยทำใหอุปสรรคความหางไกล 
ระหวางคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน ญาติ ฯลฯ 
หมดลงไปไดในระดับหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่วา 
ทำไมคนมักจะกลับไปยังสถานที่ที่ชอบใน 

สังคมซึ่งจะนำไปใชกับชนิดของสินคาและ 
บริการเชนวิดีโอ, บล็อก, ไมโครบล็อก 
(microblog), ขอความสั้นและเสียง (SMS/ 
VOICE) ฯลฯ

มีงานวิจัยหนึ่งชี้ใหเห็นวาเครือขาย 
ทางสังคมนำมาใชมากที่สุดเพื่อสนับสนุน
ความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูกอนแลว 
เชน  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว  
เพื่อนรวมงาน หรือ ญาติ จะเห็นไดจากผูใช 
Facebook จะ "คนหา” (browse) บุคคล 
ที ่พวกเขารู จักกอนอยู แลวมากกวาที ่จะ 
คนหาเพื ่อติดตอกับคนแปลกหนา  โดย 
ปจจุบันนี้ “เครือขายทางสังคม” ไดรับการ 
ออกแบบใหเขาถึงไดอยางกวางขวางและ 
สรางใหดึงดูดความสนใจของผูใชมากขึ้น 
เรื่อยๆ เชน อาจมีการใชเกมออนไลนเปน 
สื่อ (Kasteler, 2553) เปนตน

มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา 
มองเห็นความสัมพันธระหวางสื ่อสังคม 
และธุรกิจขนาดเล็ก พบวาอัตราการใช 
เทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเพิ ่มขึ ้นเปน 
สองเทาในป 2553 ที่ผานมา จาก 12% 
ถึง 24% (Smith, 2553) ขอมูลของ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ
ขนาดเล็ก สรุปจากรายงานท่ีสำรวจ เจาของ 
ธุรกิจขนาดเล็ก 500 ราย เมื่อธันวาคม 
พ.ศ. 2552  สรุปไดวาเกือบ 1 ใน 5 ของ 
เจาของธุรกิจขนาดเล็กมีการบูรณาการ
สื ่อสังคมเขากับกระบวนการทางธุรกิจ  

Facebook และ LinkedIn เปนเว็บไซต 
ยอดนิยมอันดับตนๆ  (Grove, 2553)

อีกแนวคิดที ่น าสนใจคือเจ าของ 
ธุรกิจขนาดเล็กเชื่อวาสื่อสังคมออนไลน 
สามารถชวยใหพวกเขาอยูในกลุมผู นำ 
ทางธุรกิจได  และสิ่งที่เปนปจจัยกระตุน 
หลักในการประกอบการสำหรับธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง โดยถือวาเครือขาย 
สังคมออนไลนจะเปนชองทางการใหบริการ
ลูกคาแนวใหม 

สำหรับนายจางในองคกรตางๆ มีขอ 
แนะนำของการนำสื่อสังคมออนไลน เพื่อ 
การดำเนินธุรกิจขององคกร หรือในการ 
ประกอบอาชีพ (Heathfield, 2554) ดังนี้ 
คือ

ทั่วโลกโดยรวมในป พ.ศ. 2553-2554 
มากถึงรอยละ 480.4 (Internet world 
stats, 2554)

การทำงานร วมก ันท ี ่ เก ิดข ึ ้นบน 
อินเทอรเน็ตสามารถทำใหเกิดการสื่อสาร 
สองแบบคือการสื ่อสารแบบพรอมกัน 
(synchronous) ซึ่งหมายถึงการสื่อสาร 
ผานหองสนทนาและขอความโตตอบแบบ 
ทันทีที ่เกิดขึ ้นในเวลาจริง โดยผานทาง 
ซอฟตแวรเครือขายสังคมบนอินเตอรเน็ต 
การประชุมผานอินเตอรเน็ต (webinars) 
ขอความสั้นหลายขอความที่แสดงบนกูเกิ้ล
พลัส (Google+) ไมโครซอฟตแชรพอยต 
(Microsoft Share Point) หรือไมโครซอฟต 
ไลฟ   สกายไดรฟ   (Windows L ive  
SkyDrive)  บริการตางๆ เหลานี้สามารถ 
เกิดขึ้นไดบนมือถือและยังมีการบริการของ
การส่ือสารแบบไมพรอมกัน (asynchronous) 
เชน อีเมล  บล็อก เวทีสนทนาออนไลน และ 
การสำรวจโดยใชแบบสอบถามที ่ช วยให 
ผูคนตอบสนองตอการสื่อสารไดตลอดเวลา
ถึงแมผู ที ่ตองการจะติดตอดวยนั ้นไมได 
สื่อสารพรอมกันก็ตาม  (Kroenke, 2554)

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีบนเว็บ 
และบนเทคโนโลยีแบบพกพาอื่นๆ ที่จะ 
ทำใหการสื่อสารในการสนทนาโตตอบทำได 
ทุกที ่และทุกเวลา เครือขายทางสังคม 
(social network) เปนสวนหนึ่งของสื่อ 

Second Life คงเปนเพราะมีความสนุกสนาน 
ความเพลิดเพลินแอบแฝงอยูในกระบวนการ 
ติดตอสื่อสารของโลกแหงสื่อสังคมออนไลน
อยางที่หลายคนใฝหา

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือการเลือกเครือขาย 
สังคมที่เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 
กุญแจสู ความสำเร็จในการประยุกตใช 
เครือขายสังคมจะมีสวนรวมอยางเต็มที่  
เพื่อการดำเนินธุรกิจ พรอมดวยกลยุทธ 
การตลาดอยางตอเนื่องทุกวัน (Jantsch, 
2554) เร ียกไดว า “ทุกที ่  ท ุกเวลา” 
(Anytime Anywhere) อีกสิ ่งหนึ ่งที ่ 
สำคัญคือการใชเครือขายสังคมอาจจะ 
ไมไดใชในการสรางรายไดโดยตรง แตใช 
เพื่อสรางความสัมพันธระยะยาว และสราง 
เครือขายของลูกคาไปในตัวดวย  ดังนั้นจึง 
ควรจะใชเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
การตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกกลุม 
ลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด

ประโยชนอีกประการหนึ่งของเครือ 
ขายสังคม คือการชวยทลายกำแพงพรมแดน 
ของประเทศและอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละประเทศ การใชชองทาง 
สงเสริมการโฆษณา การประชาสัมพันธและ 
การตลาด อยางเชน Facebook, Twitter 

และ Google+ เปนตน เปนภารกิจที่องคกร 
ควรจะไดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปของ 
ขาวความเคลื่อนไหวในแตละชวงเวลาและ 
ภาพการจัดกิจกรรมหรือการแสดงของ 
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาสนใจและ 
แจงข าวสารความเคลื ่อนไหวใหล ูกค า 
กลุมเปาหมายไดรับทราบ ความทาทายอีก 
ประการหนึ่ง คือการสงเสริมการส่ือสาร 
กับผูชมที่มีศักยภาพและการตลาดเพื่อที่ 
ลูกคาจะสามารถบอกตอไปสูเพื่อนๆ ได 
อีกดวย ซึ่งถือเปนการทำการตลาดแบบ 
“บอกตอ” หรือ “ปากตอปาก” (Word 
of Mouth Marketing : WOMM) 
(Amerland, 2554) ไดอีกทางหนึ่งดวย 
สุดทาย คือกลยุทธประโยชนสูงประหยัดสุด 
(Less is More Strategy) ในการดำเนิน 
ธุรกิจ ซึ่งผูที่ลงทุนทำธุรกิจทุกคนตองการ 
คือการลดงบประมาณคาใชจายการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ แทนท่ีจะใชในการนำไป “ซ้ือ 
เวลาสื่อ” เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ 
สนับสนุนธุรกิจจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และ 
หนังสือพิมพ อยางที ่เคยเปนมาในอดีต 
เปลี่ยนมาใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งหมดนี้ 
เปนสิ่งที่ตองนำมาปรับใชอยางรูเทาทันตอ 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของโลกใบนี้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดท่ี waralak_von 

@utcc.ac.th, lak_waralak@yahoo.com
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Soc ia l  Media หร ือ  ส ื ่ อส ั งคม  
ออนไลนไดเขามาชวยเสริมสรางธุรกิจแก 
ผูประกอบธุรกิจใหกวางขวางขึ้น ไมวาจะ 
เปนการดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
“สินคา/บริการ” (Product/Service) การ 
สรางภาพลักษณ การสื ่อสารโตตอบกับ 
ผูบริโภค การสรางเครือขายสังคมและธุรกิจ ฯลฯ 
แตคำถามที่สำคัญ คือ “ทำอยางไรที่จะ 
สรางสรรคธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 
โดยการใชสื่อเครือขายสังคม”

ในยุคดิจิทัลขณะนี้ การใชสื่อเครือขาย 
ส ั งคมถ ื อ เป น เร ื ่ อ งปกต ิ และจำ เป น 
เพราะพฤติกรรมการใชชีว ิตในเกือบทุก 
ร ูปแบบของผู คนในยุคนี ้ค ือการติดตอ 
ระหวางบุคคลกับบุคคล  ระหวางองคกร 
ตอองคกร หรือการติดตอระหวางผูขายกับ 
ผูซื้อ ทั้งหมดนี้เห็นไดวากิจกรรมเหลานี้ลวน 

พ่ึงพาอาศัยชองทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 
ในรูปแบบใหมและหลากหลาย เชน เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อีเมล 
(E-mail)  เอสเอ็มเอส (SMS) เปนตน  
แตดวยวัตถุประสงคทางธุรกิจที่แตกตางกัน
ออกไป งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ 
ใหตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย จึงถือวา 
การใชส่ือเครือขายสังคมเปนส่ิงท่ีตองบริหาร 
จัดการใหคุมคามากที่สุด  

ตัวอยางของการนำเทคโนโลยีมาชวย
สงเสริมธุรกิจ อาทิเชน การใชออนโทโลจี 
(ontologies) มารวมในการพัฒนาระบบ 
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (e-tourism) หรือ 
การใชซอฟตแวรชวยในการเรียนรูออนไลน 
(e-learning) หรือแมแตการใชระบบการ 
โตตอบ (interactive) ในหนาเว็บเพจเพื่อ 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการโตตอบระหวาง 

โปรแกรมกับผูใชงาน
เวิร ลดไวดเว็บ (WWW) เกิดขึ ้น 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
เมื่อหนาแรกของเว็บเปดตัวบนอินเทอรเน็ต
โดยเซอร ทิม เบอรเนอรส ลี (Sir Tim 
Berners Lee) ซึ่งกลาวไววา "เว็บเปนมาก 
กวาเครื่องมือดานเทคนิค ผมออกแบบมัน 
ขึ้นเพื่อชวยใหคนในสังคมสามารถทำงาน 
รวมกัน และมันไมไดเปนแคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เทานั้น" (Peddie, 2554) อินเทอรเน็ตมี 
ผลตอการปฏิว ัต ิทางสังคม (Fenell, 
2554) เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร และสามารถ 
กำจัดอุปสรรคของระยะทางที่หางไกลใน 
กระบวนการสื ่อสารไดอยางที ่เราไมเคย 
คาดค ิด การใช งานอ ินเทอร  เน ็ตท ี ่ม ี 
ประโยชนมาก คือ เวิรลดไวดเว็บ (WWW.) 
อัตราการเติบโตของจำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

“อินเตอรเน็ตมีผล
ตอการปฏิวัติทาง 
สังคม โดยการ 
เปลี่ยนว�ธีการ 
สื่อสารและกำจัด 
อุปสรรคระยะทาง 
ในการสื่อสาร ซ�่งใน 
ป 2553-2554  
อัตราการเติบโต 
ของจำนวนผูใช 
อินเตอรเน็ตทั�วโลก
โดยรวมมากถึง 
รอยละ 480.4
(ขอมูลจาก Internet World Stats, 2554)”
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Social Media
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจ�ทัลไดอยางไร

Contributor
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

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

รูปที่ 1 เหตุผลและการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

รูปที่ 2 การประชุมอวตารใน Second Life

รูปที่ 3 วงจรของกระบวนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ��อสนับสนุนธุรกิจในโลกดิจ�ทัล



- พัฒนาเครือขายของผู ติดตอได 
อยางงายดายและอยางเปนมืออาชีพ

- รับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพที่มี 
ความรูความชำนาญและมีประวัติปรากฏ 
อยูในสังคมออนไลน ซึ่งสามารถสืบคนได

- ใชเครือขายทางสังคมเพ่ือเช่ือมโยง 
พนักงานขององคกรฯ 

- คนหารายช่ือผูสมัครและตรวจสอบ 
วาเขาหรือเธอแสดงภาพออนไลนที่มีความ 
สอดคลองกับสิ่งที่องคกรฯ ตองการหรือไม

- เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
และเสริมสรางแบรนดธุรกิจขององคกร 

- สรางระบบเครือขายของผูที่สนใจ 
สินคาและบริการขององคกรฯ 

- ลูกคาขององคกรฯ สามารถติดตอ 
สื่อสารกับองคกรไดตลอดเวลา และพัฒนา 
ความสัมพันธเพื่อสรางความภักดีตอสินคา 
และบริการ เพื่อใหลูกคากลับมาใชสินคา 
หรือใชบริการตอไป

- สามารถประเมินความพึงพอใจ 
หรือความตองการของลูกคาดวยการขอ 
ความคิดเห็นหรือสรางแบบสอบถาม เพื่อ 
สอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือ 
การใหบริการและการแกปญหาใหแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
เบ็ตซี วีเบอร (Betsy Weber) จาก 

เทคสมิต โคเปอรเรชั ่น (TechSmith 
Corporation) ที่เชื่อวาองคกรควรจะใชสื่อ 
สังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการสำรวจ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ สื่อ 
สังคมออนไลนไมไดเปนวิทยาศาสตร แตมี 
การใชหลักการ เพื่อการสนับสนุนขอมูลให 
แกองคกร ที ่จะชวยใหองคกรสามารถ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลตอบแทนการ
ลงทุนใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  และเมื่อ 
มนุษยเราอยูในโลกดิจิทัล ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ฉะนั้นการแบงปนขอมูลขาวสาร 
ทั ้งภายในและภายนอกองคกรจึงถือเปน 
เรื่องสำคัญ

ทั ้งนี ้ มีข อสรุปเกี ่ยวกับ “วิธีการ 
สื่อสารเพื่อการตลาด 4 Cs แนวใหม” ดัง 
มีองคประกอบตางๆ ไดแก

เน้ือหา (Content) + บริบท (Context) 
+ การเชื่อมตอ (Connection) + ชุมชน 
Communities = สังคมส่ือ (Social Media 
Marketing)

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2  
“เครือขายสังคม” ไดกลายเปนพื้นที่ 

การประชุมออนไลนกับ “สภาพแวดลอม 
เสมือน” ตัวอยางเชนในรูปแบบของ Second 
Life และ World of Warcraft ที่ผูใช 
เปนสมาชิก/ผูอยูอาศัย/ผูเลน สามารถโตตอบ 
และแสดงออกด วยการพ ูดหร ือโพสต  
รายละเอียด เพื่อติดตอกับชุมชนที่มีอยู เชน 
กลุมทางสังคมและกลุมมืออาชีพ วิธีการนี้ 
ทำใหผูที่มักไมคอยไดติดตอกันบอยนัก คือ 
อาจเพียงแคไมกี่ครั้งตอป จะสามารถใชการ 
สื่อสารผานเครือขายสังคม YouTube และ 
Flickr  โดยชองทางน้ีผูใชสามารถเรียกดูวิดีโอ 
เพลงหรือภาพและแสดงความคิดเห็น หรือ 
อัพโหลดและดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียได 
อยางงายดาย

จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะ 
เห็นไดวา “ส่ือสังคมออนไลน (Social Media)” 
สามารถชวยทำใหอุปสรรคความหางไกล 
ระหวางคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน ญาติ ฯลฯ 
หมดลงไปไดในระดับหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่วา 
ทำไมคนมักจะกลับไปยังสถานที่ที่ชอบใน 

สังคมซึ่งจะนำไปใชกับชนิดของสินคาและ 
บริการเชนวิดีโอ, บล็อก, ไมโครบล็อก 
(microblog), ขอความสั้นและเสียง (SMS/ 
VOICE) ฯลฯ

มีงานวิจัยหนึ่งชี้ใหเห็นวาเครือขาย 
ทางสังคมนำมาใชมากที่สุดเพื่อสนับสนุน
ความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูกอนแลว 
เชน  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว  
เพื่อนรวมงาน หรือ ญาติ จะเห็นไดจากผูใช 
Facebook จะ "คนหา” (browse) บุคคล 
ที ่พวกเขารู จักกอนอยู แลวมากกวาที ่จะ 
คนหาเพื ่อติดตอกับคนแปลกหนา  โดย 
ปจจุบันนี้ “เครือขายทางสังคม” ไดรับการ 
ออกแบบใหเขาถึงไดอยางกวางขวางและ 
สรางใหดึงดูดความสนใจของผูใชมากขึ้น 
เรื่อยๆ เชน อาจมีการใชเกมออนไลนเปน 
สื่อ (Kasteler, 2553) เปนตน

มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา 
มองเห็นความสัมพันธระหวางสื ่อสังคม 
และธุรกิจขนาดเล็ก พบวาอัตราการใช 
เทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเพิ ่มขึ ้นเปน 
สองเทาในป 2553 ที่ผานมา จาก 12% 
ถึง 24% (Smith, 2553) ขอมูลของ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ
ขนาดเล็ก สรุปจากรายงานท่ีสำรวจ เจาของ 
ธุรกิจขนาดเล็ก 500 ราย เมื่อธันวาคม 
พ.ศ. 2552  สรุปไดวาเกือบ 1 ใน 5 ของ 
เจาของธุรกิจขนาดเล็กมีการบูรณาการ
สื ่อสังคมเขากับกระบวนการทางธุรกิจ  

Facebook และ LinkedIn เปนเว็บไซต 
ยอดนิยมอันดับตนๆ  (Grove, 2553)

อีกแนวคิดที ่น าสนใจคือเจ าของ 
ธุรกิจขนาดเล็กเชื่อวาสื่อสังคมออนไลน 
สามารถชวยใหพวกเขาอยูในกลุมผู นำ 
ทางธุรกิจได  และสิ่งที่เปนปจจัยกระตุน 
หลักในการประกอบการสำหรับธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง โดยถือวาเครือขาย 
สังคมออนไลนจะเปนชองทางการใหบริการ
ลูกคาแนวใหม 

สำหรับนายจางในองคกรตางๆ มีขอ 
แนะนำของการนำสื่อสังคมออนไลน เพื่อ 
การดำเนินธุรกิจขององคกร หรือในการ 
ประกอบอาชีพ (Heathfield, 2554) ดังนี้ 
คือ

ทั่วโลกโดยรวมในป พ.ศ. 2553-2554 
มากถึงรอยละ 480.4 (Internet world 
stats, 2554)

การทำงานร วมก ันท ี ่ เก ิดข ึ ้นบน 
อินเทอรเน็ตสามารถทำใหเกิดการสื่อสาร 
สองแบบคือการสื ่อสารแบบพรอมกัน 
(synchronous) ซึ่งหมายถึงการสื่อสาร 
ผานหองสนทนาและขอความโตตอบแบบ 
ทันทีที ่เกิดขึ ้นในเวลาจริง โดยผานทาง 
ซอฟตแวรเครือขายสังคมบนอินเตอรเน็ต 
การประชุมผานอินเตอรเน็ต (webinars) 
ขอความสั้นหลายขอความที่แสดงบนกูเกิ้ล
พลัส (Google+) ไมโครซอฟตแชรพอยต 
(Microsoft Share Point) หรือไมโครซอฟต 
ไลฟ   สกายไดรฟ   (Windows L ive  
SkyDrive)  บริการตางๆ เหลานี้สามารถ 
เกิดขึ้นไดบนมือถือและยังมีการบริการของ
การส่ือสารแบบไมพรอมกัน (asynchronous) 
เชน อีเมล  บล็อก เวทีสนทนาออนไลน และ 
การสำรวจโดยใชแบบสอบถามที ่ช วยให 
ผูคนตอบสนองตอการสื่อสารไดตลอดเวลา
ถึงแมผู ที ่ตองการจะติดตอดวยนั ้นไมได 
สื่อสารพรอมกันก็ตาม  (Kroenke, 2554)

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีบนเว็บ 
และบนเทคโนโลยีแบบพกพาอื่นๆ ที่จะ 
ทำใหการสื่อสารในการสนทนาโตตอบทำได 
ทุกที ่และทุกเวลา เครือขายทางสังคม 
(social network) เปนสวนหนึ่งของสื่อ 

Second Life คงเปนเพราะมีความสนุกสนาน 
ความเพลิดเพลินแอบแฝงอยูในกระบวนการ 
ติดตอสื่อสารของโลกแหงสื่อสังคมออนไลน
อยางที่หลายคนใฝหา

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือการเลือกเครือขาย 
สังคมที่เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 
กุญแจสู ความสำเร็จในการประยุกตใช 
เครือขายสังคมจะมีสวนรวมอยางเต็มที่  
เพื่อการดำเนินธุรกิจ พรอมดวยกลยุทธ 
การตลาดอยางตอเนื่องทุกวัน (Jantsch, 
2554) เร ียกไดว า “ทุกที ่  ท ุกเวลา” 
(Anytime Anywhere) อีกสิ ่งหนึ ่งที ่ 
สำคัญคือการใชเครือขายสังคมอาจจะ 
ไมไดใชในการสรางรายไดโดยตรง แตใช 
เพื่อสรางความสัมพันธระยะยาว และสราง 
เครือขายของลูกคาไปในตัวดวย  ดังนั้นจึง 
ควรจะใชเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
การตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกกลุม 
ลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด

ประโยชนอีกประการหนึ่งของเครือ 
ขายสังคม คือการชวยทลายกำแพงพรมแดน 
ของประเทศและอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละประเทศ การใชชองทาง 
สงเสริมการโฆษณา การประชาสัมพันธและ 
การตลาด อยางเชน Facebook, Twitter 

และ Google+ เปนตน เปนภารกิจที่องคกร 
ควรจะไดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปของ 
ขาวความเคลื่อนไหวในแตละชวงเวลาและ 
ภาพการจัดกิจกรรมหรือการแสดงของ 
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาสนใจและ 
แจงข าวสารความเคลื ่อนไหวใหล ูกค า 
กลุมเปาหมายไดรับทราบ ความทาทายอีก 
ประการหนึ่ง คือการสงเสริมการส่ือสาร 
กับผูชมที่มีศักยภาพและการตลาดเพื่อที่ 
ลูกคาจะสามารถบอกตอไปสูเพื่อนๆ ได 
อีกดวย ซึ่งถือเปนการทำการตลาดแบบ 
“บอกตอ” หรือ “ปากตอปาก” (Word 
of Mouth Marketing : WOMM) 
(Amerland, 2554) ไดอีกทางหนึ่งดวย 
สุดทาย คือกลยุทธประโยชนสูงประหยัดสุด 
(Less is More Strategy) ในการดำเนิน 
ธุรกิจ ซึ่งผูที่ลงทุนทำธุรกิจทุกคนตองการ 
คือการลดงบประมาณคาใชจายการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ แทนท่ีจะใชในการนำไป “ซ้ือ 
เวลาสื่อ” เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ 
สนับสนุนธุรกิจจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และ 
หนังสือพิมพ อยางที ่เคยเปนมาในอดีต 
เปลี่ยนมาใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งหมดนี้ 
เปนสิ่งที่ตองนำมาปรับใชอยางรูเทาทันตอ 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของโลกใบนี้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดท่ี waralak_von 

@utcc.ac.th, lak_waralak@yahoo.com
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Soc ia l  Media หร ือ  ส ื ่ อส ั งคม  
ออนไลนไดเขามาชวยเสริมสรางธุรกิจแก 
ผูประกอบธุรกิจใหกวางขวางขึ้น ไมวาจะ 
เปนการดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
“สินคา/บริการ” (Product/Service) การ 
สรางภาพลักษณ การสื ่อสารโตตอบกับ 
ผูบริโภค การสรางเครือขายสังคมและธุรกิจ ฯลฯ 
แตคำถามที่สำคัญ คือ “ทำอยางไรที่จะ 
สรางสรรคธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 
โดยการใชสื่อเครือขายสังคม”

ในยุคดิจิทัลขณะนี้ การใชสื่อเครือขาย 
ส ั งคมถ ื อ เป น เร ื ่ อ งปกต ิ และจำ เป น 
เพราะพฤติกรรมการใชชีว ิตในเกือบทุก 
ร ูปแบบของผู คนในยุคนี ้ค ือการติดตอ 
ระหวางบุคคลกับบุคคล  ระหวางองคกร 
ตอองคกร หรือการติดตอระหวางผูขายกับ 
ผูซื้อ ทั้งหมดนี้เห็นไดวากิจกรรมเหลานี้ลวน 

พ่ึงพาอาศัยชองทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 
ในรูปแบบใหมและหลากหลาย เชน เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อีเมล 
(E-mail)  เอสเอ็มเอส (SMS) เปนตน  
แตดวยวัตถุประสงคทางธุรกิจที่แตกตางกัน
ออกไป งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ 
ใหตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย จึงถือวา 
การใชส่ือเครือขายสังคมเปนส่ิงท่ีตองบริหาร 
จัดการใหคุมคามากที่สุด  

ตัวอยางของการนำเทคโนโลยีมาชวย
สงเสริมธุรกิจ อาทิเชน การใชออนโทโลจี 
(ontologies) มารวมในการพัฒนาระบบ 
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (e-tourism) หรือ 
การใชซอฟตแวรชวยในการเรียนรูออนไลน 
(e-learning) หรือแมแตการใชระบบการ 
โตตอบ (interactive) ในหนาเว็บเพจเพื่อ 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการโตตอบระหวาง 

โปรแกรมกับผูใชงาน
เวิร ลดไวดเว็บ (WWW) เกิดขึ ้น 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
เมื่อหนาแรกของเว็บเปดตัวบนอินเทอรเน็ต
โดยเซอร ทิม เบอรเนอรส ลี (Sir Tim 
Berners Lee) ซึ่งกลาวไววา "เว็บเปนมาก 
กวาเครื่องมือดานเทคนิค ผมออกแบบมัน 
ขึ้นเพื่อชวยใหคนในสังคมสามารถทำงาน 
รวมกัน และมันไมไดเปนแคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เทานั้น" (Peddie, 2554) อินเทอรเน็ตมี 
ผลตอการปฏิว ัต ิทางสังคม (Fenell, 
2554) เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร และสามารถ 
กำจัดอุปสรรคของระยะทางที่หางไกลใน 
กระบวนการสื ่อสารไดอยางที ่เราไมเคย 
คาดค ิด การใช งานอ ินเทอร  เน ็ตท ี ่ม ี 
ประโยชนมาก คือ เวิรลดไวดเว็บ (WWW.) 
อัตราการเติบโตของจำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

“อินเตอรเน็ตมีผล
ตอการปฏิวัติทาง 
สังคม โดยการ 
เปลี่ยนว�ธีการ 
สื่อสารและกำจัด 
อุปสรรคระยะทาง 
ในการสื่อสาร ซ�่งใน 
ป 2553-2554  
อัตราการเติบโต 
ของจำนวนผูใช 
อินเตอรเน็ตทั�วโลก
โดยรวมมากถึง 
รอยละ 480.4
(ขอมูลจาก Internet World Stats, 2554)”
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Social Media
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจ�ทัลไดอยางไร
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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

ตารางที่ 1 กลุมสินคาที่เรงลดอัตราภาษ� (Fast Track) ภายใตเขตการคาเสร� BIMSTEC

รูปที่ 1 เหตุผลและการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

รูปที่ 2 การประชุมอวตารใน Second Life

รูปที่ 3 วงจรของกระบวนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ��อสนับสนุนธุรกิจในโลกดิจ�ทัล



- พัฒนาเครือขายของผู ติดตอได 
อยางงายดายและอยางเปนมืออาชีพ

- รับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพที่มี 
ความรูความชำนาญและมีประวัติปรากฏ 
อยูในสังคมออนไลน ซึ่งสามารถสืบคนได

- ใชเครือขายทางสังคมเพ่ือเช่ือมโยง 
พนักงานขององคกรฯ 

- คนหารายช่ือผูสมัครและตรวจสอบ 
วาเขาหรือเธอแสดงภาพออนไลนที่มีความ 
สอดคลองกับสิ่งที่องคกรฯ ตองการหรือไม

- เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
และเสริมสรางแบรนดธุรกิจขององคกร 

- สรางระบบเครือขายของผูที่สนใจ 
สินคาและบริการขององคกรฯ 

- ลูกคาขององคกรฯ สามารถติดตอ 
สื่อสารกับองคกรไดตลอดเวลา และพัฒนา 
ความสัมพันธเพื่อสรางความภักดีตอสินคา 
และบริการ เพื่อใหลูกคากลับมาใชสินคา 
หรือใชบริการตอไป

- สามารถประเมินความพึงพอใจ 
หรือความตองการของลูกคาดวยการขอ 
ความคิดเห็นหรือสรางแบบสอบถาม เพื่อ 
สอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือ 
การใหบริการและการแกปญหาใหแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1
เบ็ตซี วีเบอร (Betsy Weber) จาก 

เทคสมิต โคเปอรเรชั ่น (TechSmith 
Corporation) ที่เชื่อวาองคกรควรจะใชสื่อ 
สังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการสำรวจ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ สื่อ 
สังคมออนไลนไมไดเปนวิทยาศาสตร แตมี 
การใชหลักการ เพื่อการสนับสนุนขอมูลให 
แกองคกร ที ่จะชวยใหองคกรสามารถ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลตอบแทนการ
ลงทุนใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  และเมื่อ 
มนุษยเราอยูในโลกดิจิทัล ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ฉะนั้นการแบงปนขอมูลขาวสาร 
ทั ้งภายในและภายนอกองคกรจึงถือเปน 
เรื่องสำคัญ

ทั ้งนี ้ มีข อสรุปเกี ่ยวกับ “วิธีการ 
สื่อสารเพื่อการตลาด 4 Cs แนวใหม” ดัง 
มีองคประกอบตางๆ ไดแก

เน้ือหา (Content) + บริบท (Context) 
+ การเชื่อมตอ (Connection) + ชุมชน 
Communities = สังคมส่ือ (Social Media 
Marketing)

ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2  
“เครือขายสังคม” ไดกลายเปนพื้นที่ 

การประชุมออนไลนกับ “สภาพแวดลอม 
เสมือน” ตัวอยางเชนในรูปแบบของ Second 
Life และ World of Warcraft ที่ผูใช 
เปนสมาชิก/ผูอยูอาศัย/ผูเลน สามารถโตตอบ 
และแสดงออกด วยการพ ูดหร ือโพสต  
รายละเอียด เพื่อติดตอกับชุมชนที่มีอยู เชน 
กลุมทางสังคมและกลุมมืออาชีพ วิธีการนี้ 
ทำใหผูที่มักไมคอยไดติดตอกันบอยนัก คือ 
อาจเพียงแคไมกี่ครั้งตอป จะสามารถใชการ 
สื่อสารผานเครือขายสังคม YouTube และ 
Flickr  โดยชองทางน้ีผูใชสามารถเรียกดูวิดีโอ 
เพลงหรือภาพและแสดงความคิดเห็น หรือ 
อัพโหลดและดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียได 
อยางงายดาย

จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมด จะ 
เห็นไดวา “ส่ือสังคมออนไลน (Social Media)” 
สามารถชวยทำใหอุปสรรคความหางไกล 
ระหวางคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน ญาติ ฯลฯ 
หมดลงไปไดในระดับหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่วา 
ทำไมคนมักจะกลับไปยังสถานที่ที่ชอบใน 

สังคมซึ่งจะนำไปใชกับชนิดของสินคาและ 
บริการเชนวิดีโอ, บล็อก, ไมโครบล็อก 
(microblog), ขอความสั้นและเสียง (SMS/ 
VOICE) ฯลฯ

มีงานวิจัยหนึ่งชี้ใหเห็นวาเครือขาย 
ทางสังคมนำมาใชมากที่สุดเพื่อสนับสนุน
ความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูกอนแลว 
เชน  ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว  
เพื่อนรวมงาน หรือ ญาติ จะเห็นไดจากผูใช 
Facebook จะ "คนหา” (browse) บุคคล 
ที ่พวกเขารู จักกอนอยู แลวมากกวาที ่จะ 
คนหาเพื ่อติดตอกับคนแปลกหนา  โดย 
ปจจุบันนี้ “เครือขายทางสังคม” ไดรับการ 
ออกแบบใหเขาถึงไดอยางกวางขวางและ 
สรางใหดึงดูดความสนใจของผูใชมากขึ้น 
เรื่อยๆ เชน อาจมีการใชเกมออนไลนเปน 
สื่อ (Kasteler, 2553) เปนตน

มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา 
มองเห็นความสัมพันธระหวางสื ่อสังคม 
และธุรกิจขนาดเล็ก พบวาอัตราการใช 
เทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเพิ ่มขึ ้นเปน 
สองเทาในป 2553 ที่ผานมา จาก 12% 
ถึง 24% (Smith, 2553) ขอมูลของ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ
ขนาดเล็ก สรุปจากรายงานท่ีสำรวจ เจาของ 
ธุรกิจขนาดเล็ก 500 ราย เมื่อธันวาคม 
พ.ศ. 2552  สรุปไดวาเกือบ 1 ใน 5 ของ 
เจาของธุรกิจขนาดเล็กมีการบูรณาการ
สื ่อสังคมเขากับกระบวนการทางธุรกิจ  

Facebook และ LinkedIn เปนเว็บไซต 
ยอดนิยมอันดับตนๆ  (Grove, 2553)

อีกแนวคิดที ่น าสนใจคือเจ าของ 
ธุรกิจขนาดเล็กเชื่อวาสื่อสังคมออนไลน 
สามารถชวยใหพวกเขาอยูในกลุมผู นำ 
ทางธุรกิจได  และสิ่งที่เปนปจจัยกระตุน 
หลักในการประกอบการสำหรับธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง โดยถือวาเครือขาย 
สังคมออนไลนจะเปนชองทางการใหบริการ
ลูกคาแนวใหม 

สำหรับนายจางในองคกรตางๆ มีขอ 
แนะนำของการนำสื่อสังคมออนไลน เพื่อ 
การดำเนินธุรกิจขององคกร หรือในการ 
ประกอบอาชีพ (Heathfield, 2554) ดังนี้ 
คือ

ทั่วโลกโดยรวมในป พ.ศ. 2553-2554 
มากถึงรอยละ 480.4 (Internet world 
stats, 2554)

การทำงานร วมก ันท ี ่ เก ิดข ึ ้นบน 
อินเทอรเน็ตสามารถทำใหเกิดการสื่อสาร 
สองแบบคือการสื ่อสารแบบพรอมกัน 
(synchronous) ซึ่งหมายถึงการสื่อสาร 
ผานหองสนทนาและขอความโตตอบแบบ 
ทันทีที ่เกิดขึ ้นในเวลาจริง โดยผานทาง 
ซอฟตแวรเครือขายสังคมบนอินเตอรเน็ต 
การประชุมผานอินเตอรเน็ต (webinars) 
ขอความสั้นหลายขอความที่แสดงบนกูเกิ้ล
พลัส (Google+) ไมโครซอฟตแชรพอยต 
(Microsoft Share Point) หรือไมโครซอฟต 
ไลฟ   สกายไดรฟ   (Windows L ive  
SkyDrive)  บริการตางๆ เหลานี้สามารถ 
เกิดขึ้นไดบนมือถือและยังมีการบริการของ
การส่ือสารแบบไมพรอมกัน (asynchronous) 
เชน อีเมล  บล็อก เวทีสนทนาออนไลน และ 
การสำรวจโดยใชแบบสอบถามที ่ช วยให 
ผูคนตอบสนองตอการสื่อสารไดตลอดเวลา
ถึงแมผู ที ่ตองการจะติดตอดวยนั ้นไมได 
สื่อสารพรอมกันก็ตาม  (Kroenke, 2554)

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีบนเว็บ 
และบนเทคโนโลยีแบบพกพาอื่นๆ ที่จะ 
ทำใหการสื่อสารในการสนทนาโตตอบทำได 
ทุกที ่และทุกเวลา เครือขายทางสังคม 
(social network) เปนสวนหนึ่งของสื่อ 

Second Life คงเปนเพราะมีความสนุกสนาน 
ความเพลิดเพลินแอบแฝงอยูในกระบวนการ 
ติดตอสื่อสารของโลกแหงสื่อสังคมออนไลน
อยางที่หลายคนใฝหา

ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือการเลือกเครือขาย 
สังคมที่เหมาะสมกับเปาหมายขององคกร 
กุญแจสู ความสำเร็จในการประยุกตใช 
เครือขายสังคมจะมีสวนรวมอยางเต็มที่  
เพื่อการดำเนินธุรกิจ พรอมดวยกลยุทธ 
การตลาดอยางตอเนื่องทุกวัน (Jantsch, 
2554) เร ียกไดว า “ทุกที ่  ท ุกเวลา” 
(Anytime Anywhere) อีกสิ ่งหนึ ่งที ่ 
สำคัญคือการใชเครือขายสังคมอาจจะ 
ไมไดใชในการสรางรายไดโดยตรง แตใช 
เพื่อสรางความสัมพันธระยะยาว และสราง 
เครือขายของลูกคาไปในตัวดวย  ดังนั้นจึง 
ควรจะใชเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
การตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกกลุม 
ลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด

ประโยชนอีกประการหนึ่งของเครือ 
ขายสังคม คือการชวยทลายกำแพงพรมแดน 
ของประเทศและอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละประเทศ การใชชองทาง 
สงเสริมการโฆษณา การประชาสัมพันธและ 
การตลาด อยางเชน Facebook, Twitter 

และ Google+ เปนตน เปนภารกิจที่องคกร 
ควรจะไดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปของ 
ขาวความเคลื่อนไหวในแตละชวงเวลาและ 
ภาพการจัดกิจกรรมหรือการแสดงของ 
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความนาสนใจและ 
แจงข าวสารความเคลื ่อนไหวใหล ูกค า 
กลุมเปาหมายไดรับทราบ ความทาทายอีก 
ประการหนึ่ง คือการสงเสริมการส่ือสาร 
กับผูชมที่มีศักยภาพและการตลาดเพื่อที่ 
ลูกคาจะสามารถบอกตอไปสูเพื่อนๆ ได 
อีกดวย ซึ่งถือเปนการทำการตลาดแบบ 
“บอกตอ” หรือ “ปากตอปาก” (Word 
of Mouth Marketing : WOMM) 
(Amerland, 2554) ไดอีกทางหนึ่งดวย 
สุดทาย คือกลยุทธประโยชนสูงประหยัดสุด 
(Less is More Strategy) ในการดำเนิน 
ธุรกิจ ซึ่งผูที่ลงทุนทำธุรกิจทุกคนตองการ 
คือการลดงบประมาณคาใชจายการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ แทนท่ีจะใชในการนำไป “ซ้ือ 
เวลาสื่อ” เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ 
สนับสนุนธุรกิจจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และ 
หนังสือพิมพ อยางที ่เคยเปนมาในอดีต 
เปลี่ยนมาใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งหมดนี้ 
เปนสิ่งที่ตองนำมาปรับใชอยางรูเทาทันตอ 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของโลกใบนี้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดท่ี waralak_von 

@utcc.ac.th, lak_waralak@yahoo.com
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Soc ia l  Media หร ือ  ส ื ่ อส ั งคม  
ออนไลนไดเขามาชวยเสริมสรางธุรกิจแก 
ผูประกอบธุรกิจใหกวางขวางขึ้น ไมวาจะ 
เปนการดำเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
“สินคา/บริการ” (Product/Service) การ 
สรางภาพลักษณ การสื ่อสารโตตอบกับ 
ผูบริโภค การสรางเครือขายสังคมและธุรกิจ ฯลฯ 
แตคำถามที่สำคัญ คือ “ทำอยางไรที่จะ 
สรางสรรคธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 
โดยการใชสื่อเครือขายสังคม”

ในยุคดิจิทัลขณะนี้ การใชสื่อเครือขาย 
ส ั งคมถ ื อ เป น เร ื ่ อ งปกต ิ และจำ เป น 
เพราะพฤติกรรมการใชชีว ิตในเกือบทุก 
ร ูปแบบของผู คนในยุคนี ้ค ือการติดตอ 
ระหวางบุคคลกับบุคคล  ระหวางองคกร 
ตอองคกร หรือการติดตอระหวางผูขายกับ 
ผูซื้อ ทั้งหมดนี้เห็นไดวากิจกรรมเหลานี้ลวน 

พ่ึงพาอาศัยชองทางเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 
ในรูปแบบใหมและหลากหลาย เชน เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อีเมล 
(E-mail)  เอสเอ็มเอส (SMS) เปนตน  
แตดวยวัตถุประสงคทางธุรกิจที่แตกตางกัน
ออกไป งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ 
ใหตรงตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย จึงถือวา 
การใชส่ือเครือขายสังคมเปนส่ิงท่ีตองบริหาร 
จัดการใหคุมคามากที่สุด  

ตัวอยางของการนำเทคโนโลยีมาชวย
สงเสริมธุรกิจ อาทิเชน การใชออนโทโลจี 
(ontologies) มารวมในการพัฒนาระบบ 
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (e-tourism) หรือ 
การใชซอฟตแวรชวยในการเรียนรูออนไลน 
(e-learning) หรือแมแตการใชระบบการ 
โตตอบ (interactive) ในหนาเว็บเพจเพื่อ 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการโตตอบระหวาง 

โปรแกรมกับผูใชงาน
เวิร ลดไวดเว็บ (WWW) เกิดขึ ้น 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
เมื่อหนาแรกของเว็บเปดตัวบนอินเทอรเน็ต
โดยเซอร ทิม เบอรเนอรส ลี (Sir Tim 
Berners Lee) ซึ่งกลาวไววา "เว็บเปนมาก 
กวาเครื่องมือดานเทคนิค ผมออกแบบมัน 
ขึ้นเพื่อชวยใหคนในสังคมสามารถทำงาน 
รวมกัน และมันไมไดเปนแคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เทานั้น" (Peddie, 2554) อินเทอรเน็ตมี 
ผลตอการปฏิว ัต ิทางสังคม (Fenell, 
2554) เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร และสามารถ 
กำจัดอุปสรรคของระยะทางที่หางไกลใน 
กระบวนการสื ่อสารไดอยางที ่เราไมเคย 
คาดค ิด การใช งานอ ินเทอร  เน ็ตท ี ่ม ี 
ประโยชนมาก คือ เวิรลดไวดเว็บ (WWW.) 
อัตราการเติบโตของจำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

“อินเตอรเน็ตมีผล
ตอการปฏิวัติทาง 
สังคม โดยการ 
เปลี่ยนว�ธีการ 
สื่อสารและกำจัด 
อุปสรรคระยะทาง 
ในการสื่อสาร ซ�่งใน 
ป 2553-2554  
อัตราการเติบโต 
ของจำนวนผูใช 
อินเตอรเน็ตทั�วโลก
โดยรวมมากถึง 
รอยละ 480.4
(ขอมูลจาก Internet World Stats, 2554)”
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Social Media
สนับสนุนธุรกิจยุคดิจ�ทัลไดอยางไร
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รูปที่ 1 เหตุผลและการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

รูปที่ 2 การประชุมอวตารใน Second Life

รูปที่ 3 วงจรของกระบวนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ��อสนับสนุนธุรกิจในโลกดิจ�ทัล



AIS นั้นดูจะไมมีปญหาในการเจรจา 
กับ TOT คูสัญญารวมการงานของตน แต 
DTAC ดูเหมือนวายังไมมีความชัดเจน เพราะ 
CAT คูสัญญาของตนหันไปเจรจากับ Truecorp 
เพื่อชวยกูซาก Hutch ที่ดูไมมีอนาคตที่ 
สดใสอีกตอไป ในแงนี้ CAT กับ Truecorp 
จึงดูเหมือนสมประโยชนในการเจรจา ใน 
ขณะที่ DTAC ยังไมไดรับความชัดเจนใน 
การพัฒนาระบบของตน และ AIS กับ 
Truecorp ก็เดินหนากันไปแลว

จนเมื ่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 
2554 DTAC จึงฟองเปนคดีต อศาล 
ปกครองขอใหศาลมีคำส่ังคุมครองช่ัวคราว 
(ในทำนองเดียวกับที่ศาลปกครองมีคำสั่ง
คุมครองชั่วคราวไมให กทช. ดำเนินการ 
ประม ูล 3G) ในคด ีหมายเลขดำท ี ่  
871/2554 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ 
ร ัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือ 
รูปแบบ HSPA รวมกับกลุม Truecorp 
เนื้อหาการฟองหลักอยูที่การเจรจาระหวาง 
CAT และ Truecorp ที่ดูเรงรอนรวบรัดเกิน 
วิสัยการสรรหาคูสัญญาตามธรรมดาของ 
รัฐวิสาหกิจไทยรัฐวิสาหกิจหนึ่ง แนนอนวา 
ประเด็นนี้สามารถมองกันไปไดหลายแงมุม 
ไมวาจะเปนมุมการเมืองที่มีคนจับตามาก 
ที ่สุดเพราะอยู ในชวงหัวเลี ้ยวหัวตอทาง 
การเมืองของประเทศอีกดวย แตในที่นี้จะ 
ขอพาทานผูอานมองในมุมหลักการกฎหมาย 
ซึ่งก็นาตื่นเตนไมแพกัน

ในเชิงกฎหมาย DTAC ไมไดฟอง 
True แตฟอง CAT โดยมีหนวยงาน 
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารเปน
ผูถูกฟอง โดยคำฟองหลักฟองในแงที่วา 
CAT และคณะกรรมการบริหารกระทำการ 
โดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการ 
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการใน 
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.รวมทุนฯ”1  เพราะไมไดผาน 
ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีตอง 
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ โดย CAT ชี้แจงตอศาลวา (1) สัญญา 
ของ Hutch เปนเพียงสัญญาทำการตลาด 

2.1GHz ที่ติดปญหากับ กทช. ก็ยังสามารถ 
พัฒนาไปอีกทางโดยใชเทคโนโลยี HSPA 
(High-Speed Packet Access) บนความถี่ 
850MHz ที ่  AIS และ DTAC มีส วน 
ครอบครองอยู แลวเดิม แคอาจจะตอง 
ตรวจสอบเงื ่อนไขสัญญาสัมปทานที่มีอยู  
เล็กนอย

เหตุการณเกิดพลิกผันหลังจากนั้นไม 
นานภายในปลายป พ.ศ. 2554 กลุ ม 
Truecorp ตกลงเขาเทคโอเวอรธ ุรกิจ 
“Hutch” ที่ใหบริการระบบ CDMA2000 
บนยานความถี่ 800 เดิมที่ไมคอยประสบ 
ความสำเร็จในตลาด โดยสังเขปเปนการให 
บริษัทในเครือ Truecorp เขาดำเนินการ 
ไดแก (1) Real Move เขาเทคโอเวอร 
บริษัท Hutchison CAT Wireless 
Multimedia (Hutch) ผูใหบริการทาง 
การตลาดที่รู จักกันในชื่อวา “Hutch”, 
และ (2) Real Future เขาเทคโอเวอร 
บริษัท BFKT (Thailand) ผูใหบริการ 
โครงขายระบบ CDMA ในพื ้นที ่ 25 
จังหวัดภาคกลางของ Hutch นั ่นเอง 
ในขณะที่ CAT ยังคงเปนเจาของโครงขาย 
ในเขต 51 จังหวัดที ่เหลือตามเดิมและ 
ทำการตลาดภายใตแบรนด “CAT CDMA” 
(กอนหนานี้ Hutch และ CAT CDMA มี 
ความตกลงทำการตลาดและใชโครงขาย 
รวมกันเกิดเปนบริการระบบ CDMA ทั่ว 
ประเทศ) จึงสงผลให Truecorp เขาสวม 
สิทธิ์ของ Hutch เดิมและทำสัญญารวม 
การงานเพิ่มเติมใหมกับ CAT เพื่อใหบริการ 
วิทยุคมนาคมระบบ HSPA ที ่สามารถ 
พัฒนาตอยอดจาก CDMA2000 ไดเชน 
เดียวกัน

ตอนที่แลวผมไดเลากรณีการประมูล 
3G ของ กทช. ที่ไมสามารถดำเนินการไดใน 
ชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2553 ซึ่งสะทอน 
กระสวนกฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน 
(อะไรคือกฎหมาย) ว า กทช. ม ีอำนาจ 
ดำเนินการประมูลหรือไม และระดับความ 
สัมพันธ (ใครเปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) 
ที่ศาลปกครองสั่งระงับการประมูลเอาไว 
เพราะยังมีความไมแนนอนและมีความ 
เสียหายมหาศาลตอสาธารณะที่ควรระงับ 
การดำเนินการเอาไวกอน อันนำมาซึ่งคดี 
ในตอนนี้ระหวาง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูมิเคชั่น (TAC) ซึ่งเปนผูฟองคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการ 
โทรศัพทมือถือรูปแบบ เอชเอสพีเอ 3G 
ร วมกับกลุ ม บมจ. ทรู คอรปอเรชั ่น 
(Truecorp) ซึ่งมี กสท. (CAT) เปนผู 
ถูกฟองที่ 1 คณะกรรมการ (บอรด) เปน 
ผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งตอไปจะเรียกวาคดี 
DTAC v. True อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอนนี้ 
ยังคงเปนการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางงายเพื่อชี้ใหเห็นบางประเด็นเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

คดีนี ้เปนเหตุการณตอเนื ่องมาจาก 
การประม ูล 3G ท ี ่  กทช. ไม สามารถ 
ดำเนินการได ผูประกอบการโทรศัพทมือถือ 
ทั้ง 3 รายตองประสบปญหาวาจะเดินหนา 
แผนธุรกิจของตนอยางไร AIS และ DTAC 
ดูเหมือนวาจะไดเปรียบในตอนแรกเพราะ 
วาเทคโนโลยี 3G หากไมพัฒนาบนความถี่ 

จะเห็นไดวาประเด็นกฎหมายท่ีสำคัญ 
ก็คือปญหากระสวนกฎหมายระดับแรกใน
ที่นี้ กลาวคือ สัญญาของ Hutch และ 
BFKT เปนสัญญารวมงานตาม พรบ. รวมทุนฯ 
หรือไม ซึ่งทั้งสองฝายเห็นแตกตางกันอยาง 
สิ ้นเชิง ในขณะที่วิวาทะในศาลเนนไปที่ 
ประโยชนสาธารณะและศาลวินิจฉัยไมมี 
คำสั่งคุมครองชั่วคราวเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา แตกอนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยก็มี 
วิวาทะนอกศาลท่ีพุงตรงมาท่ีปญหากระสวน 
กฎหมายระดับแรกน้ี วิวาทะน้ีเกิดข้ึนระหวาง 
True และสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ประเทศไทย (TDRI)

TDRI เริ ่มเขามามีบทบาทในการให 
เหตุผลและการตีความ พรบ. รวมทุนฯ ต้ังแต 
ตนป พ.ศ. 2554 กอนที่ DTAC จะฟองคดี 
นี้เสียอีก โดยเริ่มเรียกธุรกรรมของ True 
กับ CAT วา “สัญญาสัมปทานจำแลง” 
เพราะมองวาไมสามารถแยกพิจารณาสัญญา 
Hutch และสัญญา BFKT ออกจากกัน 
เปนสวนๆ เพื่อหลีกเลี่ยง พรบ. รวมทุนฯ 
แตตองพิจารณาภาพรวมทั ้งหมดซึ ่งจะ 
ทำใหเห็นไดชัดเจนวา True ไดประกอบ 
กิจการตามความหมายของ “การรวมงาน” 
ตาม พรบ. รวมทุนฯ ทั้งทำการตลาดและ 
ใหเชาโครงขายฯโดย True ทั้งสิ้น ขออาง 
ที่วา Real Move ไมใชรายเดียวที่มีสิทธิ์ใช 
โครงขายของ Real Future ดังนั้นจึงไมใช 
การผูกขาดที่เขาขายการใหสัมปทาน ก็ไม 
นาจะฟงขึ้น การเริ่มออกมาใหความเห็น 
ของ TDRI เชนนี้นำมาสูวิวาทะที่เผ็ดรอน 
ตอมาอีกหลายยก แตเฉพาะประเด็นที ่ 
เก่ียวของในท่ีน้ีก็คือการอางอิงถึงการตีความ 
สัญญาของนักกฎหมายระดับปรมาจารย 
ของประเทศ ซึ่ง True อางวาไดตรวจสอบ 
สัญญาอยางดีโดยนักกฎหมายอาชีพผู มี 
ประสบการณหลายสิบคนรวมถึงสำนักงาน
อัยการสูงสุดและไมมีทานใดเห็นวาสัญญา 
ด ั งกล  าวม ีล ั กษณะเหม ือนส ัมปทาน 
ในขณะที่ TDRI แยงวานักกฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาของ True หรือธนาคารที่ใหกูใน 
โครงการนี้ลวนมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ
ไดรับคาตอบแทนจาก True หรือ CAT ใน 
ทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น นำมาสูขอโตแยงกลับ 
ของ True ที่ยืนยันในวิชาชีพกฎหมายของ 

นักกฎหมายระดับปรมาจารยเหลานั้น และ 
ตั ้งคำถามตอ TDRI ที ่ไมใชผู เชี ่ยวชาญ 
กฎหมายโดยตรงแตกลับสามารถตีความ 
กฎหมายได ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
และรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงสัปดาหกอนที่
ศาลจะมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว

ที่เลามานี้เพื่อใหผูอานไดเห็นการชิง 
พ้ืนท่ีและตอสูในการตีความสัญญาดังกลาว 
ซ่ึงเปนกระสวนระดับท่ีสองในท่ีน้ี กลาวคือ 
ในที ่สุดศาลจะเปนผู ชี ้อยางแนนอนวา 
ผลจะเปนอยางไร แตกอนจะถึงวันนั้น การ 
ตอสูและใหเหตุผลนอกศาลก็มีความสำคัญ 
ไมแพการใหเหตุผลในศาล ในแงนี้ DTAC, 
True, CAT และ TDRI ลวนเปนผูเลนหลัก 
ที่มีบทบาทตอการตีความสัญญาดังกลาว 
แตในเกมนี้การตอสูดังกลาวแตกตางจาก 
กรณีคดีมาบตาพุดที่มีปญหาความไมชัดเจน
ของกฎหมายอยางมากทำใหประโยชน 
สาธารณะมีน้ำหนักมหาศาล

ในกรณีนี้ความไมชัดเจนของกฎหมาย
ซึ่งเปนปญหากระสวนระดับแรกมีอยูไมมาก
นัก ดังจะเห็นไดจากการอางอิงถึงการ 
ตีความ โดยปรมาจารยกฎหมายที่มองวา 
สัญญาทั้งสองฉบับสามารถพิจารณาแยก 
ออกจากกันได การจะอธิบายเรื่องนี้คงตอง 
ใชเวลานานแตจะไดนำประเด็นนี้มาขยาย 
ความในโอกาสตอไป ในที ่นี ้จะขอสรุป 
ไปเลยวาแนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทยน้ัน 
มีลักษณะเชิงรูปแบบ (formal quality) 
คอนขางมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการ 
แยกสัญญาเชนนี้ทำกันมาเนิ่นนาน จึงไมมี 
ทางผิดไปไดท่ีปรมาจารยกฎหมายเหลาน้ัน 
จะเห็นวาการพิจารณาแยกสัญญาเชนนั้น
สามารถทำได ในขณะที่การพิจารณา 
ตามแนวของ TDRI มีลักษณะเชิงสารัตถะ 
(substantive quality) กลาวคือ แม 
TDRI จะพิจารณาตอเนื่องไปถึงประเด็นแง 
มุมสวนไดเสียตางๆ ของการแขงขันทาง 
การคาและประโยชนสาธารณะที่จะตอง 
สูญเสียไปเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังคงหางไกลจาก 
แนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทย เรื่องนี้ 
อาจสังเกตไดจากการพิจารณาประโยชน 
สาธารณะในการระงับการประมูล 3G ที่ 
พิจารณาเฉพาะผูใชบริการที่มีโทรศัพท 3G 
อยูแลวไมพิจารณาไปถึงผูใชบริการ 3G ใน 
อนาคต

ที ่กลาวเชนนี ้ไมไดหมายความวา 
แนวปฏิบัติเชิงรูปแบบ (formal) หรือ 
เชิงสารัตถะ (substantive) รูปแบบไหน 
ดีกวากัน แตการพิจารณาทั้งสองแบบมี 
ความสำคัญตอการใชกฎหมาย ในแงที่วา 
กฎหมายมีแนวปฏิบัติเชิงรูปแบบเปน 
พื้นฐาน ตอเมื ่อคนหารูปแบบมาตอบ 
คำถามไมได คำอธิบายเชิงสารัตถะจึง 
เขามามีบทบาท ในท่ีน้ีปญหากระสวนกฎหมาย 
ระดับแรกสามารถตอบไดเชิงรูปแบบที่มีอยู
แลว ความพยายามอธิบายเชิงสารัตถะเพื่อ 
เปลี ่ยนแปลงการตีความกฎหมายซึ่งเปน 
ความพยายามในกระสวนระดับที ่สองจึง 
คอนขางไรผล แมมีผูเห็นดวยจำนวนหนึ่ง 
แตก็ไมสามารถเปลี ่ยนแปลงรูปแบบที่มี 
มานานได เร่ืองน้ีอาจพูดเปนศัพททางกฎหมาย 
ไดวา การตีความของ True เปนการ 
ตีความกฎหมายอยางที่มันเปน (law as it 
is) ในขณะที่การตีความแบบ TDRI เปน 
การตีความกฎหมายอยางที่เห็นวาควรจะ 
เปน (law as it should be) ซึ่ง 
ถาหากเขาใจกระสวนกฎหมายระดับแรก 
ของคดีนี ้ก็จะเห็นไดวามีความเปนไปได 
นอยมากที่จะตอสู เพื ่อใหเกิดการตีความ 
กฎหมายใหมในคดีนี้ และโดยเฉพาะวาเปน 
การขอให ม ีคำส ั ่ งค ุ มครองช ั ่ วคราวท ี ่ 
พิจารณาความเสียหายอยางรายแรงตอ 
ประโยชนสาธารณะเปนหลัก

มีเกร็ดตอเนื่องเล็กนอยภายหลังจาก 
ศาลมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว ทำให True 
และ CAT สามารถดำเนินการตอไปได และ 
ทำให CAT ตองเขาหารือกับ กทช. ซึ ่ง 
ทำหนาที่รักษาการ กสทช. เพื่อขอใหเรงรัด 
พิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆที่เกี่ยวของรวมถึง 
การขออนุญาตปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 
ระบบ CDMA เปน HSPA และการ 
พิจารณาอนุมัตินำเขาอุปกรณ 3G ของ CAT 
พรอมๆกันกับการพิจารณายกฟองในคดีที่ 
CAT ขอใหศาลปกครองมีคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวเพื่อระงับการประมูล 3G ของ 
กทช. จึงเปนที่นาสังเกตวา ในขณะที่ กทช. 
ไมมีอำนาจดำเนินการประมูล 3G เพราะ 
ศาลปกครองมีคำสั่งคุมครองชั่วคราว แต 
รักษาการ กสทช. สามารถอนุมัติปรับเปล่ียน 
และนำเขาอุปกรณ 3G ไดตามความยินยอม 
ของ CAT ฝายเดียว ซึ่งนาพิจารณาตอไปวา 

ในทำนองวาไมแตกตางไปจากสัญญาจาง 
ประเภทหนึ่งเทานั้น และ (2) สัญญาของ 
BFKT เปนสัญญาใหเชาโครงขายในทำนอง 
วาไมแตกตางไปจากสัญญาเชาอาคารสำนักงาน 
ท้ังสองสัญญาจึงไมเขาขาย “การรวมงาน”2  
ตามกฎหมาย แมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะไดตีความไววาสัญญาของ Hutch 
เขาขาย “การรวมงาน” ตามกฎหมาย แต 
CAT ก็ชี้แจงวาในขณะนั้น CAT กำลังจะ 
เขาซื้อกิจการของ Hutch ทั้งหมดอยูแลว 
จึงไมจำเปนตองไดรับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามกฎหมาย นอกจากนี้ทั้ง 
สองฝายยังไดถกเถียงกันในเร ื ่องความ 
เสียหายและประโยชนของผูใชบริการ Hutch 
อยางกวางขวางซ่ึงสะทอนใหเห็นบรรทัดฐาน 
ทางกฎหมายที่ใหความสำคัญแกประโยชน
สาธารณะว าม ีน ้ำหนักมากที ่ส ุดในคดี 
อยางไรก็ดีเนื้อหาเรื่องประโยชนสาธารณะ 
จะขอละเอาไวในที่นี้เพราะไมเกี่ยวของกับ 
ประเด็นกฎหมายที่จะกลาวถึง

1 »�¨¨ØºÑ¹ÁÕÃ�Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃãË�àÍ¡ª¹Ã�ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÃÑ° ¾.È. 2535 ÁÕà¹×้ÍËÒà»�¹¡ÒÃá¡�ä¢»ÃÑº»ÃØ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãË�àÍ¡ª¹Ã�ÇÁÅ§·Ø¹ãË�à»�¹ÃÐººÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹
2 "Ã�ÇÁ§Ò¹ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ" ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ�Ò Ã�ÇÁÅ§·Ø¹¡ÑºàÍ¡ª¹äÁ�Ç�Òâ´ÂÇÔ¸Õã´ ËÃ×ÍÁÍºãË�àÍ¡ª¹Å§·Ø¹áµ�½�ÒÂà´ÕÂÇ â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×ÍãË�ÊÑÁ»·Ò¹ ËÃ×ÍãË�ÊÔ·¸ÔäÁ�Ç�Òã¹ÅÑ¡É³Ðã´

หากขอเท็จจริงน้ีเกิดข้ึนกอนหนาน้ัน ศาลปกครอง 
จะวินิจฉัยแตกตางไปหรือไม เพราะในท่ีสุด 
บริการ 3G ก็เกิดขึ้นโดยไมตองรอ กสทช. 
ชุดใหม และยังเกิดข้ึนภายใตการตีความสัญญา 
เชิงรูปแบบ ไมใชการใหอนุญาตตาม 
กระบวนการประมูล และไมใชการประกอบ 
กิจการภายใตเงื่อนไขการแขงขันทางตรง
อยางที่เราพยายามจะผลักดันใหเกิดขึ้น

คดีในตอนน้ีนำมาสูการตอสูในประเด็น 
กฎหมายอื่นๆตอเนื่องมาอีก ซึ่งในตอนหนา 
จะไดกลาวถึงกรณีที่ True ฟอง DTAC วา 
เปนบริษัทตางดาว จุดประเด็นขอกฎหมาย 
คลาสสิกที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหได
ยกขึ้นมาถกเถียงกันอีกครั้ง
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กระสวนกฎหมายในโลกธุรกิจ
ตอนที่ 4 DTAC VS True

“กฏหมายของไทย

มีแนวปฏิบัติ

เช�งรูปแบบ 

(Formal Quality) 

เปนพ��นฐาน 

แตเมื่อใด

ไมสามารถคนหา

รูปแบบมาตอบได 

คำอธิบายเช�ง

สารัตถะ 

(Substantive 

Quality)

จ�งเขามามีบทบาท” 

“การตีความของ 
True เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่มันเปน 
(law as it is) 
ในขณะที่การ
ตีความแบบ 
TDRI เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่เห็นวา
ควรจะเปน 
(law as it 
should be)” 



AIS นั้นดูจะไมมีปญหาในการเจรจา 
กับ TOT คูสัญญารวมการงานของตน แต 
DTAC ดูเหมือนวายังไมมีความชัดเจน เพราะ 
CAT คูสัญญาของตนหันไปเจรจากับ Truecorp 
เพื่อชวยกูซาก Hutch ที่ดูไมมีอนาคตที่ 
สดใสอีกตอไป ในแงนี้ CAT กับ Truecorp 
จึงดูเหมือนสมประโยชนในการเจรจา ใน 
ขณะที่ DTAC ยังไมไดรับความชัดเจนใน 
การพัฒนาระบบของตน และ AIS กับ 
Truecorp ก็เดินหนากันไปแลว

จนเมื ่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 
2554 DTAC จึงฟองเปนคดีต อศาล 
ปกครองขอใหศาลมีคำส่ังคุมครองช่ัวคราว 
(ในทำนองเดียวกับที่ศาลปกครองมีคำสั่ง
คุมครองชั่วคราวไมให กทช. ดำเนินการ 
ประม ูล 3G) ในคด ีหมายเลขดำท ี ่  
871/2554 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ 
ร ัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือ 
รูปแบบ HSPA รวมกับกลุม Truecorp 
เนื้อหาการฟองหลักอยูที่การเจรจาระหวาง 
CAT และ Truecorp ที่ดูเรงรอนรวบรัดเกิน 
วิสัยการสรรหาคูสัญญาตามธรรมดาของ 
รัฐวิสาหกิจไทยรัฐวิสาหกิจหนึ่ง แนนอนวา 
ประเด็นนี้สามารถมองกันไปไดหลายแงมุม 
ไมวาจะเปนมุมการเมืองที่มีคนจับตามาก 
ที ่สุดเพราะอยู ในชวงหัวเลี ้ยวหัวตอทาง 
การเมืองของประเทศอีกดวย แตในที่นี้จะ 
ขอพาทานผูอานมองในมุมหลักการกฎหมาย 
ซึ่งก็นาตื่นเตนไมแพกัน

ในเชิงกฎหมาย DTAC ไมไดฟอง 
True แตฟอง CAT โดยมีหนวยงาน 
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารเปน
ผูถูกฟอง โดยคำฟองหลักฟองในแงที่วา 
CAT และคณะกรรมการบริหารกระทำการ 
โดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการ 
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการใน 
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.รวมทุนฯ”1  เพราะไมไดผาน 
ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีตอง 
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ โดย CAT ชี้แจงตอศาลวา (1) สัญญา 
ของ Hutch เปนเพียงสัญญาทำการตลาด 

2.1GHz ที่ติดปญหากับ กทช. ก็ยังสามารถ 
พัฒนาไปอีกทางโดยใชเทคโนโลยี HSPA 
(High-Speed Packet Access) บนความถี่ 
850MHz ที ่  AIS และ DTAC มีส วน 
ครอบครองอยู แลวเดิม แคอาจจะตอง 
ตรวจสอบเงื ่อนไขสัญญาสัมปทานที่มีอยู  
เล็กนอย

เหตุการณเกิดพลิกผันหลังจากนั้นไม 
นานภายในปลายป พ.ศ. 2554 กลุ ม 
Truecorp ตกลงเขาเทคโอเวอรธ ุรกิจ 
“Hutch” ที่ใหบริการระบบ CDMA2000 
บนยานความถี่ 800 เดิมที่ไมคอยประสบ 
ความสำเร็จในตลาด โดยสังเขปเปนการให 
บริษัทในเครือ Truecorp เขาดำเนินการ 
ไดแก (1) Real Move เขาเทคโอเวอร 
บริษัท Hutchison CAT Wireless 
Multimedia (Hutch) ผูใหบริการทาง 
การตลาดที่รู จักกันในชื่อวา “Hutch”, 
และ (2) Real Future เขาเทคโอเวอร 
บริษัท BFKT (Thailand) ผูใหบริการ 
โครงขายระบบ CDMA ในพื ้นที ่ 25 
จังหวัดภาคกลางของ Hutch นั ่นเอง 
ในขณะที่ CAT ยังคงเปนเจาของโครงขาย 
ในเขต 51 จังหวัดที ่เหลือตามเดิมและ 
ทำการตลาดภายใตแบรนด “CAT CDMA” 
(กอนหนานี้ Hutch และ CAT CDMA มี 
ความตกลงทำการตลาดและใชโครงขาย 
รวมกันเกิดเปนบริการระบบ CDMA ทั่ว 
ประเทศ) จึงสงผลให Truecorp เขาสวม 
สิทธิ์ของ Hutch เดิมและทำสัญญารวม 
การงานเพิ่มเติมใหมกับ CAT เพื่อใหบริการ 
วิทยุคมนาคมระบบ HSPA ที ่สามารถ 
พัฒนาตอยอดจาก CDMA2000 ไดเชน 
เดียวกัน

ตอนที่แลวผมไดเลากรณีการประมูล 
3G ของ กทช. ที่ไมสามารถดำเนินการไดใน 
ชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2553 ซึ่งสะทอน 
กระสวนกฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน 
(อะไรคือกฎหมาย) ว า กทช. ม ีอำนาจ 
ดำเนินการประมูลหรือไม และระดับความ 
สัมพันธ (ใครเปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) 
ที่ศาลปกครองสั่งระงับการประมูลเอาไว 
เพราะยังมีความไมแนนอนและมีความ 
เสียหายมหาศาลตอสาธารณะที่ควรระงับ 
การดำเนินการเอาไวกอน อันนำมาซึ่งคดี 
ในตอนนี้ระหวาง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูมิเคชั่น (TAC) ซึ่งเปนผูฟองคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการ 
โทรศัพทมือถือรูปแบบ เอชเอสพีเอ 3G 
ร วมกับกลุ ม บมจ. ทรู คอรปอเรชั ่น 
(Truecorp) ซึ่งมี กสท. (CAT) เปนผู 
ถูกฟองที่ 1 คณะกรรมการ (บอรด) เปน 
ผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งตอไปจะเรียกวาคดี 
DTAC v. True อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอนนี้ 
ยังคงเปนการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางงายเพื่อชี้ใหเห็นบางประเด็นเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

คดีนี ้เปนเหตุการณตอเนื ่องมาจาก 
การประม ูล 3G ท ี ่  กทช. ไม สามารถ 
ดำเนินการได ผูประกอบการโทรศัพทมือถือ 
ทั้ง 3 รายตองประสบปญหาวาจะเดินหนา 
แผนธุรกิจของตนอยางไร AIS และ DTAC 
ดูเหมือนวาจะไดเปรียบในตอนแรกเพราะ 
วาเทคโนโลยี 3G หากไมพัฒนาบนความถี่ 

จะเห็นไดวาประเด็นกฎหมายท่ีสำคัญ 
ก็คือปญหากระสวนกฎหมายระดับแรกใน
ที่นี้ กลาวคือ สัญญาของ Hutch และ 
BFKT เปนสัญญารวมงานตาม พรบ. รวมทุนฯ 
หรือไม ซึ่งทั้งสองฝายเห็นแตกตางกันอยาง 
สิ ้นเชิง ในขณะที่วิวาทะในศาลเนนไปที่ 
ประโยชนสาธารณะและศาลวินิจฉัยไมมี 
คำสั่งคุมครองชั่วคราวเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา แตกอนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยก็มี 
วิวาทะนอกศาลท่ีพุงตรงมาท่ีปญหากระสวน 
กฎหมายระดับแรกน้ี วิวาทะน้ีเกิดข้ึนระหวาง 
True และสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ประเทศไทย (TDRI)

TDRI เริ ่มเขามามีบทบาทในการให 
เหตุผลและการตีความ พรบ. รวมทุนฯ ต้ังแต 
ตนป พ.ศ. 2554 กอนที่ DTAC จะฟองคดี 
นี้เสียอีก โดยเริ่มเรียกธุรกรรมของ True 
กับ CAT วา “สัญญาสัมปทานจำแลง” 
เพราะมองวาไมสามารถแยกพิจารณาสัญญา 
Hutch และสัญญา BFKT ออกจากกัน 
เปนสวนๆ เพื่อหลีกเลี่ยง พรบ. รวมทุนฯ 
แตตองพิจารณาภาพรวมทั ้งหมดซึ ่งจะ 
ทำใหเห็นไดชัดเจนวา True ไดประกอบ 
กิจการตามความหมายของ “การรวมงาน” 
ตาม พรบ. รวมทุนฯ ทั้งทำการตลาดและ 
ใหเชาโครงขายฯโดย True ทั้งสิ้น ขออาง 
ที่วา Real Move ไมใชรายเดียวที่มีสิทธิ์ใช 
โครงขายของ Real Future ดังนั้นจึงไมใช 
การผูกขาดที่เขาขายการใหสัมปทาน ก็ไม 
นาจะฟงขึ้น การเริ่มออกมาใหความเห็น 
ของ TDRI เชนนี้นำมาสูวิวาทะที่เผ็ดรอน 
ตอมาอีกหลายยก แตเฉพาะประเด็นที ่ 
เก่ียวของในท่ีน้ีก็คือการอางอิงถึงการตีความ 
สัญญาของนักกฎหมายระดับปรมาจารย 
ของประเทศ ซึ่ง True อางวาไดตรวจสอบ 
สัญญาอยางดีโดยนักกฎหมายอาชีพผู มี 
ประสบการณหลายสิบคนรวมถึงสำนักงาน
อัยการสูงสุดและไมมีทานใดเห็นวาสัญญา 
ด ั งกล  าวม ีล ั กษณะเหม ือนส ัมปทาน 
ในขณะที่ TDRI แยงวานักกฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาของ True หรือธนาคารที่ใหกูใน 
โครงการนี้ลวนมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ
ไดรับคาตอบแทนจาก True หรือ CAT ใน 
ทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น นำมาสูขอโตแยงกลับ 
ของ True ที่ยืนยันในวิชาชีพกฎหมายของ 

นักกฎหมายระดับปรมาจารยเหลานั้น และ 
ตั ้งคำถามตอ TDRI ที ่ไมใชผู เชี ่ยวชาญ 
กฎหมายโดยตรงแตกลับสามารถตีความ 
กฎหมายได ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
และรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงสัปดาหกอนที่
ศาลจะมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว

ที่เลามานี้เพื่อใหผูอานไดเห็นการชิง 
พ้ืนท่ีและตอสูในการตีความสัญญาดังกลาว 
ซ่ึงเปนกระสวนระดับท่ีสองในท่ีน้ี กลาวคือ 
ในที ่สุดศาลจะเปนผู ชี ้อยางแนนอนวา 
ผลจะเปนอยางไร แตกอนจะถึงวันนั้น การ 
ตอสูและใหเหตุผลนอกศาลก็มีความสำคัญ 
ไมแพการใหเหตุผลในศาล ในแงนี้ DTAC, 
True, CAT และ TDRI ลวนเปนผูเลนหลัก 
ที่มีบทบาทตอการตีความสัญญาดังกลาว 
แตในเกมนี้การตอสูดังกลาวแตกตางจาก 
กรณีคดีมาบตาพุดที่มีปญหาความไมชัดเจน
ของกฎหมายอยางมากทำใหประโยชน 
สาธารณะมีน้ำหนักมหาศาล

ในกรณีนี้ความไมชัดเจนของกฎหมาย
ซึ่งเปนปญหากระสวนระดับแรกมีอยูไมมาก
นัก ดังจะเห็นไดจากการอางอิงถึงการ 
ตีความ โดยปรมาจารยกฎหมายที่มองวา 
สัญญาทั้งสองฉบับสามารถพิจารณาแยก 
ออกจากกันได การจะอธิบายเรื่องนี้คงตอง 
ใชเวลานานแตจะไดนำประเด็นนี้มาขยาย 
ความในโอกาสตอไป ในที ่นี ้จะขอสรุป 
ไปเลยวาแนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทยน้ัน 
มีลักษณะเชิงรูปแบบ (formal quality) 
คอนขางมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการ 
แยกสัญญาเชนนี้ทำกันมาเนิ่นนาน จึงไมมี 
ทางผิดไปไดท่ีปรมาจารยกฎหมายเหลาน้ัน 
จะเห็นวาการพิจารณาแยกสัญญาเชนนั้น
สามารถทำได ในขณะที่การพิจารณา 
ตามแนวของ TDRI มีลักษณะเชิงสารัตถะ 
(substantive quality) กลาวคือ แม 
TDRI จะพิจารณาตอเนื่องไปถึงประเด็นแง 
มุมสวนไดเสียตางๆ ของการแขงขันทาง 
การคาและประโยชนสาธารณะที่จะตอง 
สูญเสียไปเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังคงหางไกลจาก 
แนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทย เรื่องนี้ 
อาจสังเกตไดจากการพิจารณาประโยชน 
สาธารณะในการระงับการประมูล 3G ที่ 
พิจารณาเฉพาะผูใชบริการที่มีโทรศัพท 3G 
อยูแลวไมพิจารณาไปถึงผูใชบริการ 3G ใน 
อนาคต

ที ่กลาวเชนนี ้ไมไดหมายความวา 
แนวปฏิบัติเชิงรูปแบบ (formal) หรือ 
เชิงสารัตถะ (substantive) รูปแบบไหน 
ดีกวากัน แตการพิจารณาทั้งสองแบบมี 
ความสำคัญตอการใชกฎหมาย ในแงที่วา 
กฎหมายมีแนวปฏิบัติเชิงรูปแบบเปน 
พื้นฐาน ตอเมื ่อคนหารูปแบบมาตอบ 
คำถามไมได คำอธิบายเชิงสารัตถะจึง 
เขามามีบทบาท ในท่ีน้ีปญหากระสวนกฎหมาย 
ระดับแรกสามารถตอบไดเชิงรูปแบบที่มีอยู
แลว ความพยายามอธิบายเชิงสารัตถะเพื่อ 
เปลี ่ยนแปลงการตีความกฎหมายซึ่งเปน 
ความพยายามในกระสวนระดับที ่สองจึง 
คอนขางไรผล แมมีผูเห็นดวยจำนวนหนึ่ง 
แตก็ไมสามารถเปลี ่ยนแปลงรูปแบบที่มี 
มานานได เร่ืองน้ีอาจพูดเปนศัพททางกฎหมาย 
ไดวา การตีความของ True เปนการ 
ตีความกฎหมายอยางที่มันเปน (law as it 
is) ในขณะที่การตีความแบบ TDRI เปน 
การตีความกฎหมายอยางที่เห็นวาควรจะ 
เปน (law as it should be) ซึ่ง 
ถาหากเขาใจกระสวนกฎหมายระดับแรก 
ของคดีนี ้ก็จะเห็นไดวามีความเปนไปได 
นอยมากที่จะตอสู เพื ่อใหเกิดการตีความ 
กฎหมายใหมในคดีนี้ และโดยเฉพาะวาเปน 
การขอให ม ีคำส ั ่ งค ุ มครองช ั ่ วคราวท ี ่ 
พิจารณาความเสียหายอยางรายแรงตอ 
ประโยชนสาธารณะเปนหลัก

มีเกร็ดตอเนื่องเล็กนอยภายหลังจาก 
ศาลมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว ทำให True 
และ CAT สามารถดำเนินการตอไปได และ 
ทำให CAT ตองเขาหารือกับ กทช. ซึ ่ง 
ทำหนาที่รักษาการ กสทช. เพื่อขอใหเรงรัด 
พิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆที่เกี่ยวของรวมถึง 
การขออนุญาตปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 
ระบบ CDMA เปน HSPA และการ 
พิจารณาอนุมัตินำเขาอุปกรณ 3G ของ CAT 
พรอมๆกันกับการพิจารณายกฟองในคดีที่ 
CAT ขอใหศาลปกครองมีคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวเพื่อระงับการประมูล 3G ของ 
กทช. จึงเปนที่นาสังเกตวา ในขณะที่ กทช. 
ไมมีอำนาจดำเนินการประมูล 3G เพราะ 
ศาลปกครองมีคำสั่งคุมครองชั่วคราว แต 
รักษาการ กสทช. สามารถอนุมัติปรับเปล่ียน 
และนำเขาอุปกรณ 3G ไดตามความยินยอม 
ของ CAT ฝายเดียว ซึ่งนาพิจารณาตอไปวา 

ในทำนองวาไมแตกตางไปจากสัญญาจาง 
ประเภทหนึ่งเทานั้น และ (2) สัญญาของ 
BFKT เปนสัญญาใหเชาโครงขายในทำนอง 
วาไมแตกตางไปจากสัญญาเชาอาคารสำนักงาน 
ท้ังสองสัญญาจึงไมเขาขาย “การรวมงาน”2  
ตามกฎหมาย แมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะไดตีความไววาสัญญาของ Hutch 
เขาขาย “การรวมงาน” ตามกฎหมาย แต 
CAT ก็ชี้แจงวาในขณะนั้น CAT กำลังจะ 
เขาซื้อกิจการของ Hutch ทั้งหมดอยูแลว 
จึงไมจำเปนตองไดรับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามกฎหมาย นอกจากนี้ทั้ง 
สองฝายยังไดถกเถียงกันในเร ื ่องความ 
เสียหายและประโยชนของผูใชบริการ Hutch 
อยางกวางขวางซ่ึงสะทอนใหเห็นบรรทัดฐาน 
ทางกฎหมายที่ใหความสำคัญแกประโยชน
สาธารณะว าม ีน ้ำหนักมากที ่ส ุดในคดี 
อยางไรก็ดีเนื้อหาเรื่องประโยชนสาธารณะ 
จะขอละเอาไวในที่นี้เพราะไมเกี่ยวของกับ 
ประเด็นกฎหมายที่จะกลาวถึง

1 »�¨¨ØºÑ¹ÁÕÃ�Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃãË�àÍ¡ª¹Ã�ÇÁÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÃÑ° ¾.È. 2535 ÁÕà¹×้ÍËÒà»�¹¡ÒÃá¡�ä¢»ÃÑº»ÃØ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãË�àÍ¡ª¹Ã�ÇÁÅ§·Ø¹ãË�à»�¹ÃÐººÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹
2 "Ã�ÇÁ§Ò¹ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ" ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ�Ò Ã�ÇÁÅ§·Ø¹¡ÑºàÍ¡ª¹äÁ�Ç�Òâ´ÂÇÔ¸Õã´ ËÃ×ÍÁÍºãË�àÍ¡ª¹Å§·Ø¹áµ�½�ÒÂà´ÕÂÇ â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×ÍãË�ÊÑÁ»·Ò¹ ËÃ×ÍãË�ÊÔ·¸ÔäÁ�Ç�Òã¹ÅÑ¡É³Ðã´

หากขอเท็จจริงน้ีเกิดข้ึนกอนหนาน้ัน ศาลปกครอง 
จะวินิจฉัยแตกตางไปหรือไม เพราะในท่ีสุด 
บริการ 3G ก็เกิดขึ้นโดยไมตองรอ กสทช. 
ชุดใหม และยังเกิดข้ึนภายใตการตีความสัญญา 
เชิงรูปแบบ ไมใชการใหอนุญาตตาม 
กระบวนการประมูล และไมใชการประกอบ 
กิจการภายใตเงื่อนไขการแขงขันทางตรง
อยางที่เราพยายามจะผลักดันใหเกิดขึ้น

คดีในตอนน้ีนำมาสูการตอสูในประเด็น 
กฎหมายอื่นๆตอเนื่องมาอีก ซึ่งในตอนหนา 
จะไดกลาวถึงกรณีที่ True ฟอง DTAC วา 
เปนบริษัทตางดาว จุดประเด็นขอกฎหมาย 
คลาสสิกที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหได
ยกขึ้นมาถกเถียงกันอีกครั้ง
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กระสวนกฎหมายในโลกธุรกิจ
ตอนที่ 4 DTAC VS True

“กฏหมายของไทย

มีแนวปฏิบัติ

เช�งรูปแบบ 

(Formal Quality) 

เปนพ��นฐาน 

แตเมื่อใด

ไมสามารถคนหา

รูปแบบมาตอบได 

คำอธิบายเช�ง

สารัตถะ 

(Substantive 

Quality)

จ�งเขามามีบทบาท” 

“การตีความของ 
True เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่มันเปน 
(law as it is) 
ในขณะที่การ
ตีความแบบ 
TDRI เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่เห็นวา
ควรจะเปน 
(law as it 
should be)” 



AIS นั้นดูจะไมมีปญหาในการเจรจา 
กับ TOT คูสัญญารวมการงานของตน แต 
DTAC ดูเหมือนวายังไมมีความชัดเจน เพราะ 
CAT คูสัญญาของตนหันไปเจรจากับ Truecorp 
เพื่อชวยกูซาก Hutch ที่ดูไมมีอนาคตที่ 
สดใสอีกตอไป ในแงนี้ CAT กับ Truecorp 
จึงดูเหมือนสมประโยชนในการเจรจา ใน 
ขณะที่ DTAC ยังไมไดรับความชัดเจนใน 
การพัฒนาระบบของตน และ AIS กับ 
Truecorp ก็เดินหนากันไปแลว

จนเมื ่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 
2554 DTAC จึงฟองเปนคดีต อศาล 
ปกครองขอใหศาลมีคำส่ังคุมครองช่ัวคราว 
(ในทำนองเดียวกับที่ศาลปกครองมีคำสั่ง
คุมครองชั่วคราวไมให กทช. ดำเนินการ 
ประม ูล 3G) ในคด ีหมายเลขดำท ี ่  
871/2554 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ 
ร ัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
กรณีทำสัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือ 
รูปแบบ HSPA รวมกับกลุม Truecorp 
เนื้อหาการฟองหลักอยูที่การเจรจาระหวาง 
CAT และ Truecorp ที่ดูเรงรอนรวบรัดเกิน 
วิสัยการสรรหาคูสัญญาตามธรรมดาของ 
รัฐวิสาหกิจไทยรัฐวิสาหกิจหนึ่ง แนนอนวา 
ประเด็นนี้สามารถมองกันไปไดหลายแงมุม 
ไมวาจะเปนมุมการเมืองที่มีคนจับตามากที่
ส ุดเพราะอยู ในชวงหัวเล ี ้ยวหัวตอทาง 
การเมืองของประเทศอีกดวย แตในที่นี้จะ 
ขอพาทานผูอานมองในมุมหลักการกฎหมาย 
ซึ่งก็นาตื่นเตนไมแพกัน

ในเชิงกฎหมาย DTAC ไมไดฟอง 
True แตฟอง CAT โดยมีหนวยงาน 
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารเปน
ผูถูกฟอง โดยคำฟองหลักฟองในแงที่วา 
CAT และคณะกรรมการบริหารกระทำการ 
โดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการ 
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการใน 
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.รวมทุนฯ”1  เพราะไมไดผาน 
ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีตอง 
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ โดย CAT ชี้แจงตอศาลวา (1) สัญญา 
ของ Hutch เปนเพียงสัญญาทำการตลาด 

2.1GHz ที่ติดปญหากับ กทช. ก็ยังสามารถ 
พัฒนาไปอีกทางโดยใชเทคโนโลยี HSPA 
(High-Speed Packet Access) บนความถี่ 
850MHz ที ่  AIS และ DTAC มีส วน 
ครอบครองอยูแลวเดิม แคอาจจะตอง 
ตรวจสอบเงื ่อนไขสัญญาสัมปทานที่มีอยู  
เล็กนอย

เหตุการณเกิดพลิกผันหลังจากนั้นไม 
นานภายในปลายป พ.ศ. 2554 กลุ ม 
Truecorp ตกลงเขาเทคโอเวอรธ ุรกิจ 
“Hutch” ที่ใหบริการระบบ CDMA2000 
บนยานความถี่ 800 เดิมที่ไมคอยประสบ 
ความสำเร็จในตลาด โดยสังเขปเปนการให 
บริษัทในเครือ Truecorp เขาดำเนินการ 
ไดแก (1) Real Move เขาเทคโอเวอร 
บริษัท Hutchison CAT Wireless 
Multimedia (Hutch) ผูใหบริการทาง 
การตลาดที่รู จักกันในชื่อวา “Hutch”, 
และ (2) Real Future เขาเทคโอเวอร 
บริษัท BFKT (Thailand) ผูใหบริการ 
โครงขายระบบ CDMA ในพื ้นที ่ 25 
จังหวัดภาคกลางของ Hutch นั ่นเอง 
ในขณะที่ CAT ยังคงเปนเจาของโครงขาย 
ในเขต 51 จังหวัดที ่เหลือตามเดิมและ 
ทำการตลาดภายใตแบรนด “CAT CDMA” 
(กอนหนานี้ Hutch และ CAT CDMA มี 
ความตกลงทำการตลาดและใชโครงขาย 
รวมกันเกิดเปนบริการระบบ CDMA ทั่ว 
ประเทศ) จึงสงผลให Truecorp เขาสวม 
สิทธิ์ของ Hutch เดิมและทำสัญญารวม 
การงานเพิ่มเติมใหมกับ CAT เพื่อใหบริการ 
วิทยุคมนาคมระบบ HSPA ที ่สามารถ 
พัฒนาตอยอดจาก CDMA2000 ไดเชน 
เดียวกัน

ตอนที่แลวผมไดเลากรณีการประมูล 
3G ของ กทช. ที่ไมสามารถดำเนินการได 
ชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2553 ซึ่งสะทอน 
กระสวนกฎหมายทั้งในระดับบรรทัดฐาน 
(อะไรคือกฎหมาย) ว า กทช. ม ีอำนาจ 
ดำเนินการประมูลหรือไม และระดับความ 
สัมพันธ (ใครเปนคนบอกวากฎหมายคืออะไร) 
ที่ศาลปกครองสั่งระงับการประมูลเอาไว 
เพราะยังมีความไมแนนอนและมีความ 
เสียหายมหาศาลตอสาธารณะที่ควรระงับ 
การดำเนินการเอาไวกอน อันนำมาซึ่งคดี 
ในตอนนี้ระหวาง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูมิเคชั่น (TAC) ซึ่งเปนผูฟองคดี 
หมายเลขดำที่ 871/2554 เรื่องคดีพิพาท 
เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย กรณีทำสัญญาใหบริการ 
โทรศัพทมือถือรูปแบบ เอชเอสพีเอ 3G 
ร วมกับกลุ ม บมจ. ทรู คอรปอเรชั ่น 
(Truecorp) ซึ่งมี กสท. (CAT) เปนผู 
ถูกฟองที่ 1 คณะกรรมการ (บอรด) เปน 
ผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งตอไปจะเรียกวาคดี 
DTAC v. True อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอนนี้ 
ยังคงเปนการเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางงายเพื่อชี้ใหเห็นบางประเด็นเทานั้น 
ไมสามารถใชอางอิงทางวิชาการอยางมี 
รายละเอียดถูกตองครบถวนได

คดีนี ้เปนเหตุการณตอเนื ่องมาจาก 
การประม ูล 3G ท ี ่  กทช. ไม สามารถ 
ดำเนินการได ผูประกอบการโทรศัพทมือถือ 
ทั้ง 3 รายตองประสบปญหาวาจะเดินหนา 
แผนธุรกิจของตนอยางไร AIS และ DTAC 
ดูเหมือนวาจะไดเปรียบในตอนแรกเพราะ 
วาเทคโนโลยี 3G หากไมพัฒนาบนความถี่ 

จะเห็นไดวาประเด็นกฎหมายท่ีสำคัญ 
ก็คือปญหากระสวนกฎหมายระดับแรกใน
ที่นี้ กลาวคือ สัญญาของ Hutch และ 
BFKT เปนสัญญารวมงานตาม พรบ. รวมทุนฯ 
หรือไม ซึ่งทั้งสองฝายเห็นแตกตางกันอยาง 
สิ ้นเชิง ในขณะที่วิวาทะในศาลเนนไปที่ 
ประโยชนสาธารณะและศาลวินิจฉัยไมมี 
คำสั่งคุมครองชั่วคราวเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา แตกอนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยก็มี 
วิวาทะนอกศาลท่ีพุงตรงมาท่ีปญหากระสวน 
กฎหมายระดับแรกน้ี วิวาทะน้ีเกิดข้ึนระหวาง 
True และสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ประเทศไทย (TDRI)

TDRI เริ ่มเขามามีบทบาทในการให 
เหตุผลและการตีความ พรบ. รวมทุนฯ ต้ังแต 
ตนป พ.ศ. 2554 กอนที่ DTAC จะฟองคดี 
นี้เสียอีก โดยเริ่มเรียกธุรกรรมของ True 
กับ CAT วา “สัญญาสัมปทานจำแลง” 
เพราะมองวาไมสามารถแยกพิจารณาสัญญา 
Hutch และสัญญา BFKT ออกจากกัน 
เปนสวนๆ เพื่อหลีกเลี่ยง พรบ. รวมทุนฯ 
แตตองพิจารณาภาพรวมทั ้งหมดซึ ่งจะ 
ทำใหเห็นไดชัดเจนวา True ไดประกอบ 
กิจการตามความหมายของ “การรวมงาน” 
ตาม พรบ. รวมทุนฯ ทั้งทำการตลาดและ 
ใหเชาโครงขายฯโดย True ทั้งสิ้น ขออาง 
ที่วา Real Move ไมใชรายเดียวที่มีสิทธิ์ใช 
โครงขายของ Real Future ดังนั้นจึงไมใช 
การผูกขาดที่เขาขายการใหสัมปทาน ก็ไม 
นาจะฟงขึ้น การเริ่มออกมาใหความเห็น 
ของ TDRI เชนนี้นำมาสูวิวาทะที่เผ็ดรอน 
ตอมาอีกหลายยก แตเฉพาะประเด็นที ่ 
เก่ียวของในท่ีน้ีก็คือการอางอิงถึงการตีความ 
สัญญาของนักกฎหมายระดับปรมาจารย 
ของประเทศ ซึ่ง True อางวาไดตรวจสอบ 
สัญญาอยางดีโดยนักกฎหมายอาชีพผู มี 
ประสบการณหลายสิบคนรวมถึงสำนักงาน
อัยการสูงสุดและไมมีทานใดเห็นวาสัญญา 
ด ั งกล  าวม ีล ั กษณะเหม ือนส ัมปทาน 
ในขณะที่ TDRI แยงวานักกฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาของ True หรือธนาคารที่ใหกูใน 
โครงการนี้ลวนมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ
ไดรับคาตอบแทนจาก True หรือ CAT ใน 
ทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น นำมาสูขอโตแยงกลับ 
ของ True ที่ยืนยันในวิชาชีพกฎหมายของ 

นักกฎหมายระดับปรมาจารยเหลานั้น และ 
ตั ้งคำถามตอ TDRI ที ่ไมใชผู เชี ่ยวชาญ 
กฎหมายโดยตรงแตกลับสามารถตีความ 
กฎหมายได ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
และรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงสัปดาหกอนที่
ศาลจะมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว

ที่เลามานี้เพื่อใหผูอานไดเห็นการชิง 
พ้ืนท่ีและตอสูในการตีความสัญญาดังกลาว 
ซ่ึงเปนกระสวนระดับท่ีสองในท่ีน้ี กลาวคือ 
ในที ่สุดศาลจะเปนผู ชี ้อยางแนนอนวา 
ผลจะเปนอยางไร แตกอนจะถึงวันนั้น การ 
ตอสูและใหเหตุผลนอกศาลก็มีความสำคัญ 
ไมแพการใหเหตุผลในศาล ในแงนี้ DTAC, 
True, CAT และ TDRI ลวนเปนผูเลนหลัก 
ที่มีบทบาทตอการตีความสัญญาดังกลาว 
แตในเกมนี้การตอสูดังกลาวแตกตางจาก 
กรณีคดีมาบตาพุดที่มีปญหาความไมชัดเจน
ของกฎหมายอยางมากทำใหประโยชน 
สาธารณะมีน้ำหนักมหาศาล

ในกรณีนี้ความไมชัดเจนของกฎหมาย
ซึ่งเปนปญหากระสวนระดับแรกมีอยูไมมาก
นัก ดังจะเห็นไดจากการอางอิงถึงการ 
ตีความ โดยปรมาจารยกฎหมายที่มองวา 
สัญญาทั้งสองฉบับสามารถพิจารณาแยก 
ออกจากกันได การจะอธิบายเรื่องนี้คงตอง 
ใชเวลานานแตจะไดนำประเด็นนี้มาขยาย 
ความในโอกาสตอไป ในที ่นี ้จะขอสรุป 
ไปเลยวาแนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทยน้ัน 
มีลักษณะเชิงรูปแบบ (formal quality) 
คอนขางมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการ 
แยกสัญญาเชนนี้ทำกันมาเนิ่นนาน จึงไมมี 
ทางผิดไปไดท่ีปรมาจารยกฎหมายเหลาน้ัน 
จะเห็นวาการพิจารณาแยกสัญญาเชนนั้น
สามารถทำได ในขณะที่การพิจารณา 
ตามแนวของ TDRI มีลักษณะเชิงสารัตถะ 
(substantive quality) กลาวคือ แม 
TDRI จะพิจารณาตอเนื่องไปถึงประเด็นแง 
มุมสวนไดเสียตางๆ ของการแขงขันทาง 
การคาและประโยชนสาธารณะที่จะตอง 
สูญเสียไปเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังคงหางไกลจาก 
แนวปฏิบัติทางกฎหมายของไทย เรื่องนี้ 
อาจสังเกตไดจากการพิจารณาประโยชน 
สาธารณะในการระงับการประมูล 3G ที่ 
พิจารณาเฉพาะผูใชบริการที่มีโทรศัพท 3G 
อยูแลวไมพิจารณาไปถึงผูใชบริการ 3G ใน 
อนาคต

ที ่กลาวเชนนี ้ไมไดหมายความวา 
แนวปฏิบัติเชิงรูปแบบ (formal) หรือ 
เชิงสารัตถะ (substantive) รูปแบบไหน 
ดีกวากัน แตการพิจารณาทั้งสองแบบมี 
ความสำคัญตอการใชกฎหมาย ในแงที่วา 
กฎหมายมีแนวปฏิบัติเชิงรูปแบบเปน 
พื้นฐาน ตอเมื ่อคนหารูปแบบมาตอบ 
คำถามไมได คำอธิบายเชิงสารัตถะจึง 
เขามามีบทบาท ในท่ีน้ีปญหากระสวนกฎหมาย 
ระดับแรกสามารถตอบไดเชิงรูปแบบที่มีอยู
แลว ความพยายามอธิบายเชิงสารัตถะเพื่อ 
เปลี ่ยนแปลงการตีความกฎหมายซึ่งเปน 
ความพยายามในกระสวนระดับที ่สองจึง 
คอนขางไรผล แมมีผูเห็นดวยจำนวนหนึ่ง 
แตก็ไมสามารถเปลี ่ยนแปลงรูปแบบที่มี 
มานานได เร่ืองน้ีอาจพูดเปนศัพททางกฎหมาย 
ไดวา การตีความของ True เปนการ 
ตีความกฎหมายอยางที่มันเปน (law as it 
is) ในขณะที่การตีความแบบ TDRI เปน 
การตีความกฎหมายอยางที่เห็นวาควรจะ 
เปน (law as it should be) ซึ่ง 
ถาหากเขาใจกระสวนกฎหมายระดับแรก 
ของคดีนี ้ก็จะเห็นไดวามีความเปนไปได 
นอยมากที่จะตอสู เพื ่อใหเกิดการตีความ 
กฎหมายใหมในคดีนี้ และโดยเฉพาะวาเปน 
การขอให ม ีคำส ั ่ งค ุ มครองช ั ่ วคราวท ี ่ 
พิจารณาความเสียหายอยางรายแรงตอ 
ประโยชนสาธารณะเปนหลัก

มีเกร็ดตอเนื่องเล็กนอยภายหลังจาก 
ศาลมีคำสั่งไมคุมครองชั่วคราว ทำให True 
และ CAT สามารถดำเนินการตอไปได และ 
ทำให CAT ตองเขาหารือกับ กทช. ซึ ่ง 
ทำหนาที่รักษาการ กสทช. เพื่อขอใหเรงรัด 
พิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆที่เกี่ยวของรวมถึง 
การขออนุญาตปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 
ระบบ CDMA เปน HSPA และการ 
พิจารณาอนุมัตินำเขาอุปกรณ 3G ของ CAT 
พรอมๆกันกับการพิจารณายกฟองในคดีที่ 
CAT ขอใหศาลปกครองมีคำสั่งคุ มครอง 
ชั่วคราวเพื่อระงับการประมูล 3G ของ 
กทช. จึงเปนที่นาสังเกตวา ในขณะที่ กทช. 
ไมมีอำนาจดำเนินการประมูล 3G เพราะ 
ศาลปกครองมีคำสั่งคุมครองชั่วคราว แต 
รักษาการ กสทช. สามารถอนุมัติปรับเปล่ียน 
และนำเขาอุปกรณ 3G ไดตามความยินยอม 
ของ CAT ฝายเดียว ซึ่งนาพิจารณาตอไปวา 

ในทำนองวาไมแตกตางไปจากสัญญาจาง 
ประเภทหนึ่งเทานั้น และ (2) สัญญาของ 
BFKT เปนสัญญาใหเชาโครงขายในทำนอง 
วาไมแตกตางไปจากสัญญาเชาอาคารสำนักงาน 
ท้ังสองสัญญาจึงไมเขาขาย “การรวมงาน”2  
ตามกฎหมาย แมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะไดตีความไววาสัญญาของ Hutch เขา 
ขาย “การรวมงาน” ตามกฎหมาย แต 
CAT ก็ชี้แจงวาในขณะนั้น CAT กำลังจะ 
เขาซื้อกิจการของ Hutch ทั้งหมดอยูแลว 
จึงไมจำเปนตองไดรับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามกฎหมาย นอกจากนี้ทั้ง 
สองฝายยังไดถกเถียงกันในเร ื ่องความ 
เสียหายและประโยชนของผูใชบริการ Hutch 
อยางกวางขวางซ่ึงสะทอนใหเห็นบรรทัดฐาน 
ทางกฎหมายที่ใหความสำคัญแกประโยชน
สาธารณะว าม ีน ้ำหนักมากที ่ส ุดในคดี 
อยางไรก็ดีเนื้อหาเรื่องประโยชนสาธารณะ 
จะขอละเอาไวในที่นี้เพราะไมเกี่ยวของกับ 
ประเด็นกฎหมายที่จะกลาวถึง
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หากขอเท็จจริงน้ีเกิดข้ึนกอนหนาน้ัน ศาลปกครอง 
จะวินิจฉัยแตกตางไปหรือไม เพราะในท่ีสุด 
บริการ 3G ก็เกิดขึ้นโดยไมตองรอ กสทช. 
ชุดใหม และยังเกิดข้ึนภายใตการตีความสัญญา 
เชิงรูปแบบ ไมใชการใหอนุญาตตาม 
กระบวนการประมูล และไมใชการประกอบ 
กิจการภายใตเงื่อนไขการแขงขันทางตรง
อยางที่เราพยายามจะผลักดันใหเกิดขึ้น

คดีในตอนน้ีนำมาสูการตอสูในประเด็น 
กฎหมายอื่นๆตอเนื่องมาอีก ซึ่งในตอนหนา 
จะไดกลาวถึงกรณีที่ True ฟอง DTAC วา 
เปนบริษัทตางดาว จุดประเด็นขอกฎหมาย 
คลาสสิกที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหได
ยกขึ้นมาถกเถียงกันอีกครั้ง
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กระสวนกฎหมายในโลกธุรกิจ
ตอนที่ 4 DTAC v. True

“แมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะได
ตีความไววา สัญญา
ของ Hutch เขาขาย 
“การรวมงาน” 
ตามกฎหมาย แต 
CAT ก็ช�้แจงวา
ในขณะนั�น CAT 
กำลังจะเขาซ�้อ
กิจการของ Hutch 
ทั�งหมดอยูแลวจ�งไม
จำเปนตองไดรับการ
พ�จารณาของ
คณะกรรมการ
ตามกฎหมาย” 

“การตีความของ 
True เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่มันเปน 
(law as it is) 
ในขณะที่การ
ตีความแบบ 
TDRI เปนการ
ตีความกฎหมาย
อยางที่เห็นวา
ควรจะเปน 
(law as it 
should be)” 



ทั้งระบบโรงหนังและระบบหนังแผน 
เปนปจจัยสำคัญที ่ทำใหหนังไทยทุนต่ำ 
กำไรสูง และหนังไทยทุนสูงกำไรต่ำ และ 
ยังมีปจจัยเสริมใหปรากฏการณดังกลาว 
แพรไปทั้งยุคสมัยและทั้งสังคม ไดแก การ 
ทำใหหนังไทยแปรเปลี่ยนจากสื่อศิลปะเปน
สินคาของการพักผอนหยอนใจ รสนิยมของ 
คนดูที่ถูกระบบการตลาดครอบงำ ตลอดจน 
โรงหนังก็ถูกแปรเปลี ่ยนความหมายจาก 
พื้นที่นำเสนองานศิลปะเปนพื้นที ่ของการ 
ผอนคลายและฆาเวลา แตที่สำคัญที่สุดก็ 
คือการสงเสริมจากรัฐ ซึ่งไมเคยทำใหการ 
ตลาดสินคาทางวัฒนธรรมปรากฏเปนจริง 
ทั้งที่หลายประเทศตื่นตัวจนหยิบฉวยเงิน
ตราตางชาติเขาประเทศไดเปนกอบเปน 
กำก็มีใหเห็นนักตอนักแลวก็ตาม 

รวมแลกเปลี่ยนความเห็นไดที่ Email: 
thanathat_kong@utcc.ac.th

แมหนังไทยในปจจุบันจะไดรับความ 
นิยมจากตลาดโลกมากขึ้นเปนลำดับ ดังจะ 
เห็นวามีหนังไทยไดรับรางวัลระดับโลกและ
เร ิ ่มเป นที ่กล าวขว ัญถึงจากนานาชาติ  
เรียกไดวาในเอเชียดวยกัน หนังไทยมีผลงาน 
อยูในอันดับตนๆ ของเอเชีย แตวงการหนังไทย 
ก็ตองผจญกับคำกลาวคอนขอดตางๆ นานา 
เชน เนื ้อหาหนังไทยไมพัฒนาเทาที ่ควร 
ไมมีความเปนสากล และในความไมเปนสากล 
นั้น ก็ยังไมสามารถสื่อใหเห็นอัตลักษณของ 
ความเปนไทยเทาใดนักอีกดวย ผิดกับหนัง 
จีน ฮองกง  ไตหวัน เกาหลี  อิหราน หรือ 
อินเดียที่มีอัตลักษณของตนชัดเจน และ 
เสนออัตลักษณผานหนังของตนจนเปนที่ 
ยอมรับในตลาดโลกได ดูเหมือนอัตลักษณ 
ไทยที่เสนอผานหนังไทยสูสายตาชาวโลก 
สวนใหญจะแสดงออกผานหนังผีและหนังบู 
หรือไมก็หนังที ่เสนอเนื้อหาถึงเพศที่สาม 
จนทำใหหนังไทยในสายตาชาวโลกเสนอ 
ภาพล ักษณของคนไทยและส ังคมไทย 
เฉพาะในแงมุมดังกลาว

มีความพยายามของผูสรางหนังไทย 
หลายรายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหนังไทย
ใหเปนสินคาทางวัฒนธรรมสงออกแพรหลาย 
ไปในตลาดโลก  โดยลืมไปวาการเปนสินคา 
ทางวัฒนธรรมไดน้ัน ตัวสินคาจะตอง “แนบ” 
ความเปนวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ควบคูกัน 

ไปดวย เพื่อใหรูวาชาติดังกลาวมีวัฒนธรรม 
อยางไร และตองการส่ือใหชาวโลกเห็นวัฒนธรรม 
ของชาติตนในมุมใดบาง

แตปจจัยสำคัญท่ีทำใหหนังไทยมีเน้ือหา 
ดังกลาว มิใชเกิดจากผูสรางหนังไทยแตเพียง 
อยางเดียว หนังไทยในฐานะ “สื่อ” ที่ตอง 
“สงสาร” ไปยัง “ผูเสพหรือผูรับสาร” นั้น 
จะตองสื่อใหผูเสพยอมรับ ใหสอดคลอง 
กับรสนิยมหรือความตองการของผูเสพดวย 
หากสรางหนังไทยขึ้นมาเรื่องหนึ่ง ลงทุน 
ไปดวยทุนมหาศาล แตไมมีคนดู ก็ถือวา 
การสื่อสารของหนังไทยเรื่องนั้นไมประสบ
ความสำเร็จ เพราะไมสามารถเขาถึงผูเสพ 
ได

ระบบการขายหนังไทย มีความแตกตาง 
จากชาติอื่นๆ เพราะเจาของโรงหนังจะได 
สวนแบงจากรายไดที่ฉายในโรงภาพยนตร 
ถึงครึ่งหนึ่ง สมมติวาหนังไทยเรื่องหนึ่งทำ 
รายได 70 ลานบาท นั่นแสดงวาเจาของ 
โรงหนังไดสวนแบงไปแลวถึง 35 ลานบาท 
เมื่อรายไดคงเหลือเพียง 35 ลานบาท อาจ 
ทำใหหนังไทยเรื ่องนั ้นขาดทุนไดแตจะมี 
หน ังไทยส ักก ี ่ เร ื ่ องท ี ่ จะทำรายได ถ ึ ง 
ระดับดังกลาว ดังนั้นหนังไทยที่ดาหนาสราง 
กันขึ้นมาไมต่ำกวาปละ 50 เรื่องจึงจำเปน 
ตองประหยัดเงินใหมากที่สุด เพื่อรายไดที่ 
จะไดกลับมาเปนกอบเปนกำ ไมตองเสี่ยง 

กับการขาดทุน
แตถาจะถามวาเหตุใดผูสรางหนังไทย 

จึงตอง “งอ” ระบบโรงหนัง ก็คงตองตอบ 
วาสังคมไทยไดพัฒนามาสูระบบ “ทุน” อยาง 
เต็มขั้นแลว  โรงหนังในยุคกอนซึ่งมีขนาด 
ใหญ มีทำเลที่ตั้งอยูตามถนนสายตางๆ ไม 
สามารถจะอยูรอดได โรงหนังในปจจุบัน 
รวมตัวกันอยูในคอมเพล็กซขนาดใหญ หรือ 
ไมก็ในหางสรรพสินคา สงผลใหคนไทยที่ 
ออกจากบานไปดูหนังนั้น เปนไปเพื่อการ 
พักผอนหยอนใจ คือไปทานอาหาร ไปพบปะ 
เพ่ือนฝูง ไปเดินเลน ไปออกกำลังกาย แลว 
เมื ่อมีเวลาวางก็จะเขาไปดูหนัง ผิดจาก 
แตกอนที่ผู ชมจะตั้งใจไปดูหนังเรื ่องที่ตน 
อยากดู โดยมุงหนาไปยังโรงหนังแหงนั้น 
เลย กิจกรรมการดูหนังของคนไทยในปจจุบัน 
จึงเปนไปเพื่อการพักผอนและฆาเวลา มี 
เพียงสวนนอยที่ตองการไป “เสพศิลปะ” 
อยางแทจริง

ระบบทุนดังกลาวทำใหโรงหนังถูก 
ผูกขาดอยูในเครือขายทุนบางกลุม ทำให 
โรงหนังถูกเปลี ่ยนความหมายจากพื ้นที ่ 
นำเสนองานศิลปะ กลายเปนพื้นที่ของการ 
พักผอนหยอนใจ ดังน้ันเม่ือผูชมสวนใหญไป 
โรงหนังเพื่อตองการผอนคลาย จึงทำให 
ผู สรางหนังไทยตอบสนองผูชมดวยการ 
ทำใหผูชมคลายความเครงเครียดในชีวิต

ประจำวัน แทนที่จะมุงเสนองานศิลปะใน 
มุมมองของตน ดวยเหตุน้ีหนังไทยสวนใหญ 
จึงไดลดบทบาทจากการเปนสื่อศิลปะของ 
ชาติเหลือเพียงส่ือเพ่ือความบันเทิงแตเพียง 
อยางเดียว ตนทุนที่ใชสรางหนังเรื่องหนึ่ง 
อาจจะนอยกวางบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ 
ซึ ่งจำเปนอยางยิ่งที ่จะตองซื้อสื ่อโฆษณา 
เพื่อทำการตลาดใหเขาถึงผูบริโภคมากที่สุด 
และกระตุนใหผูบริโภคอยากจะเสียเงินไป 
ชมหนังไทยเรื่องนั้นๆ มากที่สุดดวยนั่นเอง 
เมื ่อตนทุนในการสรางงานศิลปะลดลง 
ศิลปะภาพยนตรท่ีจะตองเปน “ศิลปะผสม” 
ถูกลดทอนคุณคาบางดานลงไป เชน หนังไทย 
บางเรื่องไมลงทุนในดานโปรดักชั่น หนังไทย 
บางเรื่องไมพิถีพิถันในเรื่องการแสดงของ 
ดารา หรือไมใสใจกับการตัดตอซึ่งถือเปน 
การเลาเรื่องที่จะทำใหหนังไทยเรื่องนั้นนา 
สนใจหรือไมเพียงใดอีกดวย

จากที่กลาวมาทั้งหมด จึงไมใชเรื่อง 
เกินเลยไปนักที่จะพบวาหนังไทยทุนต่ำ 
กลับไดกำไรสูง และหนังไทยทุนสูง กลับ 
ไดกำไรต่ำ นับตั้งแตตนทุนในการผลิต ซึ่งถา 
ตนทุนต่ำก็ประกันการขาดทุนไดระดับหนึ่ง 
เมื่อตนทุนต่ำแลวจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
สรางหนังไทยใหตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภคใหมากที่สุด เมื่อเห็นวาคนดู 
ตองการที่จะผอนคลายมากกวาเสพศิลปะ 

ของความเปนภาพยนตร หนังไทยแนวตลก 
หรือไรสาระจึงครองตลาดหนังไทยอยูใน 
ปจจ ุบ ัน และประชันขันแขงก ันอยาง 
ดาษดื่น แตหนังไทยที่ใชทุนในการสรางสูง 
ผูสรางหนังก็เสี่ยงตอการขาดทุน เมื่อเกิด 
ความสับสนวาจะสรางงานบันเทิงหรืองาน 
ศิลปะ จึงทำใหเกิดการลดทอนคุณคาบางอยาง 
ลงไปได นอกจากระบบโรงหนังที ่แบง 
ผลประโยชนจากผ ู สร างหนังไทยแล ว 
การขายหนังใหเปนดีวีดีหรือวีซีดีเพื ่อให 
ผูจัดจำหนายนำไปผลิตเปนหนังแผนขายตาม 
รานตางๆ ซึ่งสวนใหญแลวมีการเจรจาซื้อ 
ขายกันกอนที่จะเขาฉายในโรงภาพยนตร 
ผูสรางจำเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง “หนา 
หนัง” ใหเห็นวามีฟอรมดี นาสนใจ เหมาะ 
จะเปนสินคาวางขายในรานได ทำใหผูสราง 
สวนหนึ่งมองวา “ตลาด” หนังแผนตรงนี้ 
ตองทำใหเขาถึงผู บริโภคทุกครัวเรือนได 
ดังนั ้นการที ่หนังเปนสื ่อที ่ผ ู บริโภคตอง 
“เสียเงิน” เพื่อจะเขาไปชมในโรงภาพยนตร 
ก็แปรเปลี่ยนไปสินคาที่เขาถึงชนทุกกลุม 
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภูมิภาค แมวาใน 
ปจจุบันจะมีการจัดเรตต้ิงอายุคนดู แตระบบ 
หนังแผนก็ไมอาจควบคุมผูชมได ผูจัดจำหนาย 
เองก็ตองมองวาหนังไทยเรื่องนั้นๆ จะเรา 
ความสนใจของผ ู บร ิ โภคได มากน อย 
เพียงใด

Work &Life

Work &Life

Work &Life

Work &Life

52 53

56 59

หนังไทยทุนต่ำ กำไรสูง
หนังไทยทุนสูง กำไรต่ำ
โดย อาจารย ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

“แตถาจะถามวาเหตุใด 

ผูสรางหนังไทยจ�งตอง “งอ” 

ระบบโรงหนัง ก็คงตองตอบ 

วาสังคมไทยไดพัฒนามาสู 

ระบบ “ทุน” อยางเต็มขั�น 

แลว” 



ทั้งระบบโรงหนังและระบบหนังแผน 
เปนปจจัยสำคัญที ่ทำใหหนังไทยทุนต่ำ 
กำไรสูง และหนังไทยทุนสูงกำไรต่ำ และ 
ยังมีปจจัยเสริมใหปรากฏการณดังกลาว 
แพรไปทั้งยุคสมัยและทั้งสังคม ไดแก การ 
ทำใหหนังไทยแปรเปลี่ยนจากสื่อศิลปะเปน
สินคาของการพักผอนหยอนใจ รสนิยมของ 
คนดูที่ถูกระบบการตลาดครอบงำ ตลอดจน 
โรงหนังก็ถูกแปรเปลี ่ยนความหมายจาก 
พื้นที่นำเสนองานศิลปะเปนพื้นที ่ของการ 
ผอนคลายและฆาเวลา แตที่สำคัญที่สุดก็ 
คือการสงเสริมจากรัฐ ซึ่งไมเคยทำใหการ 
ตลาดสินคาทางวัฒนธรรมปรากฏเปนจริง 
ทั้งที่หลายประเทศตื่นตัวจนหยิบฉวยเงิน
ตราตางชาติเขาประเทศไดเปนกอบเปน 
กำก็มีใหเห็นนักตอนักแลวก็ตาม 

รวมแลกเปลี่ยนความเห็นไดที่ Email: 
thanathat_kong@utcc.ac.th

แมหนังไทยในปจจุบันจะไดรับความ 
นิยมจากตลาดโลกมากขึ้นเปนลำดับ ดังจะ 
เห็นวามีหนังไทยไดรับรางวัลระดับโลกและ
เร ิ ่มเป นที ่กล าวขว ัญถึงจากนานาชาติ  
เรียกไดวาในเอเชียดวยกัน หนังไทยมีผลงาน 
อยูในอันดับตนๆ ของเอเชีย แตวงการหนังไทย 
ก็ตองผจญกับคำกลาวคอนขอดตางๆ นานา 
เชน เนื ้อหาหนังไทยไมพัฒนาเทาที ่ควร 
ไมมีความเปนสากล และในความไมเปนสากล 
นั้น ก็ยังไมสามารถสื่อใหเห็นอัตลักษณของ 
ความเปนไทยเทาใดนักอีกดวย ผิดกับหนัง 
จีน ฮองกง  ไตหวัน เกาหลี  อิหราน หรือ 
อินเดียที่มีอัตลักษณของตนชัดเจน และ 
เสนออัตลักษณผานหนังของตนจนเปนที่ 
ยอมรับในตลาดโลกได ดูเหมือนอัตลักษณ 
ไทยที่เสนอผานหนังไทยสูสายตาชาวโลก 
สวนใหญจะแสดงออกผานหนังผีและหนังบู 
หรือไมก็หนังที ่เสนอเนื้อหาถึงเพศที่สาม 
จนทำใหหนังไทยในสายตาชาวโลกเสนอ 
ภาพล ักษณของคนไทยและส ังคมไทย 
เฉพาะในแงมุมดังกลาว

มีความพยายามของผูสรางหนังไทย 
หลายรายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหนังไทย
ใหเปนสินคาทางวัฒนธรรมสงออกแพรหลาย 
ไปในตลาดโลก  โดยลืมไปวาการเปนสินคา 
ทางวัฒนธรรมไดน้ัน ตัวสินคาจะตอง “แนบ” 
ความเปนวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ควบคูกัน 

ไปดวย เพื่อใหรูวาชาติดังกลาวมีวัฒนธรรม 
อยางไร และตองการส่ือใหชาวโลกเห็นวัฒนธรรม 
ของชาติตนในมุมใดบาง

แตปจจัยสำคัญท่ีทำใหหนังไทยมีเน้ือหา 
ดังกลาว มิใชเกิดจากผูสรางหนังไทยแตเพียง 
อยางเดียว หนังไทยในฐานะ “สื่อ” ที่ตอง 
“สงสาร” ไปยัง “ผูเสพหรือผูรับสาร” นั้น 
จะตองสื่อใหผูเสพยอมรับ ใหสอดคลอง 
กับรสนิยมหรือความตองการของผูเสพดวย 
หากสรางหนังไทยขึ้นมาเรื่องหนึ่ง ลงทุน 
ไปดวยทุนมหาศาล แตไมมีคนดู ก็ถือวา 
การสื่อสารของหนังไทยเรื่องนั้นไมประสบ
ความสำเร็จ เพราะไมสามารถเขาถึงผูเสพ 
ได

ระบบการขายหนังไทย มีความแตกตาง 
จากชาติอื่นๆ เพราะเจาของโรงหนังจะได 
สวนแบงจากรายไดที่ฉายในโรงภาพยนตร 
ถึงครึ่งหนึ่ง สมมติวาหนังไทยเรื่องหนึ่งทำ 
รายได 70 ลานบาท นั่นแสดงวาเจาของ 
โรงหนังไดสวนแบงไปแลวถึง 35 ลานบาท 
เมื่อรายไดคงเหลือเพียง 35 ลานบาท อาจ 
ทำใหหนังไทยเรื ่องนั ้นขาดทุนไดแตจะมี 
หน ังไทยส ักก ี ่ เร ื ่ องท ี ่ จะทำรายได ถ ึ ง 
ระดับดังกลาว ดังนั้นหนังไทยที่ดาหนาสราง 
กันขึ้นมาไมต่ำกวาปละ 50 เรื่องจึงจำเปน 
ตองประหยัดเงินใหมากที่สุด เพื่อรายไดที่ 
จะไดกลับมาเปนกอบเปนกำ ไมตองเสี่ยง 

กับการขาดทุน
แตถาจะถามวาเหตุใดผูสรางหนังไทย 

จึงตอง “งอ” ระบบโรงหนัง ก็คงตองตอบ 
วาสังคมไทยไดพัฒนามาสูระบบ “ทุน” อยาง 
เต็มขั้นแลว  โรงหนังในยุคกอนซึ่งมีขนาด 
ใหญ มีทำเลที่ตั้งอยูตามถนนสายตางๆ ไม 
สามารถจะอยูรอดได โรงหนังในปจจุบัน 
รวมตัวกันอยูในคอมเพล็กซขนาดใหญ หรือ 
ไมก็ในหางสรรพสินคา สงผลใหคนไทยที่ 
ออกจากบานไปดูหนังนั้น เปนไปเพื่อการ 
พักผอนหยอนใจ คือไปทานอาหาร ไปพบปะ 
เพ่ือนฝูง ไปเดินเลน ไปออกกำลังกาย แลว 
เมื ่อมีเวลาวางก็จะเขาไปดูหนัง ผิดจาก 
แตกอนที่ผู ชมจะตั้งใจไปดูหนังเรื ่องที่ตน 
อยากดู โดยมุงหนาไปยังโรงหนังแหงนั้น 
เลย กิจกรรมการดูหนังของคนไทยในปจจุบัน 
จึงเปนไปเพื่อการพักผอนและฆาเวลา มี 
เพียงสวนนอยที่ตองการไป “เสพศิลปะ” 
อยางแทจริง

ระบบทุนดังกลาวทำใหโรงหนังถูก 
ผูกขาดอยูในเครือขายทุนบางกลุม ทำให 
โรงหนังถูกเปลี ่ยนความหมายจากพื ้นที ่ 
นำเสนองานศิลปะ กลายเปนพื้นที่ของการ 
พักผอนหยอนใจ ดังน้ันเม่ือผูชมสวนใหญไป 
โรงหนังเพื่อตองการผอนคลาย จึงทำให 
ผู สรางหนังไทยตอบสนองผูชมดวยการ 
ทำใหผูชมคลายความเครงเครียดในชีวิต

ประจำวัน แทนที่จะมุงเสนองานศิลปะใน 
มุมมองของตน ดวยเหตุน้ีหนังไทยสวนใหญ 
จึงไดลดบทบาทจากการเปนสื่อศิลปะของ 
ชาติเหลือเพียงส่ือเพ่ือความบันเทิงแตเพียง 
อยางเดียว ตนทุนที่ใชสรางหนังเรื่องหนึ่ง 
อาจจะนอยกวางบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ 
ซึ ่งจำเปนอยางยิ่งที ่จะตองซื้อสื ่อโฆษณา 
เพื่อทำการตลาดใหเขาถึงผูบริโภคมากที่สุด 
และกระตุนใหผูบริโภคอยากจะเสียเงินไป 
ชมหนังไทยเรื่องนั้นๆ มากที่สุดดวยนั่นเอง 
เมื ่อตนทุนในการสรางงานศิลปะลดลง 
ศิลปะภาพยนตรท่ีจะตองเปน “ศิลปะผสม” 
ถูกลดทอนคุณคาบางดานลงไป เชน หนังไทย 
บางเรื่องไมลงทุนในดานโปรดักชั่น หนังไทย 
บางเรื่องไมพิถีพิถันในเรื่องการแสดงของ 
ดารา หรือไมใสใจกับการตัดตอซึ่งถือเปน 
การเลาเรื่องที่จะทำใหหนังไทยเรื่องนั้นนา 
สนใจหรือไมเพียงใดอีกดวย

จากที่กลาวมาทั้งหมด จึงไมใชเรื่อง 
เกินเลยไปนักที่จะพบวาหนังไทยทุนต่ำ 
กลับไดกำไรสูง และหนังไทยทุนสูง กลับ 
ไดกำไรต่ำ นับตั้งแตตนทุนในการผลิต ซึ่งถา 
ตนทุนต่ำก็ประกันการขาดทุนไดระดับหนึ่ง 
เมื่อตนทุนต่ำแลวจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
สรางหนังไทยใหตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภคใหมากที่สุด เมื่อเห็นวาคนดู 
ตองการที่จะผอนคลายมากกวาเสพศิลปะ 

ของความเปนภาพยนตร หนังไทยแนวตลก 
หรือไรสาระจึงครองตลาดหนังไทยอยูใน 
ปจจ ุบ ัน และประชันขันแขงก ันอยาง 
ดาษดื่น แตหนังไทยที่ใชทุนในการสรางสูง 
ผูสรางหนังก็เสี่ยงตอการขาดทุน เมื่อเกิด 
ความสับสนวาจะสรางงานบันเทิงหรืองาน 
ศิลปะ จึงทำใหเกิดการลดทอนคุณคาบางอยาง 
ลงไปได นอกจากระบบโรงหนังที ่แบง 
ผลประโยชนจากผ ู สร างหนังไทยแล ว 
การขายหนังใหเปนดีวีดีหรือวีซีดีเพื ่อให 
ผูจัดจำหนายนำไปผลิตเปนหนังแผนขายตาม 
รานตางๆ ซึ่งสวนใหญแลวมีการเจรจาซื้อ 
ขายกันกอนที่จะเขาฉายในโรงภาพยนตร 
ผูสรางจำเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง “หนา 
หนัง” ใหเห็นวามีฟอรมดี นาสนใจ เหมาะ 
จะเปนสินคาวางขายในรานได ทำใหผูสราง 
สวนหนึ่งมองวา “ตลาด” หนังแผนตรงนี้ 
ตองทำใหเขาถึงผู บริโภคทุกครัวเรือนได 
ดังนั ้นการที ่หนังเปนสื ่อที ่ผ ู บริโภคตอง 
“เสียเงิน” เพื่อจะเขาไปชมในโรงภาพยนตร 
ก็แปรเปลี่ยนไปสินคาที่เขาถึงชนทุกกลุม 
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภูมิภาค แมวาใน 
ปจจุบันจะมีการจัดเรตต้ิงอายุคนดู แตระบบ 
หนังแผนก็ไมอาจควบคุมผูชมได ผูจัดจำหนาย 
เองก็ตองมองวาหนังไทยเรื่องนั้นๆ จะเรา 
ความสนใจของผ ู บร ิ โภคได มากน อย 
เพียงใด
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หนังไทยทุนต่ำ กำไรสูง
หนังไทยทุนสูง กำไรต่ำ
โดย อาจารย ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

“แตถาจะถามวาเหตุใด 

ผูสรางหนังไทยจ�งตอง “งอ” 

ระบบโรงหนัง ก็คงตองตอบ 

วาสังคมไทยไดพัฒนามาสู 

ระบบ “ทุน” อยางเต็มขั�น 

แลว” 



ที่อาศัยอยูในเขตเมืองนครปฐม และที่ลืม 

ไมไดเมื่อเวลามาถึงก็คือจะตองแวะชิมและ

ซื้อกวยเตี๋ยวเปด หรือเปดพะโลที่มีอยูหลาย 

รานและมีรสชาติแสนอรอยถูกปากคนไทย 

แตที่เลื่องลือกันมากก็คงจะเปนเปดพะโล 

นายหนับ ซึ่งก็คงจะทำใหมื้อเที่ยงเปนมื้อที่ 

ประทับใจกันไปนาน ถัดจากของคาวแลว 

ตลาดน้ำดอนหวายก็ยังมีของหวานหลาย 

หลากชนิดใหไดซื้อติดมือกลับบานกัน เชน 

ลอดช องน ้ำกะท ิ ขนมช ั ้น ขนมตาล 

มะพราวแกว ทองมวน และขนมไทยอื่นๆ 

อีกมากมาย หรือผูที่ชอบขนมเปยะ ขนมโก 

ก ็ม ี ให  ได อร อยอย ู หลายร านด วยก ัน 

บรรยากาศของตลาดน้ำดอนหวายจึงเปน 

บรรยากาศของการทองเท่ียวในแบบสบายๆ 

ใหไดรื่นรมย

ตลาดน้ำอีกแหงหนึ่งที่นาแวะเวียนไป

ก็คือ ตลาดน้ำลำพญา ซึ่งเปนตลาดน้ำที่ตั้ง 

เม ื ่อข ึ ้นต นดวยคำขวัญที ่กล าวว า 

“สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม 

ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน 

พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 

สวยงามตาแมน้ำทาจีน" ก็คงไมตองเดากัน 

ตอวาหมายถึงจังหวัดใด เพราะเปนที่ทราบ 

กันอยางแนแทวาคือจังหวัดนครปฐมน่ันเอง

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท่ีอยูไมไกล 

จากกรุงเทพมหานคร เพราะดวยระยะทาง 

เพียง 56 กิโลเมตร เราก็สามารถเดินทางไป 

เท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ภายในจังหวัดนครปฐม 

ไดอยางงายดาย อีกทั้งสามารถเดินทางได 

หลายรูปแบบ คือการเดินทางโดยรถยนต 

สวนตัวก็สามารถใชเสนทางสายเกาคือ 

เสนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 

หร ือ เส นทางสายใหม  โดยอาศ ัยถนน 

พระบรมราชชนนี ผานพุทธมณฑล ก็ทำให 

ไปถึงจังหวัดนครปฐมไดอยางสะดวกสบาย 

นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไดโดยการ 

ใชรถประจำทางจากสถานีขนสงสายใต 

และในปจจุบันนี้ก็ยังมีรถตูบริการรับ-สง 

จากกรุงเทพมหานครถึงนครปฐมโดยขึ ้น 

จากใต ทางด วนอน ุสาวร ีย ช ัยสมรภ ูม ิ 

ในอัตราการเดินทางเพียง 60 บาท หรือขึ้น 

จากโลตัสปนเกลาก็ไดเชนกัน

ดวยการเดินทางที่ไมยากนัก ก็ทำให 

เราสามารถจะเด ินทางไปพักผ อนและ 

ทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ในจังหวัดนครปฐม 

ไดตามความตองการของผูทองเที่ยวทั้งใน 

ยามวางวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงก็ลวนแตจะทำให 

ไดร ับอรรถรสของการเดินทางและการ 

ทองเที่ยวไดอยางมีความสุข 

ส่ิงท่ีเปนทราบกันดีในการมาทองเท่ียว 

ในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือการไดเดินทาง 

ไปกราบองคพระปฐมเจดีย ที ่ตั ้งอยู ใน 

อำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐม เพื่อเปน 

ศิริมงคลแกชีวิต โดยการกราบไหวนั้นก็มัก 

จะจุดดอกไมธูปเทียนที่มีบริการไวให ก็ขึ้น 

อย ู ก ับท านจะมีความศร ัทธามากนอย 

อยางไรในการทำบุญ และที่ขาดไมไดก็คือ 

การไดเดินรอบพระอารามช้ันในหรือช้ันนอก 

ใหครบ 3 รอบก็จะเปนสิ่งที่เสริมสรางความ 

เปนศิริมงคลไดมากข้ึน ซ่ึงก็ถือเปนความเช่ือ 

ของผูที ่มากราบไหว และหากจะใหเปน 

โอกาสที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการกราบองค 

พระปฐมเจดียแลว ก็ควรกราบพระรวง ศาล 

เจาพอปราสาททอง และพระศิลาขาวดวย 

เพราะจะถือไดวาครบถวนในการมากราบ 

ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องคพระปฐมเจดียและ 

ยิ่งเปนศิริมงคลแกชีวิตมากขึ้น 

นอกจากองค พระปฐมเจด ีย แล ว 

จังหวัดนครปฐมก็ยังมีสถานที่อีกมากมาย 

หลายแหงที ่น าสนใจและนาไปเยี ่ยมชม 

ไมวาจะเปนวัดวาอารามตางๆ ที่อยูในเขต 

จังหวัดนครปฐม หรือแมแตพระราชวังสนามจันทร 

ที่เดินทางตอไปอีกไมไกลมากนักจากองค 

พระปฐมเจดีย รวมไปถึงพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง 

ไทยที่สามารถจะแวะเที่ยวชมไดทั้งขาเขา 

และขาออกของการเดินทาง ขึ้นอยูกับความ 

สะดวกของผูทองเที่ยว และสถานที่อื่นๆ ที่ 

นาสนใจอีกมากมาย

แตสถานที่ที ่นาสนใจเปนอยางมาก 

และนาไปเที ่ยวชมของจังหวัดนครปฐม 

ก็คือตลาดน้ำตางๆ ทั้ง 3 แหงที่ลวนเปน 

ตลาดน้ำที่ขึ ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมเปน 

อยางมากมาตั้งแตอดีต เริ่มกันที่ตลาดน้ำ 

ดอนหวาย ซึ่งเปนที่รูจักกันดี เพราะมีวัด 

ดอนหวายที ่มีชื ่อเสียงอยู ต ิดกับทางเขา 

ตลาดน้ำ และยังเปนตลาดน้ำที่อยูติดกับ 

แมน้ำทาจีนที่เมื่อเดินทางมาเยือนก็อดไมได

ที่จะตองยืนชมบรรยากาศ หรือขึ้นเรือชม 

ทิวทัศนบริเวณโดยรอบ 

ตลาดน้ำดอนหวาย เปนตลาดน้ำที่ 

เปดใหเที่ยวชมกันไดทั้งในวันธรรมดาและ 

วันหยุด ตั้งแตเชาถึงเย็นมีสินคามากมายทั้ง 

อาหารคาวและหวาน รวมไปถึงของใชไมสอย 

ตนหมากรากไมท่ีมาจากสวนตาง  ๆ ของชาวบาน 

อยูในเขตอำเภอ บางเลน ริมแมน้ำนครชัยศรี 

นับเปนอีกตลาดน้ำหนึ่งที่ขาดไมไดเมื่อมา 

เยือนจังหวัดนครปฐม เพราะดวยบรรยากาศ 

ในเรือหรือบนแพท่ีสามารถจะน่ังรับประทาน 

และชมท ิวท ัศน ร ิมน ้ ำ ให  เพล ินตาได  

อีกทั ้งบรรยากาศของแมคาพอขายที ่นำ 

เรือมาจอดขายอาหารทั ้งคาวและหวาน 

ทำใหสามารถเรียกหาของอรอยไดตลอดฝง 

ทั้งอาหารปง ยาง ทอด ตม หรือนึ่ง ก็ 

มีใหไดรับประทานกันอยางเต็มอิ่ม ที่เห็น 

จะเลี่ยงไมไดสำหรับคุณผูหญิงก็คือผลไม 

ดองสารพัดอยางที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนา

ลิ้มลองอยางเปนที่สุด ทั้งมะมวง มะกอก 

มะขาม กระทอน ฯลฯ อีกทั้งน้ำผลไม 

หลายสีที่มีรสชาติหวานฉ่ำเย็นชุมคอ หรือ 

แมแตขนมตาล ลูกชุบ และผลไมสดๆ จาก 

สวนที่มีมาใหไดลิ ้มลองกันไมขาดสาย ก็ 

ทำใหการทองเที่ยวและลองลิ้มชิมรสของ 

อาหารคาวและหวานที่ตลาดน้ำลำพญาเปน

ที่ติดตราตรึงใจผูคนที่มาเยือนไดเปนอยางดี

อีกหนึ่งตลาดน้ำที่อยากมาใหรูจักก็คือ 

ตลาดน้ำคลองจินดา ซึ่งแมวาจะดูไมคึกคัก 

อย างตลาดน้ำดอนหวายหรือตลาดน้ำ 

ลำพญา แตก็เปนตลาดน้ำท่ีมีผูคนมาเท่ียวชม 

และแวะเวียนอยางตอเนื ่อง เพราะดวย 

ความเป นแหลงท องเท ี ่ยวเช ิงอน ุร ักษ  

เกษตรกรรม ผูคนสวนใหญที่มาตลาดน้ำ 

คลองจินดาจึงมักจะมาเรียนรูวิถีของการ 

เกษตรกรรมอยางแทจริง โดยการลองเรือ 

เลียบฝงแมน้ำเพื่อเที่ยวชมบึงบัว สวนคลอง 

จินดา และบานสวนมอญโบราณท่ียังอนุรักษไว 

รวมถึงจ ุดเด นของตลาดน้ำแหงนี ้ก ็ค ือ 

การเป นศ ูนย กลางของการจำหน าย 

ผลไมที่เรียกไดวาเปนผลไมปลอดสารพิษ 

เกรดเอ จึงไมเปนที่แปลกใจเลยวาตลาดน้ำ 

เล็กๆ แหงคลองจินดานี้ทำไมยังจึงมีผูคน 

แวะเวียนเขามาอยางไมขาดสาย

ตลาดน้ำทั้ง 3 แหงในจังหวัดนครปฐม 

ที ่ได นำมาบอกกลาวกันนั ้น ล วนเปน 

ตลาดน้ำเกาแกและมีการพัฒนาปรับปรุง 

อยูอยางตอเน่ือง ท้ังจากภาคสวนของจังหวัด 

และพอคาแมขายเอง ซึ่งก็เพื่อทำใหเปน 

สถานที ่ท องเที ่ยวที ่ เป นธรรมชาติและ 

อยูคูกับจังหวัดนครปฐมไปไดอีกในอนาคต 

ทานใดที่อยากจะเดินทางทองเที ่ยวแตมี 

เวลาไมมากนัก หรือไมตองการเดินทางไกล 

มากก็อยาลืมวายังมีจังหวัดนครปฐมเปน 

อีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถใหทานมาพักผอน 

เพลินๆ ในยามวางหรือวันหยุดได ซึ่งเมื่อ 

ทานไดมาสัมผัสแลวก็อาจจะเปนอีกหนึ่ง 

จังหวัดที่ทำใหทานจดจำไดไปไมรูลืม
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“ผอนคลายเพลินๆ …. เดิน 3 ตลาดน้ำนครปฐม”

เร�่องและภาพ โดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตลาดน้ำดอนหวาย
photo : Scoop The Love

(Homemade Ice Cream สามเสนซอย 9)

ตลาดน้ำลำพญา
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ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำดอนหวาย

ตลาดน้ำลำพญา

ตลาดน้ำลำพญา

ตลาดน้ำคลองจ�นดา



ที่อาศัยอยูในเขตเมืองนครปฐม และที่ลืม 

ไมไดเมื่อเวลามาถึงก็คือจะตองแวะชิมและ

ซื้อกวยเตี๋ยวเปด หรือเปดพะโลที่มีอยูหลาย 

รานและมีรสชาติแสนอรอยถูกปากคนไทย 

แตที่เลื่องลือกันมากก็คงจะเปนเปดพะโล 

นายหนับ ซึ่งก็คงจะทำใหมื้อเที่ยงเปนมื้อที่ 

ประทับใจกันไปนาน ถัดจากของคาวแลว 

ตลาดน้ำดอนหวายก็ยังมีของหวานหลาย 

หลากชนิดใหไดซื้อติดมือกลับบานกัน เชน 

ลอดช องน ้ำกะท ิ ขนมช ั ้น ขนมตาล 

มะพราวแกว ทองมวน และขนมไทยอื่นๆ 

อีกมากมาย หรือผูที่ชอบขนมเปยะ ขนมโก 

ก ็ม ี ให  ได อร อยอย ู หลายร านด วยก ัน 

บรรยากาศของตลาดน้ำดอนหวายจึงเปน 

บรรยากาศของการทองเท่ียวในแบบสบายๆ 

ใหไดรื่นรมย

ตลาดน้ำอีกแหงหนึ่งที่นาแวะเวียนไป

ก็คือ ตลาดน้ำลำพญา ซึ่งเปนตลาดน้ำที่ตั้ง 

เม ื ่อข ึ ้นต นดวยคำขวัญที ่กล าวว า 

“สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม 

ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน 

พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 

สวยงามตาแมน้ำทาจีน" ก็คงไมตองเดากัน 

ตอวาหมายถึงจังหวัดใด เพราะเปนที่ทราบ 

กันอยางแนแทวาคือจังหวัดนครปฐมน่ันเอง

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท่ีอยูไมไกล 

จากกรุงเทพมหานคร เพราะดวยระยะทาง 

เพียง 56 กิโลเมตร เราก็สามารถเดินทางไป 

เท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ภายในจังหวัดนครปฐม 

ไดอยางงายดาย อีกทั้งสามารถเดินทางได 

หลายรูปแบบ คือการเดินทางโดยรถยนต 

สวนตัวก็สามารถใชเสนทางสายเกาคือ 

เสนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 

หร ือ เส นทางสายใหม  โดยอาศ ัยถนน 

พระบรมราชชนนี ผานพุทธมณฑล ก็ทำให 

ไปถึงจังหวัดนครปฐมไดอยางสะดวกสบาย 

นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไดโดยการ 

ใชรถประจำทางจากสถานีขนสงสายใต 

และในปจจุบันนี้ก็ยังมีรถตูบริการรับ-สง 

จากกรุงเทพมหานครถึงนครปฐมโดยขึ ้น 

จากใต ทางด วนอน ุสาวร ีย ช ัยสมรภ ูม ิ 

ในอัตราการเดินทางเพียง 60 บาท หรือขึ้น 

จากโลตัสปนเกลาก็ไดเชนกัน

ดวยการเดินทางที่ไมยากนัก ก็ทำให 

เราสามารถจะเด ินทางไปพักผ อนและ 

ทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ในจังหวัดนครปฐม 

ไดตามความตองการของผูทองเที่ยวทั้งใน 

ยามวางวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงก็ลวนแตจะทำให 

ไดร ับอรรถรสของการเดินทางและการ 

ทองเที่ยวไดอยางมีความสุข 

ส่ิงท่ีเปนทราบกันดีในการมาทองเท่ียว 

ในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือการไดเดินทาง 

ไปกราบองคพระปฐมเจดีย ที ่ตั ้งอยู ใน 

อำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐม เพื่อเปน 

ศิริมงคลแกชีวิต โดยการกราบไหวนั้นก็มัก 

จะจุดดอกไมธูปเทียนที่มีบริการไวให ก็ขึ้น 

อย ู ก ับท านจะมีความศร ัทธามากนอย 

อยางไรในการทำบุญ และที่ขาดไมไดก็คือ 

การไดเดินรอบพระอารามช้ันในหรือช้ันนอก 

ใหครบ 3 รอบก็จะเปนสิ่งที่เสริมสรางความ 

เปนศิริมงคลไดมากข้ึน ซ่ึงก็ถือเปนความเช่ือ 

ของผูที ่มากราบไหว และหากจะใหเปน 

โอกาสที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการกราบองค 

พระปฐมเจดียแลว ก็ควรกราบพระรวง ศาล 

เจาพอปราสาททอง และพระศิลาขาวดวย 

เพราะจะถือไดวาครบถวนในการมากราบ 

ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องคพระปฐมเจดียและ 

ยิ่งเปนศิริมงคลแกชีวิตมากขึ้น 

นอกจากองค พระปฐมเจด ีย แล ว 

จังหวัดนครปฐมก็ยังมีสถานที่อีกมากมาย 

หลายแหงที ่น าสนใจและนาไปเยี ่ยมชม 

ไมวาจะเปนวัดวาอารามตางๆ ที่อยูในเขต 

จังหวัดนครปฐม หรือแมแตพระราชวังสนามจันทร 

ที่เดินทางตอไปอีกไมไกลมากนักจากองค 

พระปฐมเจดีย รวมไปถึงพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง 

ไทยที่สามารถจะแวะเที่ยวชมไดทั้งขาเขา 

และขาออกของการเดินทาง ขึ้นอยูกับความ 

สะดวกของผูทองเที่ยว และสถานที่อื่นๆ ที่ 

นาสนใจอีกมากมาย

แตสถานที่ที ่นาสนใจเปนอยางมาก 

และนาไปเที ่ยวชมของจังหวัดนครปฐม 

ก็คือตลาดน้ำตางๆ ทั้ง 3 แหงที่ลวนเปน 

ตลาดน้ำที่ขึ ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมเปน 

อยางมากมาตั้งแตอดีต เริ่มกันที่ตลาดน้ำ 

ดอนหวาย ซึ่งเปนที่รูจักกันดี เพราะมีวัด 

ดอนหวายที ่มีชื ่อเสียงอยู ต ิดกับทางเขา 

ตลาดน้ำ และยังเปนตลาดน้ำที่อยูติดกับ 

แมน้ำทาจีนที่เมื่อเดินทางมาเยือนก็อดไมได

ที่จะตองยืนชมบรรยากาศ หรือขึ้นเรือชม 

ทิวทัศนบริเวณโดยรอบ 

ตลาดน้ำดอนหวาย เปนตลาดน้ำที่ 

เปดใหเที่ยวชมกันไดทั้งในวันธรรมดาและ 

วันหยุด ตั้งแตเชาถึงเย็นมีสินคามากมายทั้ง 

อาหารคาวและหวาน รวมไปถึงของใชไมสอย 

ตนหมากรากไมท่ีมาจากสวนตาง  ๆ ของชาวบาน 

อยูในเขตอำเภอ บางเลน ริมแมน้ำนครชัยศรี 

นับเปนอีกตลาดน้ำหนึ่งที่ขาดไมไดเมื่อมา 

เยือนจังหวัดนครปฐม เพราะดวยบรรยากาศ 

ในเรือหรือบนแพท่ีสามารถจะน่ังรับประทาน 

และชมท ิวท ัศน ร ิมน ้ ำ ให  เพล ินตาได  

อีกทั ้งบรรยากาศของแมคาพอขายที ่นำ 

เรือมาจอดขายอาหารทั ้งคาวและหวาน 

ทำใหสามารถเรียกหาของอรอยไดตลอดฝง 

ทั้งอาหารปง ยาง ทอด ตม หรือนึ่ง ก็ 

มีใหไดรับประทานกันอยางเต็มอิ่ม ที่เห็น 

จะเลี่ยงไมไดสำหรับคุณผูหญิงก็คือผลไม 

ดองสารพัดอยางที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนา

ลิ้มลองอยางเปนที่สุด ทั้งมะมวง มะกอก 

มะขาม กระทอน ฯลฯ อีกทั้งน้ำผลไม 

หลายสีที่มีรสชาติหวานฉ่ำเย็นชุมคอ หรือ 

แมแตขนมตาล ลูกชุบ และผลไมสดๆ จาก 

สวนที่มีมาใหไดลิ ้มลองกันไมขาดสาย ก็ 

ทำใหการทองเที่ยวและลองลิ้มชิมรสของ 

อาหารคาวและหวานที่ตลาดน้ำลำพญาเปน

ที่ติดตราตรึงใจผูคนที่มาเยือนไดเปนอยางดี

อีกหนึ่งตลาดน้ำที่อยากมาใหรูจักก็คือ 

ตลาดน้ำคลองจินดา ซึ่งแมวาจะดูไมคึกคัก 

อย างตลาดน้ำดอนหวายหรือตลาดน้ำ 

ลำพญา แตก็เปนตลาดน้ำท่ีมีผูคนมาเท่ียวชม 

และแวะเวียนอยางตอเนื ่อง เพราะดวย 

ความเป นแหลงท องเท ี ่ยวเช ิงอน ุร ักษ  

เกษตรกรรม ผูคนสวนใหญที่มาตลาดน้ำ 

คลองจินดาจึงมักจะมาเรียนรูวิถีของการ 

เกษตรกรรมอยางแทจริง โดยการลองเรือ 

เลียบฝงแมน้ำเพื่อเที่ยวชมบึงบัว สวนคลอง 

จินดา และบานสวนมอญโบราณท่ียังอนุรักษไว 

รวมถึงจ ุดเด นของตลาดน้ำแหงนี ้ก ็ค ือ 

การเป นศ ูนย กลางของการจำหน าย 

ผลไมที่เรียกไดวาเปนผลไมปลอดสารพิษ 

เกรดเอ จึงไมเปนที่แปลกใจเลยวาตลาดน้ำ 

เล็กๆ แหงคลองจินดานี้ทำไมยังจึงมีผูคน 

แวะเวียนเขามาอยางไมขาดสาย

ตลาดน้ำทั้ง 3 แหงในจังหวัดนครปฐม 

ที ่ได นำมาบอกกลาวกันนั ้น ล วนเปน 

ตลาดน้ำเกาแกและมีการพัฒนาปรับปรุง 

อยูอยางตอเน่ือง ท้ังจากภาคสวนของจังหวัด 

และพอคาแมขายเอง ซึ่งก็เพื่อทำใหเปน 

สถานที ่ท องเที ่ยวที ่ เป นธรรมชาติและ 

อยูคูกับจังหวัดนครปฐมไปไดอีกในอนาคต 

ทานใดที่อยากจะเดินทางทองเที ่ยวแตมี 

เวลาไมมากนัก หรือไมตองการเดินทางไกล 

มากก็อยาลืมวายังมีจังหวัดนครปฐมเปน 

อีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถใหทานมาพักผอน 

เพลินๆ ในยามวางหรือวันหยุดได ซึ่งเมื่อ 

ทานไดมาสัมผัสแลวก็อาจจะเปนอีกหนึ่ง 

จังหวัดที่ทำใหทานจดจำไดไปไมรูลืม
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“ผอนคลายเพลินๆ …. เดิน 3 ตลาดน้ำนครปฐม”

เร�่องและภาพ โดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ตลาดน้ำดอนหวาย
photo : Scoop The Love

(Homemade Ice Cream สามเสนซอย 9)

ตลาดน้ำลำพญา
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ตลาดน้ำคลองจ�นดา



ที่อาศัยอยูในเขตเมืองนครปฐม และที่ลืม 

ไมไดเมื่อเวลามาถึงก็คือจะตองแวะชิมและ

ซื้อกวยเตี๋ยวเปด หรือเปดพะโลที่มีอยูหลาย 

รานและมีรสชาติแสนอรอยถูกปากคนไทย 

แตที่เลื่องลือกันมากก็คงจะเปนเปดพะโล 

นายหนับ ซึ่งก็คงจะทำใหมื้อเที่ยงเปนมื้อที่ 

ประทับใจกันไปนาน ถัดจากของคาวแลว 

ตลาดน้ำดอนหวายก็ยังมีของหวานหลาย 

หลากชนิดใหไดซื้อติดมือกลับบานกัน เชน 

ลอดช องน ้ำกะท ิ ขนมช ั ้น ขนมตาล 

มะพราวแกว ทองมวน และขนมไทยอื่นๆ 

อีกมากมาย หรือผูที่ชอบขนมเปยะ ขนมโก 

ก ็ม ี ให  ได อร อยอย ู หลายร านด วยก ัน 

บรรยากาศของตลาดน้ำดอนหวายจึงเปน 

บรรยากาศของการทองเท่ียวในแบบสบายๆ 

ใหไดรื่นรมย

ตลาดน้ำอีกแหงหนึ่งที่นาแวะเวียนไป

ก็คือ ตลาดน้ำลำพญา ซึ่งเปนตลาดน้ำที่ตั้ง 

เม ื ่อข ึ ้นต นดวยคำขวัญที ่กล าวว า 

“สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม 

ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน 

พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 

สวยงามตาแมน้ำทาจีน" ก็คงไมตองเดากัน 

ตอวาหมายถึงจังหวัดใด เพราะเปนที่ทราบ 

กันอยางแนแทวาคือจังหวัดนครปฐมน่ันเอง

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท่ีอยูไมไกล 

จากกรุงเทพมหานคร เพราะดวยระยะทาง 

เพียง 56 กิโลเมตร เราก็สามารถเดินทางไป 

เท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ภายในจังหวัดนครปฐม 

ไดอยางงายดาย อีกทั้งสามารถเดินทางได 

หลายรูปแบบ คือการเดินทางโดยรถยนต 

สวนตัวก็สามารถใชเสนทางสายเกาคือ 

เสนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 

หร ือ เส นทางสายใหม  โดยอาศ ัยถนน 

พระบรมราชชนนี ผานพุทธมณฑล ก็ทำให 

ไปถึงจังหวัดนครปฐมไดอยางสะดวกสบาย 

นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไดโดยการ 

ใชรถประจำทางจากสถานีขนสงสายใต 

และในปจจุบันนี้ก็ยังมีรถตูบริการรับ-สง 

จากกรุงเทพมหานครถึงนครปฐมโดยขึ ้น 

จากใต ทางด วนอน ุสาวร ีย ช ัยสมรภ ูม ิ 

ในอัตราการเดินทางเพียง 60 บาท หรือขึ้น 

จากโลตัสปนเกลาก็ไดเชนกัน

ดวยการเดินทางที่ไมยากนัก ก็ทำให 

เราสามารถจะเด ินทางไปพักผ อนและ 

ทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ในจังหวัดนครปฐม 

ไดตามความตองการของผูทองเที่ยวทั้งใน 

ยามวางวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงก็ลวนแตจะทำให 

ไดร ับอรรถรสของการเดินทางและการ 

ทองเที่ยวไดอยางมีความสุข 

ส่ิงท่ีเปนทราบกันดีในการมาทองเท่ียว 

ในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือการไดเดินทาง 

ไปกราบองคพระปฐมเจดีย ที ่ตั ้งอยู ใน 

อำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐม เพื่อเปน 

ศิริมงคลแกชีวิต โดยการกราบไหวนั้นก็มัก 

จะจุดดอกไมธูปเทียนที่มีบริการไวให ก็ขึ้น 

อย ู ก ับท านจะมีความศร ัทธามากนอย 

อยางไรในการทำบุญ และที่ขาดไมไดก็คือ 

การไดเดินรอบพระอารามช้ันในหรือช้ันนอก 

ใหครบ 3 รอบก็จะเปนสิ่งที่เสริมสรางความ 

เปนศิริมงคลไดมากข้ึน ซ่ึงก็ถือเปนความเช่ือ 

ของผูที ่มากราบไหว และหากจะใหเปน 

โอกาสที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการกราบองค 

พระปฐมเจดียแลว ก็ควรกราบพระรวง ศาล 

เจาพอปราสาททอง และพระศิลาขาวดวย 

เพราะจะถือไดวาครบถวนในการมากราบ 

ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องคพระปฐมเจดียและ 

ยิ่งเปนศิริมงคลแกชีวิตมากขึ้น 

นอกจากองค พระปฐมเจด ีย แล ว 

จังหวัดนครปฐมก็ยังมีสถานที่อีกมากมาย 

หลายแหงที ่น าสนใจและนาไปเยี ่ยมชม 

ไมวาจะเปนวัดวาอารามตางๆ ที่อยูในเขต 

จังหวัดนครปฐม หรือแมแตพระราชวังสนามจันทร 

ที่เดินทางตอไปอีกไมไกลมากนักจากองค 

พระปฐมเจดีย รวมไปถึงพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง 

ไทยที่สามารถจะแวะเที่ยวชมไดทั้งขาเขา 

และขาออกของการเดินทาง ขึ้นอยูกับความ 

สะดวกของผูทองเที่ยว และสถานที่อื่นๆ ที่ 

นาสนใจอีกมากมาย

แตสถานที่ที ่นาสนใจเปนอยางมาก 

และนาไปเที ่ยวชมของจังหวัดนครปฐม 

ก็คือตลาดน้ำตางๆ ทั้ง 3 แหงที่ลวนเปน 

ตลาดน้ำที่ขึ ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมเปน 

อยางมากมาตั้งแตอดีต เริ่มกันที่ตลาดน้ำ 

ดอนหวาย ซึ่งเปนที่รูจักกันดี เพราะมีวัด 

ดอนหวายที ่มีชื ่อเสียงอยู ต ิดกับทางเขา 

ตลาดน้ำ และยังเปนตลาดน้ำที่อยูติดกับ 

แมน้ำทาจีนที่เมื่อเดินทางมาเยือนก็อดไมได

ที่จะตองยืนชมบรรยากาศ หรือขึ้นเรือชม 

ทิวทัศนบริเวณโดยรอบ 

ตลาดน้ำดอนหวาย เปนตลาดน้ำที่ 

เปดใหเที่ยวชมกันไดทั้งในวันธรรมดาและ 

วันหยุด ตั้งแตเชาถึงเย็นมีสินคามากมายทั้ง 

อาหารคาวและหวาน รวมไปถึงของใชไมสอย 

ตนหมากรากไมท่ีมาจากสวนตาง  ๆ ของชาวบาน 

อยูในเขตอำเภอ บางเลน ริมแมน้ำนครชัยศรี 

นับเปนอีกตลาดน้ำหนึ่งที่ขาดไมไดเมื่อมา 

เยือนจังหวัดนครปฐม เพราะดวยบรรยากาศ 

ในเรือหรือบนแพท่ีสามารถจะน่ังรับประทาน 

และชมท ิวท ัศน ร ิมน ้ ำ ให  เพล ินตาได  

อีกทั ้งบรรยากาศของแมคาพอขายที ่นำ 

เรือมาจอดขายอาหารทั ้งคาวและหวาน 

ทำใหสามารถเรียกหาของอรอยไดตลอดฝง 

ทั้งอาหารปง ยาง ทอด ตม หรือนึ่ง ก็ 

มีใหไดรับประทานกันอยางเต็มอิ่ม ที่เห็น 

จะเลี่ยงไมไดสำหรับคุณผูหญิงก็คือผลไม 

ดองสารพัดอยางที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนา

ลิ้มลองอยางเปนที่สุด ทั้งมะมวง มะกอก 

มะขาม กระทอน ฯลฯ อีกทั้งน้ำผลไม 

หลายสีที่มีรสชาติหวานฉ่ำเย็นชุมคอ หรือ 

แมแตขนมตาล ลูกชุบ และผลไมสดๆ จาก 

สวนที่มีมาใหไดลิ ้มลองกันไมขาดสาย ก็ 

ทำใหการทองเที่ยวและลองลิ้มชิมรสของ 

อาหารคาวและหวานที่ตลาดน้ำลำพญาเปน

ที่ติดตราตรึงใจผูคนที่มาเยือนไดเปนอยางดี

อีกหนึ่งตลาดน้ำที่อยากมาใหรูจักก็คือ 

ตลาดน้ำคลองจินดา ซึ่งแมวาจะดูไมคึกคัก 

อย างตลาดน้ำดอนหวายหรือตลาดน้ำ 

ลำพญา แตก็เปนตลาดน้ำท่ีมีผูคนมาเท่ียวชม 

และแวะเวียนอยางตอเนื ่อง เพราะดวย 

ความเป นแหลงท องเท ี ่ยวเช ิงอน ุร ักษ  

เกษตรกรรม ผูคนสวนใหญที่มาตลาดน้ำ 

คลองจินดาจึงมักจะมาเรียนรูวิถีของการ 

เกษตรกรรมอยางแทจริง โดยการลองเรือ 

เลียบฝงแมน้ำเพื่อเที่ยวชมบึงบัว สวนคลอง 

จินดา และบานสวนมอญโบราณท่ียังอนุรักษไว 

รวมถึงจ ุดเด นของตลาดน้ำแหงนี ้ก ็ค ือ 

การเป นศ ูนย กลางของการจำหน าย 

ผลไมที่เรียกไดวาเปนผลไมปลอดสารพิษ 

เกรดเอ จึงไมเปนที่แปลกใจเลยวาตลาดน้ำ 

เล็กๆ แหงคลองจินดานี้ทำไมยังจึงมีผูคน 

แวะเวียนเขามาอยางไมขาดสาย

ตลาดน้ำทั้ง 3 แหงในจังหวัดนครปฐม 

ที ่ได นำมาบอกกลาวกันนั ้น ล วนเปน 

ตลาดน้ำเกาแกและมีการพัฒนาปรับปรุง 

อยูอยางตอเน่ือง ท้ังจากภาคสวนของจังหวัด 

และพอคาแมขายเอง ซึ่งก็เพื่อทำใหเปน 

สถานที ่ท องเที ่ยวที ่ เป นธรรมชาติและ 

อยูคูกับจังหวัดนครปฐมไปไดอีกในอนาคต 

ทานใดที่อยากจะเดินทางทองเที ่ยวแตมี 

เวลาไมมากนัก หรือไมตองการเดินทางไกล 

มากก็อยาลืมวายังมีจังหวัดนครปฐมเปน 

อีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถใหทานมาพักผอน 

เพลินๆ ในยามวางหรือวันหยุดได ซึ่งเมื่อ 

ทานไดมาสัมผัสแลวก็อาจจะเปนอีกหนึ่ง 

จังหวัดที่ทำใหทานจดจำไดไปไมรูลืม
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“ผอนคลายเพลินๆ …. เดิน 3 ตลาดน้ำนครปฐม”
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ตลาดน้ำดอนหวาย
photo : Scoop The Love

(Homemade Ice Cream สามเสนซอย 9)

ตลาดน้ำลำพญา
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ประเภทจะดูเหมือนตองอาศัยการฝกฝนมา
เปนเวลานาน แตเมื่อไดมาลองทำกันจริงๆ 
แลว ก็เขาใจไดวาเพียงแคความตั้งใจที่จะ 
เรียนรูและเลือกการนวดในแบบที่ตนเอง 
ตองการก็จะทำใหรางกายผอนคลายได 
เปนอยางดี ที่สำคัญการนวดในแบบตางๆ 
ก็สามารถจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำได
ในครอบครัว เหมือนเปนกิจกรรมสปาใน 
บานที่สรางความอบอุนและสรางความสุข 
ภายในบานไดอยางลงตัว ซึ่งก็จะทำใหทาน 
ได ทราบว าสปาในบ านก ็ช วยให ท าน 
ผอนคลายอารมณไดเปนอยางดี

องคประกอบที่ลงตัวของสปาในบานที่
สามารถสรางขึ้นมาไดดวยตัวทานเอง ทั้ง 
ในสวนการจัดและตกแตงสถานที่ดวยตนไม
ใบหญาและดอกไมหลากพันธุ พรอมกับ 
การจัดฉากมาน และอุปกรณตางๆ ที่เปน 
สัดสวนอยางลงตัวไมอึดอัด ก็ชวยทำให 
บรรยากาศภายในบานดูผอนคลายเหมือน 
ไดนอนอยู ในทามกลางความออนไหวใต 
แสงเทียน และจะทำใหการกาวยางเขาสู 
สปาในบานดูมีคุณคามากขึ้นเมื่อทานไมลืม
ท่ีจะแตงแตมความสบายดวยเสียงเพลงเย็นๆ 
ท่ีมีหลากเสียง ข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
ไมวาจะเปนเพลงไทยแนวบำบัดหรือเพลง 
สากลแบบสบายๆ ก็คงจะทำใหสปาในบาน 
นาอยูมากยิ่งขึ้น และในอนาคตก็จะไมเปน 
ที ่สงสัยกันเลยวาเพราะเหตุใดทานจึงไม 
ตองการออกไปพบผูคน หรืออยากไดยิน 
เสียงดังจากทองถนน และสูดกลิ่นเหม็น 
จากมลพิษนอกบานในวันหยุดกันอีกตอไป 

ทายที่สุดนี้คงไมมีอะไรดีไปกวาที่จะ 
บอกวา “เมื่อไหรก็ตามที่มีความเครียด 
เหน่ือยลาจากการทำงาน การเรียน หรือการ 
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันตางๆ แลว และ 
อยากหาสถานท่ีสบายๆ ผอนคลายรางกาย 
ในยามวาง ก็อยาลืมวาเราสามารถจะเนรมิต 
บานของเราเองน้ันใหเปนสปาธรรมชาติท่ี 
สรางท้ังความสวยงาม ความสดช่ืน และยัง 
ใชเพ่ือบำบัดรางกาย รวมท้ังชวยผอนคลาย 
ความเครียดไดไมแพสปาเล็กหรือใหญในท่ี 
ตางๆ เชนเดียวกัน”

 ÃÒÂ¡ÒÃÍ�Ò§ÍÔ§
http://www.yesspathailand.com  
http://www.ok-spa.com  
http://www.thaicam.go.th
http://www.niceodor.com  

เชื่อแนวาทุกวันนี้เมื่อหลายคนมีความ
เครียดก็มักจะนึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ท่ีสามารถทำใหรางกายและจิตใจผอนคลาย 
และรูสึกสบายไดอยางรวดเร็ว ....  “สปา” 
จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ ่งของสถานที่ 
ดังกลาวที่จะทำใหรางกายและจิตใจสบาย 
ไดอยางไมนาเชื่อ 

เมื่อกลาวถึง “สปา” หลายคนคงนึก 
ถึงการเดินทางไปในสถานที ่ท ี ่ม ีการให 
บริการที่ใหญโต มีเนื้อที่ภายในที่กวางขวาง 
มีการบริการเกี่ยวกับการบำบัดในรูปแบบ 
ตางๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงมีผูตอนรับ 
และรอใหบริการอยู เปนจำนวนมาก ที่ 
สำคัญมีคาบริการที่สูงจนทำใหหลายคนไม
อยากที่จะเสียงบประมาณเพียงเพื่อบำบัด 
ความเครียดของตนเองในไมกี่ชั ่วโมง แต 
แทที่จริงแลว “สปา” ไมจำเปนตองเปน 
สถานที่ใหญโตกวางขวางอยางที่เราเขาใจ 
กัน เพราะสปาที่เนนความเปนธรรมชาติ 
และมีความเปนไทยผสมผสานอยู ที่สำคัญ 
สามารถชวยทำใหเราบำบัดความเครียดใน
ยามวางไดนั้นก็อาจจะเปนสปาเล็กๆ แต 
เต็มไปดวยคุณภาพก็เปนได 

แตหากทานไมตองการที่จะเสียเวลา 
ในการเดินทาง รวมทั้งตองเสียคาใชจาย 
มากมาย เราก็อาจจะสรางบรรยากาศ 
ภายในบานใหเปน “สปา” ขึ้นมาได และ 
“สปา” ก็ยังอาจจะเปนกิจกรรมอีกรูปแบบ 
หนึ ่งที ่ทำใหทุกคนในครอบครัวสามารถ 
ผอนคลายไดในสถานที่ที่คุนเคย 

การบำบัดรางกายใหผอนคลาย โดย 
การทำ “สปา” ภายในบานนั้น ก็ทำได 
ไมยากและไมวาจะเปนคนกลุมใด วัยใด ก็ 
สามารถจะปรนนิบัติตนเองไดไมยากเชนกัน 
เพียงแคเรารูจักขั้นตอน อุปกรณ รวม 
ถึงวิธีการบางอยางที่เหมาะสมกับการทำ 
สปาอยางงายๆ เพียงเทานี ้ก็ทำใหทาน 
ผอนคลายและมีความสุขกายสบายใจไดใน
ยามวางในบานของทานเอง

เริ ่มตนกันที่การตกแตงบรรยากาศ 
ภายในบานใหดูเหมือนวามี “สปา” อัน 
หรูหรามาจัดวางไวใหทานไดอ่ิมเอิบใจ โดย 
ที่ทานเลือกมุมใดมุมหนึ่งของบาน ซึ่งอาจ 
จะอยู บริเวณที่ลับตาผู คนเสียหนอยเพื ่อ 
ความคลองตัวและไมเขินอายในเวลาที่จะ 
ตองทำกิจกรรมตางๆ ในแบบฉบับของสปา 
ในบาน หรือหากบานของทานไมมีเนื้อที่ 
มากพอที่จะจัดสรรไดทานก็อาจจะใชหอง 
น้ำในบานมาตกแตงเปนสปาก็ไดเชนเดียว 
กัน 

เม ื ่อท านไดม ุมเง ียบๆ สงบๆ มุม 
ใดมุมหนึ่ง หรืออาจจะเปนหองน้ำในบาน 
ของทานก็ไดตามสะดวกแลวนั้น ทานก็หา 
ผามานท่ีมีลายและสีท่ีสวยใสเย็นตา เหมาะ 
แกการสรางบรรยากาศที่เย็นสบายสดชื่น 
มาเปนฉากกั้นเพื่อความสะดวกสบายใน 
การทำสปา จากนั้นก็นำตนไมใบหญาหรือ 
ดอกไมนานาพันธุตามที่ทานชื่นชอบ มาจัด 
วางใหสวยงามเทาที่เนื้อที่อันมีจำกัด ณ มุม 
ในบานของทานจะเอื้ออำนวย โดยใหตนไม 
หรือดอกไมตางๆ นั้นมีสีสันที่สอดคลองกับ 
ผามานหรือผากั้นฉากตางๆ ในบริเวณนั้นก็ 
จะเปนการสรางความโดดเดนเย็นตาได 
อยางเหมาะสม เทานี้เองทานก็จะไดมุมของ 

บานที่สวยงามพรอมเปนสถานที่ผอนคลาย
ในแบบของสปาธรรมชาติ 

ตอจากนั้น ทานก็เริ่มหาอุปกรณตางๆ 
อยางงายๆ เพื่อที่จะนำมาประกอบใหพรอม 
ในการทำขั้นตอนตางๆ ตามแบบฉบับของ 
สปา ไมวาจะเปนเกาอี้แสนสบายที่สามารถ 
นอนและวางเทาได รวมทั ้งที ่นอนพรอม 
ผาปูสีสะอาดที่ใชสำหรับนอนไดเปนเวลา 
นานๆ พรอมกับโตะตัวเล็กๆ ที่สามารถนำ 
มาไวเพื่อใชวางอุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนใน 
เวลาที่ทานตองการ

อยาลืมวาใยบวบสำหรับขัดตัว ถังน้ำ 
ใบเล็ก และผาขนหนูผืนเล็กๆ นั้นก็เปน 
อุปกรณสำคัญที่ไมควรขาดในการทำสปา 
เชนเดียวกัน และที่ยังสำคัญไปกวานั้นการ 
ทำสปาควรมีน้ำมันหอมระเหย (Essential 
Oils) หรือที่เราอาจจะเรียกไดอีกอยางหนึ่ง 
วา “น้ำหอมอโรมาเธอราป” (Aromatherapy) 
ซึ ่งก็เปนสวนประกอบในการสรางความ 
สดชื่นใหแกรางกายไดเปนอยางมาก โดย 
เฉพาะในเวลาที่ทานตองบำบัดรางกายดวย
การนวดแบบอโรมาเธอราป เพราะกลิ ่น 
ของน้ำหอมอโรมาเธอราปน้ันก็มีหลากหลาย 
กลิ่นดวยกัน และแตละกลิ่นก็มีคุณสมบัติที่ 
แตกตางกันออกไป 

ทั้งนี้การวิจัยไดพบแลววา น้ำมันหอม 
ระเหย (Essential Oils) “น้ำหอมอโรมา 
เธอราป” (Aromatherapy) น้ัน จะมีผลตอ 
ท้ังรางกายและจิตใจ และสามารถนำมาใช 
ในการบำบัดโรคไดในหลากหลายวิธี ไมวา 
จะเปนการใชกับบริเวณลำตัว ผิวพรรณ 
ใบหนาและเสนผม ท่ีเราเรียกวา Cosmetic 
Aromatherapy ซึ่งใชไดโดยการนำน้ำมัน 
หอมระเหยไปหยดลงในอางที่มีน้ำอุน (ไม 
ต องผสมกับสบู  เพราะจะทำใหเก ิดการ 
เจือจางและอาจทำใหลดประสิทธิภาพของ 
น้ำมันหอมระเหยไปได) และแชตัวประมาณ 
30 นาที ความรอนที่ผสมกับน้ำมันหอม 
ระเหยก็จะซึมซับเขาสู ร างกาย ทำให 

รางกายเกิดการกระตุนของผิวหนัง ซึ่งก็จะ 
ทำใหร างกายไดเกิดการผอนคลายและ 
สดชื่น

อีกวิธีที่นิยมใชกันก็คือ การนวดดวย 
น้ำมันหอมระเหย หรือท่ีเรียกวา Massage 
Aromatherapy เปนการใชน้ำมันหอม 
ระเหยไปกระตุนผิวหนังดวยการนวด ซึ่งก็ 
จะทำใหผิวหนังไดรับการผอนคลาย โดย 
การดูดซับเอาน้ำมันหอมระเหยเขาไป จึงมี 
ผลทำใหผิวพรรณสดชื่นมากขึ้น นับวาเปน 
วิธ ีที ่ม ีประสิทธิภาพอยางมากในการใช 
น้ำมันหอมระเหย

นอกจากนั้น หากจะใชน้ำมันหอม 
ระเหยอยางงายในการสรางความสดช่ืนให 
แกรางกาย ก็สามารถทำไดโดยใชวิธีการ 
สูดดม หรือที ่เรียกกันวา Olfactory 
Aromatherapy คือ การนำเอาน้ำมันหอม 
ระเหยไปละลายหรือผสมลงในอางน้ำที่มีน้ำ
อุนอยู (ขนาดใหญหรือเล็กก็ไดตามสะดวก) 
จากนั้นก็สูดดมกลิ่นจากไอความหอมของ 
น ้ ำม ันหอมระ เหย เข  า ไป ในร  า งกาย 
ซึ่งก็จะทำใหรางกายเกิดความสดชื่นและ 
ผอนคลายลงไดอยางรวดเร็ว

จะเห ็นได ว าว ิธ ีการใช น ้ำม ันหอม 
ระเหยหรือน้ำหอมอโรมาเธอราปในการทำ
สปานั้นไมไดยากเลย และโดยปกติแลวการ 
เล ือกน ้ำม ันหอมระเหย หร ือน ้ำหอม 
อโรมาเธอราป เราก็ควรจะเลือกดวยตัวเอง 
และเลือกตามกลิ ่นในแบบที ่ตนเองชอบ 
ทั ้งนี ้ก ็เพื ่อตอบสนองความตองการของ 
ร  างกายของตนเองอย างแท จร ิ งและ 
เพื ่อสรางความสดชื ่นและผอนคลายใน 
ระหวางทำสปาดวย

ดังที่เจาของรานสปาแหงหนึ่งในยาน 
สุทธิสารก็ไดใหความสำคัญกับการเลือก 
น้ำม ันหอมระเหย หรือน้ำหอมอโรมา 
เธอราปเปนอยางมากเชนกัน เพราะเห็นวา 
“น้ำหอมอโรมาที่ใชเพื่อการนวดแบบสปา 
นั้นมีหลากหลายกลิ่นที่ใหไดรับความหอม 
สดช่ืนในระหวางท่ีใชบริการสปาแตละคร้ัง 
และน้ำหอมอโรมากลิ่นตางๆ ก็ใหความ 
สดชื่นและคลายเครียดไดแตกตางกันไป 
บางคนก็จะนิยมกลิ่นในแบบธรรมชาติ เชน 
Relax, Ocean, Patchouli, Code, 
Fresher, Seducing หรือบางคนอาจจะ 
ชื่นชอบกลิ่นของดอกไมประเภทตางๆ เชน 

มะลิ กลวยไม ดอกโมก ดอกแกว ราชาวดี 
และลาเวนเดอร ซึ่งก็ลวนเปนกลิ่น 
ท่ีใหความสดช่ืนไดไมแพกล่ินธรรมชาติเชนกัน 
และสำหรับการบริการของรานนั้น ถึงแมวา 
ในความเปนจริงทางรานจะสามารถชวยเลือก 
กลิ่นตางๆ ของน้ำหอมไดอยางเหมาะสม 
แตก็ไมเคยลืมที่จะคำนึงถึงวาการที่ลูกคาได
มีโอกาสเลือกใชน้ำหอมตางๆ ดวยตัวเองน้ัน 
จะเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการใหบริการ เน่ืองจาก 
ทางรานเชื่อวาความชอบในกลิ่นน้ำหอม 
สามารถจะชวยผอนคลายความเครียด 
และสรางความสดชื่นใหแกลูกคาแตละคน
ไดไมเทากัน ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดในการ 
บริการก็คือการที่ใหลูกคาไดเลือกน้ำหอม
อโรมา เธอราปดวยตัวเอง” 

มาถึงสิ่งสุดทายที่ขาดไมไดเลยก็คือ 
การนวดในแบบตางๆ ท่ีสามารถทำไดโดย 
งาย ท้ังการนวดแบบไทย ที่ตองมีการคลาย 

เสนกอนนวด เพื่อเปนการผอนคลายกลาม 
เนื้อ หรือแมกระทั่งการนวดเทา ที่แมวาจะ 
ดูเหมือนยาก แตเมื่อลองไดนวดกันจริงๆ 
แลวก็ไมไดยากอยางที่กังวลกัน เพราะหาก 
รูจุดในการกดนวดที่ถูกตองก็สามารถนวด 
เทาใหผ อนคลายไดอย างสบายๆ และ 
สำหรับการนวดแบบอโรมาเธอราปน้ันก็คง
จะนวดผอนคลายโดยเนนเรื่องของการใช 
น้ำอุนประคบไปตามรางกาย เพ่ือเปนการ 
เปดรูขุมขน รวมไปถึงการอบตัวดวยตูอบ 
ที่สามารถหาซื้อและทำกันไดไมยากนัก 
อีกทั ้งการขัดผิวที ่อาศัยใยบวบกับน้ำมัน 
หอมระเหย หรือน้ำหอมอโรมาเธอราปใน 
กลิ่นที่ตนเองชอบก็จะชวยในการขัดเกลา 
ผิวพรรณและสวนตางๆ ของรางกายใหได 
ผอนคลายอยางสมบูรณ 

แมวาขั ้นตอนตางๆ ในการนวดทุก 

http://www.thaimassagebangkok.com
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สปาธรรมชาติในบาน…
ชวยใหเบิกบานผอนคลายอารมณ 

เร�ยบเร�ยงโดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ประเภทจะดูเหมือนตองอาศัยการฝกฝนมา
เปนเวลานาน แตเมื่อไดมาลองทำกันจริงๆ 
แลว ก็เขาใจไดวาเพียงแคความตั้งใจที่จะ 
เรียนรูและเลือกการนวดในแบบที่ตนเอง 
ตองการก็จะทำใหรางกายผอนคลายได 
เปนอยางดี ที่สำคัญการนวดในแบบตางๆ 
ก็สามารถจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำได
ในครอบครัว เหมือนเปนกิจกรรมสปาใน 
บานที่สรางความอบอุนและสรางความสุข 
ภายในบานไดอยางลงตัว ซึ่งก็จะทำใหทาน 
ได ทราบว าสปาในบ านก ็ช วยให ท าน 
ผอนคลายอารมณไดเปนอยางดี

องคประกอบที่ลงตัวของสปาในบานที่
สามารถสรางขึ้นมาไดดวยตัวทานเอง ทั้ง 
ในสวนการจัดและตกแตงสถานที่ดวยตนไม
ใบหญาและดอกไมหลากพันธุ พรอมกับ 
การจัดฉากมาน และอุปกรณตางๆ ที่เปน 
สัดสวนอยางลงตัวไมอึดอัด ก็ชวยทำให 
บรรยากาศภายในบานดูผอนคลายเหมือน 
ไดนอนอยู ในทามกลางความออนไหวใต 
แสงเทียน และจะทำใหการกาวยางเขาสู 
สปาในบานดูมีคุณคามากขึ้นเมื่อทานไมลืม
ท่ีจะแตงแตมความสบายดวยเสียงเพลงเย็นๆ 
ท่ีมีหลากเสียง ข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
ไมวาจะเปนเพลงไทยแนวบำบัดหรือเพลง 
สากลแบบสบายๆ ก็คงจะทำใหสปาในบาน 
นาอยูมากยิ่งขึ้น และในอนาคตก็จะไมเปน 
ที ่สงสัยกันเลยวาเพราะเหตุใดทานจึงไม 
ตองการออกไปพบผูคน หรืออยากไดยิน 
เสียงดังจากทองถนน และสูดกลิ่นเหม็น 
จากมลพิษนอกบานในวันหยุดกันอีกตอไป 

ทายที่สุดนี้คงไมมีอะไรดีไปกวาที่จะ 
บอกวา “เมื่อไหรก็ตามที่มีความเครียด 
เหน่ือยลาจากการทำงาน การเรียน หรือการ 
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันตางๆ แลว และ 
อยากหาสถานท่ีสบายๆ ผอนคลายรางกาย 
ในยามวาง ก็อยาลืมวาเราสามารถจะเนรมิต 
บานของเราเองน้ันใหเปนสปาธรรมชาติท่ี 
สรางท้ังความสวยงาม ความสดช่ืน และยัง 
ใชเพ่ือบำบัดรางกาย รวมท้ังชวยผอนคลาย 
ความเครียดไดไมแพสปาเล็กหรือใหญในท่ี 
ตางๆ เชนเดียวกัน”

 ÃÒÂ¡ÒÃÍ�Ò§ÍÔ§
http://www.yesspathailand.com  
http://www.ok-spa.com  
http://www.thaicam.go.th
http://www.niceodor.com  

เชื่อแนวาทุกวันนี้เมื่อหลายคนมีความ
เครียดก็มักจะนึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ท่ีสามารถทำใหรางกายและจิตใจผอนคลาย 
และรูสึกสบายไดอยางรวดเร็ว ....  “สปา” 
จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ ่งของสถานที่ 
ดังกลาวที่จะทำใหรางกายและจิตใจสบาย 
ไดอยางไมนาเชื่อ 

เมื่อกลาวถึง “สปา” หลายคนคงนึก 
ถึงการเดินทางไปในสถานที ่ท ี ่ม ีการให 
บริการที่ใหญโต มีเนื้อที่ภายในที่กวางขวาง 
มีการบริการเกี่ยวกับการบำบัดในรูปแบบ 
ตางๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงมีผูตอนรับ 
และรอใหบริการอยู เปนจำนวนมาก ที่ 
สำคัญมีคาบริการที่สูงจนทำใหหลายคนไม
อยากที่จะเสียงบประมาณเพียงเพื่อบำบัด 
ความเครียดของตนเองในไมกี่ชั ่วโมง แต 
แทที่จริงแลว “สปา” ไมจำเปนตองเปน 
สถานที่ใหญโตกวางขวางอยางที่เราเขาใจ 
กัน เพราะสปาที่เนนความเปนธรรมชาติ 
และมีความเปนไทยผสมผสานอยู ที่สำคัญ 
สามารถชวยทำใหเราบำบัดความเครียดใน
ยามวางไดนั้นก็อาจจะเปนสปาเล็กๆ แต 
เต็มไปดวยคุณภาพก็เปนได 

แตหากทานไมตองการที่จะเสียเวลา 
ในการเดินทาง รวมทั้งตองเสียคาใชจาย 
มากมาย เราก็อาจจะสรางบรรยากาศ 
ภายในบานใหเปน “สปา” ขึ้นมาได และ 
“สปา” ก็ยังอาจจะเปนกิจกรรมอีกรูปแบบ 
หนึ ่งที ่ทำใหทุกคนในครอบครัวสามารถ 
ผอนคลายไดในสถานที่ที่คุนเคย 

การบำบัดรางกายใหผอนคลาย โดย 
การทำ “สปา” ภายในบานนั้น ก็ทำได 
ไมยากและไมวาจะเปนคนกลุมใด วัยใด ก็ 
สามารถจะปรนนิบัติตนเองไดไมยากเชนกัน 
เพียงแคเรารูจักขั้นตอน อุปกรณ รวม 
ถึงวิธีการบางอยางที่เหมาะสมกับการทำ 
สปาอยางงายๆ เพียงเทานี ้ก็ทำใหทาน 
ผอนคลายและมีความสุขกายสบายใจไดใน
ยามวางในบานของทานเอง

เริ ่มตนกันที่การตกแตงบรรยากาศ 
ภายในบานใหดูเหมือนวามี “สปา” อัน 
หรูหรามาจัดวางไวใหทานไดอ่ิมเอิบใจ โดย 
ที่ทานเลือกมุมใดมุมหนึ่งของบาน ซึ่งอาจ 
จะอยู บริเวณที่ลับตาผู คนเสียหนอยเพื ่อ 
ความคลองตัวและไมเขินอายในเวลาที่จะ 
ตองทำกิจกรรมตางๆ ในแบบฉบับของสปา 
ในบาน หรือหากบานของทานไมมีเนื้อที่ 
มากพอที่จะจัดสรรไดทานก็อาจจะใชหอง 
น้ำในบานมาตกแตงเปนสปาก็ไดเชนเดียว 
กัน 

เม ื ่อท านไดม ุมเง ียบๆ สงบๆ มุม 
ใดมุมหนึ่ง หรืออาจจะเปนหองน้ำในบาน 
ของทานก็ไดตามสะดวกแลวนั้น ทานก็หา 
ผามานท่ีมีลายและสีท่ีสวยใสเย็นตา เหมาะ 
แกการสรางบรรยากาศที่เย็นสบายสดชื่น 
มาเปนฉากกั้นเพื่อความสะดวกสบายใน 
การทำสปา จากนั้นก็นำตนไมใบหญาหรือ 
ดอกไมนานาพันธุตามที่ทานชื่นชอบ มาจัด 
วางใหสวยงามเทาที่เนื้อที่อันมีจำกัด ณ มุม 
ในบานของทานจะเอื้ออำนวย โดยใหตนไม 
หรือดอกไมตางๆ นั้นมีสีสันที่สอดคลองกับ 
ผามานหรือผากั้นฉากตางๆ ในบริเวณนั้นก็ 
จะเปนการสรางความโดดเดนเย็นตาได 
อยางเหมาะสม เทานี้เองทานก็จะไดมุมของ 

บานที่สวยงามพรอมเปนสถานที่ผอนคลาย
ในแบบของสปาธรรมชาติ 

ตอจากนั้น ทานก็เริ่มหาอุปกรณตางๆ 
อยางงายๆ เพื่อที่จะนำมาประกอบใหพรอม 
ในการทำขั้นตอนตางๆ ตามแบบฉบับของ 
สปา ไมวาจะเปนเกาอี้แสนสบายที่สามารถ 
นอนและวางเทาได รวมทั ้งที ่นอนพรอม 
ผาปูสีสะอาดที่ใชสำหรับนอนไดเปนเวลา 
นานๆ พรอมกับโตะตัวเล็กๆ ที่สามารถนำ 
มาไวเพื่อใชวางอุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนใน 
เวลาที่ทานตองการ

อยาลืมวาใยบวบสำหรับขัดตัว ถังน้ำ 
ใบเล็ก และผาขนหนูผืนเล็กๆ นั้นก็เปน 
อุปกรณสำคัญที่ไมควรขาดในการทำสปา 
เชนเดียวกัน และที่ยังสำคัญไปกวานั้นการ 
ทำสปาควรมีน้ำมันหอมระเหย (Essential 
Oils) หรือที่เราอาจจะเรียกไดอีกอยางหนึ่ง 
วา “น้ำหอมอโรมาเธอราป” (Aromatherapy) 
ซึ ่งก็เปนสวนประกอบในการสรางความ 
สดชื่นใหแกรางกายไดเปนอยางมาก โดย 
เฉพาะในเวลาที่ทานตองบำบัดรางกายดวย
การนวดแบบอโรมาเธอราป เพราะกลิ ่น 
ของน้ำหอมอโรมาเธอราปน้ันก็มีหลากหลาย 
กลิ่นดวยกัน และแตละกลิ่นก็มีคุณสมบัติที่ 
แตกตางกันออกไป 

ทั้งนี้การวิจัยไดพบแลววา น้ำมันหอม 
ระเหย (Essential Oils) “น้ำหอมอโรมา 
เธอราป” (Aromatherapy) น้ัน จะมีผลตอ 
ท้ังรางกายและจิตใจ และสามารถนำมาใช 
ในการบำบัดโรคไดในหลากหลายวิธี ไมวา 
จะเปนการใชกับบริเวณลำตัว ผิวพรรณ 
ใบหนาและเสนผม ท่ีเราเรียกวา Cosmetic 
Aromatherapy ซึ่งใชไดโดยการนำน้ำมัน 
หอมระเหยไปหยดลงในอางที่มีน้ำอุน (ไม 
ต องผสมกับสบู  เพราะจะทำใหเก ิดการ 
เจือจางและอาจทำใหลดประสิทธิภาพของ 
น้ำมันหอมระเหยไปได) และแชตัวประมาณ 
30 นาที ความรอนที่ผสมกับน้ำมันหอม 
ระเหยก็จะซึมซับเขาสู ร างกาย ทำให 

รางกายเกิดการกระตุนของผิวหนัง ซึ่งก็จะ 
ทำใหร างกายไดเกิดการผอนคลายและ 
สดชื่น

อีกวิธีที่นิยมใชกันก็คือ การนวดดวย 
น้ำมันหอมระเหย หรือท่ีเรียกวา Massage 
Aromatherapy เปนการใชน้ำมันหอม 
ระเหยไปกระตุนผิวหนังดวยการนวด ซึ่งก็ 
จะทำใหผิวหนังไดรับการผอนคลาย โดย 
การดูดซับเอาน้ำมันหอมระเหยเขาไป จึงมี 
ผลทำใหผิวพรรณสดชื่นมากขึ้น นับวาเปน 
วิธ ีที ่ม ีประสิทธิภาพอยางมากในการใช 
น้ำมันหอมระเหย

นอกจากนั้น หากจะใชน้ำมันหอม 
ระเหยอยางงายในการสรางความสดช่ืนให 
แกรางกาย ก็สามารถทำไดโดยใชวิธีการ 
สูดดม หรือที ่เรียกกันวา Olfactory 
Aromatherapy คือ การนำเอาน้ำมันหอม 
ระเหยไปละลายหรือผสมลงในอางน้ำที่มีน้ำ
อุนอยู (ขนาดใหญหรือเล็กก็ไดตามสะดวก) 
จากนั้นก็สูดดมกลิ่นจากไอความหอมของ 
น ้ ำม ันหอมระ เหย เข  า ไป ในร  า งกาย 
ซึ่งก็จะทำใหรางกายเกิดความสดชื่นและ 
ผอนคลายลงไดอยางรวดเร็ว

จะเห ็นได ว าว ิธ ีการใช น ้ำม ันหอม 
ระเหยหรือน้ำหอมอโรมาเธอราปในการทำ
สปานั้นไมไดยากเลย และโดยปกติแลวการ 
เล ือกน ้ำม ันหอมระเหย หร ือน ้ำหอม 
อโรมาเธอราป เราก็ควรจะเลือกดวยตัวเอง 
และเลือกตามกลิ ่นในแบบที ่ตนเองชอบ 
ทั ้งนี ้ก ็เพื ่อตอบสนองความตองการของ 
ร  างกายของตนเองอย างแท จร ิ งและ 
เพื ่อสรางความสดชื ่นและผอนคลายใน 
ระหวางทำสปาดวย

ดังที่เจาของรานสปาแหงหนึ่งในยาน 
สุทธิสารก็ไดใหความสำคัญกับการเลือก 
น้ำม ันหอมระเหย หรือน้ำหอมอโรมา 
เธอราปเปนอยางมากเชนกัน เพราะเห็นวา 
“น้ำหอมอโรมาที่ใชเพื่อการนวดแบบสปา 
นั้นมีหลากหลายกลิ่นที่ใหไดรับความหอม 
สดช่ืนในระหวางท่ีใชบริการสปาแตละคร้ัง 
และน้ำหอมอโรมากลิ่นตางๆ ก็ใหความ 
สดชื่นและคลายเครียดไดแตกตางกันไป 
บางคนก็จะนิยมกลิ่นในแบบธรรมชาติ เชน 
Relax, Ocean, Patchouli, Code, 
Fresher, Seducing หรือบางคนอาจจะ 
ชื่นชอบกลิ่นของดอกไมประเภทตางๆ เชน 

มะลิ กลวยไม ดอกโมก ดอกแกว ราชาวดี 
และลาเวนเดอร ซึ่งก็ลวนเปนกลิ่น 
ท่ีใหความสดช่ืนไดไมแพกล่ินธรรมชาติเชนกัน 
และสำหรับการบริการของรานนั้น ถึงแมวา 
ในความเปนจริงทางรานจะสามารถชวยเลือก 
กลิ่นตางๆ ของน้ำหอมไดอยางเหมาะสม 
แตก็ไมเคยลืมที่จะคำนึงถึงวาการที่ลูกคาได
มีโอกาสเลือกใชน้ำหอมตางๆ ดวยตัวเองน้ัน 
จะเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการใหบริการ เน่ืองจาก 
ทางรานเชื่อวาความชอบในกลิ่นน้ำหอม 
สามารถจะชวยผอนคลายความเครียด 
และสรางความสดชื่นใหแกลูกคาแตละคน
ไดไมเทากัน ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดในการ 
บริการก็คือการที่ใหลูกคาไดเลือกน้ำหอม
อโรมา เธอราปดวยตัวเอง” 

มาถึงสิ่งสุดทายที่ขาดไมไดเลยก็คือ 
การนวดในแบบตางๆ ท่ีสามารถทำไดโดย 
งาย ท้ังการนวดแบบไทย ที่ตองมีการคลาย 

เสนกอนนวด เพื่อเปนการผอนคลายกลาม 
เนื้อ หรือแมกระทั่งการนวดเทา ที่แมวาจะ 
ดูเหมือนยาก แตเมื่อลองไดนวดกันจริงๆ 
แลวก็ไมไดยากอยางที่กังวลกัน เพราะหาก 
รูจุดในการกดนวดที่ถูกตองก็สามารถนวด 
เทาใหผ อนคลายไดอย างสบายๆ และ 
สำหรับการนวดแบบอโรมาเธอราปน้ันก็คง
จะนวดผอนคลายโดยเนนเรื่องของการใช 
น้ำอุนประคบไปตามรางกาย เพ่ือเปนการ 
เปดรูขุมขน รวมไปถึงการอบตัวดวยตูอบ 
ที่สามารถหาซื้อและทำกันไดไมยากนัก 
อีกทั ้งการขัดผิวที ่อาศัยใยบวบกับน้ำมัน 
หอมระเหย หรือน้ำหอมอโรมาเธอราปใน 
กลิ่นที่ตนเองชอบก็จะชวยในการขัดเกลา 
ผิวพรรณและสวนตางๆ ของรางกายใหได 
ผอนคลายอยางสมบูรณ 

แมวาขั ้นตอนตางๆ ในการนวดทุก 

http://www.thaimassagebangkok.com
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สปาธรรมชาติในบาน…
ชวยใหเบิกบานผอนคลายอารมณ 

เร�ยบเร�ยงโดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



จากการเลือกตั้งที่สามารถผานพนไปได 
โดยไมม ีสถานการณร ุนแรงใดๆ  โดย 
พรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได สงผลทาง 
จิตวิทยาทางดานบวกตอประชาชนและ 
นักลงทุนตอสถานการทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง 
ผู ประกอบการที ่มีความหวังวารัฐบาล 
ใหมจะมีนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ประเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงเขามา 
ชวยในสวนของคาครองชีพของประชาชน 
และใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
ดานตางๆ ตามท่ีไดเคยหาเสียงไว สอดคลอง 
กับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือนกรกฎาคม 
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 84.1 จากเดือน 
มิถุนายนที่อยู ที ่ระดับ 81.7 อีกทั ้งดาน 
ตลาดทุนก็สงสัญญาณตอบรับรัฐบาลชุดใหม 
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.05 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
1,041.48 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เปน 
1,133.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออก 
ที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง 7 
เดือนแรกป พ.ศ. 2554  การสงออกของ 
ไทยสามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 25.7 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 การ 
สงออกของไทยสามารถขยายตัวไดในระดับ 
สูงเปนประวัติการณถึงรอยละ 38.3 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนภาค 
การเกษตรยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคา 
สินคาเกษตรในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มสูง
ขึ้นโดยอยูที่ระดับ 160.76 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดย 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคายางพารา 
ปาลมน้ำมันจากความตองการตลาดโลก 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ระดับราคาผลิตผลทาง
การเกษตรยังคงทรงตัวสูงสง ผลใหเกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้การทองเที่ยวของประเทศ
ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยในระยะ 7 เดือน 
แรก ป พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักทองเที่ยว 
เดินทางเขาประเทศสูงถึงประมาณ 11.03 
ลานคน เพิ ่มขึ ้นจากปกอนถึงรอยละ 
25.28 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลับมา 
ทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที ่ 
คลี่คลายลงไปมากในระยะนี้  

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ 

สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ของป  

อยูในระดับที่เกินกวา 50
สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 49.3 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 56.0 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
49.2 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนมิถุนายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.8 

46.1 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
50.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
46.4 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการคาและ 
ภาคบร ิการม ีความเช ื ่อม ั ่นในป จจ ุบ ัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
ที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการ จะมีเพียงกิจการ 
ภาคบริการท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
46.2 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 
47.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 

ขณะม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง อยางไรก็ตามผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศอยู 
ในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสวนของปจจ ัยต างๆ ที ่ส งผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซ ื ้อของประชาชน 
รองลงมา ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
ส ิ นค  าและค  าแรงงานท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ น 
ผลกระทบจากการแข  ง ข ั น ในตลาด 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา 
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก
และสงผลกระทบในระดับที ่ลดลงเม ื ่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวนของ 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
โดยเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นขององค
ประกอบดานยอดจำหนาย การลงทุน และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบดาน 
ตนทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวที่ปรับตัว
ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในปจจุบันขององคประกอบดังกลาว
ในเดือนที่ผานมา ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมา 

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยาย 
ตัวไดรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 
3.2 ในชวงไตรมาสแรกของป และ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยตลอดป พ.ศ. 
2554 นาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5-4.0 
เปนผลจากคาดวาคร่ึงปหลังจะมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงโดยเปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

องคประกอบดานยอดจำหนาย ตนทุน 
และกำไร ในขณะที่องคประกอบดานการ 
ลงทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวท่ีปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในองคประกอบดังกลาวของเดือนท่ีผานมา 
ทั ้งนี ้การปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผล 
มาจากการที่ประชาชนยังคงมีความกังวลใน
ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังคง 
ทรงตัวในระดับสูงไมสอดคลองกับรายได 
สงผลใหประชาชนยังคงมีความระมัดระวัง 
ในการใชจายอยูมากในระยะนี้ รวมถึงระดับ 
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือน 
กรกฎาคมอยูที่ระดับ 43.04 บาทตอลิตร 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนมิถ ุนายน 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลยังคงถูก 
ตรึงอยูท่ี 29.99 บาทตอลิตรโดยมีการใชเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยซึ ่ง 
ผูประกอบการยังคงมีความกังวลวาระดับ 
ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใน 
อนาคตจากการที่ระดับราคาน้ำมันในตลาด
โลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู  รวมทั ้ง 
ปญหาสถานการณน้ำทวมในหลายจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่สรางความเสียหายใหแกประชาชน รวม 
ถึงผลผลิตทางการเกษตรในระยะตอไป 
และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมมีความ 
แนนอนในการฟนตัว โดยเฉพาะปญหาหนี้ 
สาธารณะของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผล 
ใหความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญจะมีองคประกอบดาน 
ตนทุนทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนา และกำไรในปจจุบันเทานั้น 
ท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในระดับต่ำกวา 50

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
56.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีคา
ดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีไมดีนักเน่ืองจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคการคาสงท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 

58.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนีอยู
ที่ระดับ 34.4 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.4 ปรับ 
ตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 72.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
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จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
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เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



จากการเลือกตั้งที่สามารถผานพนไปได 
โดยไมม ีสถานการณร ุนแรงใดๆ  โดย 
พรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได สงผลทาง 
จิตวิทยาทางดานบวกตอประชาชนและ 
นักลงทุนตอสถานการทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง 
ผู ประกอบการที ่มีความหวังวารัฐบาล 
ใหมจะมีนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ประเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงเขามา 
ชวยในสวนของคาครองชีพของประชาชน 
และใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
ดานตางๆ ตามท่ีไดเคยหาเสียงไว สอดคลอง 
กับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือนกรกฎาคม 
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 84.1 จากเดือน 
มิถุนายนที่อยู ที ่ระดับ 81.7 อีกทั ้งดาน 
ตลาดทุนก็สงสัญญาณตอบรับรัฐบาลชุดใหม 
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.05 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
1,041.48 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เปน 
1,133.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออก 
ที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง 7 
เดือนแรกป พ.ศ. 2554  การสงออกของ 
ไทยสามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 25.7 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 การ 
สงออกของไทยสามารถขยายตัวไดในระดับ 
สูงเปนประวัติการณถึงรอยละ 38.3 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนภาค 
การเกษตรยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคา 
สินคาเกษตรในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มสูง
ขึ้นโดยอยูที่ระดับ 160.76 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดย 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคายางพารา 
ปาลมน้ำมันจากความตองการตลาดโลก 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ระดับราคาผลิตผลทาง
การเกษตรยังคงทรงตัวสูงสงผลใหเกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้การทองเที่ยวของประเทศ
ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยในระยะ 7 เดือน 
แรก ป พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักทองเที่ยว 
เดินทางเขาประเทศสูงถึงประมาณ 11.03 
ลานคน เพิ ่มขึ ้นจากปกอนถึงรอยละ 
25.28 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลับมา 
ทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที ่ 
คลี่คลายลงไปมากในระยะนี้  

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ 

สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ของป  

อยูในระดับที่เกินกวา 50
สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 49.3 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 56.0 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
49.2 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนมิถุนายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.8 

46.1 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
50.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
46.4 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
สามารถพิจารณาได ว าผ ู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคกาคา 
และภาคบริการมีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
ที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคบริการท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
46.2 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 
47.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 

ขณะม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง อยางไรก็ตามผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศอยู 
ในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสวนของปจจ ัยต างๆ ที ่ส งผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซ ื ้อของประชาชน 
รองลงมา ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
ส ิ นค  าและค  าแรงงานท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ น 
ผลกระทบจากการแข  ง ข ั น ในตลาด 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา 
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก
และสงผลกระทบในระดับที ่ลดลงเม ื ่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวนของ 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
โดยเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นขององค
ประกอบดานยอดจำหนาย การลงทุน และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบดาน 
ตนทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวที่ปรับตัว
ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในปจจุบันขององคประกอบดังกลาว
ในเดือนที่ผานมา ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมา 

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยาย 
ตัวไดรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 
3.2 ในชวงไตรมาสแรกของป และ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยตลอดป พ.ศ. 
2554 นาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5-4.0 
เปนผลจากคาดวาคร่ึงปหลังจะมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงโดยเปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

องคประกอบดานยอดจำหนาย ตนทุน 
และกำไร ในขณะที่องคประกอบดานการ 
ลงทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวท่ีปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในองคประกอบดังกลาวของเดือนท่ีผานมา 
ทั ้งนี ้การปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผล 
มาจากการที่ประชาชนยังคงมีความกังวลใน
ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังคง 
ทรงตัวในระดับสูงไมสอดคลองกับรายได 
สงผลใหประชาชนยังคงมีความระมัดระวัง 
ในการใชจายอยูมากในระยะนี้ รวมถึงระดับ 
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือน 
กรกฎาคมอยูที่ระดับ 43.04 บาทตอลิตร 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนมิถ ุนายน 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลยังคงถูก 
ตรึงอยูท่ี 29.99 บาทตอลิตรโดยมีการใชเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยซึ ่ง 
ผูประกอบการยังคงมีความกังวลวาระดับ 
ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใน 
อนาคตจากการที่ระดับราคาน้ำมันในตลาด
โลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู  รวมทั ้ง 
ปญหาสถานการณน้ำทวมในหลายจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่สรางความเสียหายใหแกประชาชน รวม 
ถึงผลผลิตทางการเกษตรในระยะตอไป 
และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคง ไมมีความ 
แนนอนในการฟนตัว โดยเฉพาะปญหาหนี้ 
สาธารณะของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผล 
ใหความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญจะมีองคประกอบดาน 
ตนทุนทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนา และกำไรในปจจุบันเทานั้น 
ท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในระดับต่ำกวา 50

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
56.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีคา
ดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีไมดีนักเน่ืองจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคการคาสงท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 

58.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนีอยู
ที่ระดับ 34.4 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.4 ปรับ 
ตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 72.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จากการเลือกตั้งที่สามารถผานพนไปได 
โดยไมม ีสถานการณร ุนแรงใดๆ  โดย 
พรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได สงผลทาง 
จิตวิทยาทางดานบวกตอประชาชนและ 
นักลงทุนตอสถานการทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง 
ผู ประกอบการที ่มีความหวังวารัฐบาล 
ใหมจะมีนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ประเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงเขามา 
ชวยในสวนของคาครองชีพของประชาชน 
และใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
ดานตางๆ ตามท่ีไดเคยหาเสียงไว สอดคลอง 
กับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือนกรกฎาคม 
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 84.1 จากเดือน 
มิถุนายนที่อยู ที ่ระดับ 81.7 อีกทั ้งดาน 
ตลาดทุนก็สงสัญญาณตอบรับรัฐบาลชุดใหม 
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.05 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
1,041.48 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เปน 
1,133.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออก 
ที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง 7 
เดือนแรกป พ.ศ. 2554  การสงออกของ 
ไทยสามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 25.7 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 การ 
สงออกของไทยสามารถขยายตัวไดในระดับ 
สูงเปนประวัติการณถึงรอยละ 38.3 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนภาค 
การเกษตรยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคา 
สินคาเกษตรในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มสูง
ขึ้นโดยอยูที่ระดับ 160.76 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดย 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคายางพารา 
ปาลมน้ำมันจากความตองการตลาดโลก 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ระดับราคาผลิตผลทาง
การเกษตรยังคงทรงตัวสูงสงผลใหเกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้การทองเที่ยวของประเทศ
ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยในระยะ 7 เดือน 
แรก ป พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักทองเที่ยว 
เดินทางเขาประเทศสูงถึงประมาณ 11.03 
ลานคน เพิ ่มขึ ้นจากปกอนถึงรอยละ 
25.28 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลับมา 
ทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที ่ 
คลี่คลายลงไปมากในระยะนี้  

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ 

สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ของป  

อยูในระดับที่เกินกวา 50
สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 49.3 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 56.0 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
49.2 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนมิถุนายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.8 

46.1 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
50.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
46.4 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
สามารถพิจารณาได ว าผ ู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคกาคา 
และภาคบริการมีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
ที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคบริการท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
46.2 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 
47.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 

ขณะม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง อยางไรก็ตามผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศอยู 
ในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสวนของปจจ ัยต างๆ ที ่ส งผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซ ื ้อของประชาชน 
รองลงมา ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
ส ิ นค  าและค  าแรงงานท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ น 
ผลกระทบจากการแข  ง ข ั น ในตลาด 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา 
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก
และสงผลกระทบในระดับที ่ลดลงเม ื ่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวนของ 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
โดยเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นขององค
ประกอบดานยอดจำหนาย การลงทุน และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบดาน 
ตนทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวที่ปรับตัว
ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในปจจุบันขององคประกอบดังกลาว
ในเดือนที่ผานมา ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมา 

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยาย 
ตัวไดรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 
3.2 ในชวงไตรมาสแรกของป และ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยตลอดป พ.ศ. 
2554 นาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5-4.0 
เปนผลจากคาดวาคร่ึงปหลังจะมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงโดยเปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

องคประกอบดานยอดจำหนาย ตนทุน 
และกำไร ในขณะที่องคประกอบดานการ 
ลงทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวท่ีปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในองคประกอบดังกลาวของเดือนท่ีผานมา 
ทั ้งนี ้การปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผล 
มาจากการที่ประชาชนยังคงมีความกังวลใน
ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังคง 
ทรงตัวในระดับสูงไมสอดคลองกับรายได 
สงผลใหประชาชนยังคงมีความระมัดระวัง 
ในการใชจายอยูมากในระยะนี้ รวมถึงระดับ 
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือน 
กรกฎาคมอยูที่ระดับ 43.04 บาทตอลิตร 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนมิถ ุนายน 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลยังคงถูก 
ตรึงอยูท่ี 29.99 บาทตอลิตรโดยมีการใชเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยซึ ่ง 
ผูประกอบการยังคงมีความกังวลวาระดับ 
ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใน 
อนาคตจากการที่ระดับราคาน้ำมันในตลาด
โลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู  รวมทั ้ง 
ปญหาสถานการณน้ำทวมในหลายจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่สรางความเสียหายใหแกประชาชน รวม 
ถึงผลผลิตทางการเกษตรในระยะตอไป 
และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคง ไมมีความ 
แนนอนในการฟนตัว โดยเฉพาะปญหาหนี้ 
สาธารณะของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผล 
ใหความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญจะมีองคประกอบดาน 
ตนทุนทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนา และกำไรในปจจุบันเทานั้น 
ท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในระดับต่ำกวา 50

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
56.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีคา
ดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีไมดีนักเน่ืองจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคการคาสงท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 

58.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนีอยู
ที่ระดับ 34.4 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.4 ปรับ 
ตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 72.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



จากการเลือกตั้งที่สามารถผานพนไปได 
โดยไมม ีสถานการณร ุนแรงใดๆ  โดย 
พรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได สงผลทาง 
จิตวิทยาทางดานบวกตอประชาชนและ 
นักลงทุนตอสถานการทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง 
ผู ประกอบการที ่มีความหวังวารัฐบาล 
ใหมจะมีนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ประเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงเขามา 
ชวยในสวนของคาครองชีพของประชาชน 
และใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
ดานตางๆ ตามท่ีไดเคยหาเสียงไว สอดคลอง 
กับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือนกรกฎาคม 
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 84.1 จากเดือน 
มิถุนายนที่อยู ที ่ระดับ 81.7 อีกทั ้งดาน 
ตลาดทุนก็สงสัญญาณตอบรับรัฐบาลชุดใหม 
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.05 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
1,041.48 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เปน 
1,133.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออก 
ที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง 7 
เดือนแรกป พ.ศ. 2554  การสงออกของ 
ไทยสามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 25.7 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 การ 
สงออกของไทยสามารถขยายตัวไดในระดับ 
สูงเปนประวัติการณถึงรอยละ 38.3 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนภาค 
การเกษตรยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคา 
สินคาเกษตรในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มสูง
ขึ้นโดยอยูที่ระดับ 160.76 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดย 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคายางพารา 
ปาลมน้ำมันจากความตองการตลาดโลก 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ระดับราคาผลิตผลทาง
การเกษตรยังคงทรงตัวสูงสง ผลใหเกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้การทองเที่ยวของประเทศ
ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยในระยะ 7 เดือน 
แรก ป พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักทองเที่ยว 
เดินทางเขาประเทศสูงถึงประมาณ 11.03 
ลานคน เพิ ่มขึ ้นจากปกอนถึงรอยละ 
25.28 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลับมา 
ทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที ่ 
คลี่คลายลงไปมากในระยะนี้  

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ 

สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ของป  

อยูในระดับที่เกินกวา 50
สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 49.3 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 56.0 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
49.2 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนมิถุนายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.8 

46.1 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
50.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
46.4 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการคาและ 
ภาคบร ิการม ีความเช ื ่อม ั ่นในป จจ ุบ ัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
ที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการ จะมีเพียงกิจการ 
ภาคบริการท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
46.2 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 
47.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 

ขณะม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง อยางไรก็ตามผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศอยู 
ในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสวนของปจจ ัยต างๆ ที ่ส งผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซ ื ้อของประชาชน 
รองลงมา ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
ส ิ นค  าและค  าแรงงานท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ น 
ผลกระทบจากการแข  ง ข ั น ในตลาด 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา 
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก
และสงผลกระทบในระดับที ่ลดลงเม ื ่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวนของ 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
โดยเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นขององค
ประกอบดานยอดจำหนาย การลงทุน และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบดาน 
ตนทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวที่ปรับตัว
ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในปจจุบันขององคประกอบดังกลาว
ในเดือนที่ผานมา ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมา 

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยาย 
ตัวไดรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 
3.2 ในชวงไตรมาสแรกของป และ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยตลอดป พ.ศ. 
2554 นาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5-4.0 
เปนผลจากคาดวาคร่ึงปหลังจะมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงโดยเปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

องคประกอบดานยอดจำหนาย ตนทุน 
และกำไร ในขณะที่องคประกอบดานการ 
ลงทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวท่ีปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในองคประกอบดังกลาวของเดือนท่ีผานมา 
ทั ้งนี ้การปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผล 
มาจากการที่ประชาชนยังคงมีความกังวลใน
ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังคง 
ทรงตัวในระดับสูงไมสอดคลองกับรายได 
สงผลใหประชาชนยังคงมีความระมัดระวัง 
ในการใชจายอยูมากในระยะนี้ รวมถึงระดับ 
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือน 
กรกฎาคมอยูที่ระดับ 43.04 บาทตอลิตร 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนมิถ ุนายน 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลยังคงถูก 
ตรึงอยูท่ี 29.99 บาทตอลิตรโดยมีการใชเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยซึ ่ง 
ผูประกอบการยังคงมีความกังวลวาระดับ 
ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใน 
อนาคตจากการที่ระดับราคาน้ำมันในตลาด
โลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู  รวมทั ้ง 
ปญหาสถานการณน้ำทวมในหลายจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่สรางความเสียหายใหแกประชาชน รวม 
ถึงผลผลิตทางการเกษตรในระยะตอไป 
และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมมีความ 
แนนอนในการฟนตัว โดยเฉพาะปญหาหนี้ 
สาธารณะของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผล 
ใหความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญจะมีองคประกอบดาน 
ตนทุนทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนา และกำไรในปจจุบันเทานั้น 
ท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในระดับต่ำกวา 50

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
56.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีคา
ดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีไมดีนักเน่ืองจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคการคาสงท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 

58.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนีอยู
ที่ระดับ 34.4 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.4 ปรับ 
ตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 72.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



จากการเลือกตั้งที่สามารถผานพนไปได 
โดยไมม ีสถานการณร ุนแรงใดๆ  โดย 
พรรคเพ่ือไทยเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได สงผลทาง 
จิตวิทยาทางดานบวกตอประชาชนและ 
นักลงทุนตอสถานการทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง 
ผู ประกอบการที ่มีความหวังวารัฐบาล 
ใหมจะมีนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ประเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึงเขามา 
ชวยในสวนของคาครองชีพของประชาชน 
และใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
ดานตางๆ ตามท่ีไดเคยหาเสียงไว สอดคลอง 
กับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือนกรกฎาคม 
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 84.1 จากเดือน 
มิถุนายนที่อยู ที ่ระดับ 81.7 อีกทั ้งดาน 
ตลาดทุนก็สงสัญญาณตอบรับรัฐบาลชุดใหม 
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.05 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
1,041.48 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เปน 
1,133.53 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออก 
ที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง 7 
เดือนแรกป พ.ศ. 2554  การสงออกของ 
ไทยสามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 25.7 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 การ 
สงออกของไทยสามารถขยายตัวไดในระดับ 
สูงเปนประวัติการณถึงรอยละ 38.3 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนภาค 
การเกษตรยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคา 
สินคาเกษตรในเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มสูง
ขึ้นโดยอยูที่ระดับ 160.76 เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดย 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคายางพารา 
ปาลมน้ำมันจากความตองการตลาดโลก 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ระดับราคาผลิตผลทาง
การเกษตรยังคงทรงตัวสูงสง ผลใหเกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้การทองเที่ยวของประเทศ
ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยในระยะ 7 เดือน 
แรก ป พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักทองเที่ยว 
เดินทางเขาประเทศสูงถึงประมาณ 11.03 
ลานคน เพิ ่มขึ ้นจากปกอนถึงรอยละ 
25.28 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลับมา 
ทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที ่ 
คลี่คลายลงไปมากในระยะนี้  

จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ 

สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ของป  

อยูในระดับที่เกินกวา 50
สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 49.3 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 56.0 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
49.2 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนมิถุนายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.8 

46.1 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 
50.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 
46.4 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการคาและ 
ภาคบร ิการม ีความเช ื ่อม ั ่นในป จจ ุบ ัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
ที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการ จะมีเพียงกิจการ 
ภาคบริการท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
46.2 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 
47.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ระดับ 

ขณะม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง อยางไรก็ตามผูประกอบการ 

มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศอยู 
ในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสวนของปจจ ัยต างๆ ที ่ส งผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซ ื ้อของประชาชน 
รองลงมา ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
ส ิ นค  าและค  าแรงงานท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ น 
ผลกระทบจากการแข  ง ข ั น ในตลาด 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคา 
ขนสง และผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก
และสงผลกระทบในระดับที ่ลดลงเม ื ่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวนของ 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
โดยเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นขององค
ประกอบดานยอดจำหนาย การลงทุน และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบดาน 
ตนทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวที่ปรับตัว
ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อมั่นในปจจุบันขององคประกอบดังกลาว
ในเดือนที่ผานมา ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมา 

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจไทยสามารถขยาย 
ตัวไดรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 
3.2 ในชวงไตรมาสแรกของป และ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยตลอดป พ.ศ. 
2554 นาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5-4.0 
เปนผลจากคาดวาคร่ึงปหลังจะมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงโดยเปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

องคประกอบดานยอดจำหนาย ตนทุน 
และกำไร ในขณะที่องคประกอบดานการ 
ลงทุนเปนเพียงองคประกอบเดียวท่ีปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในองคประกอบดังกลาวของเดือนท่ีผานมา 
ทั ้งนี ้การปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผล 
มาจากการที่ประชาชนยังคงมีความกังวลใน
ปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังคง 
ทรงตัวในระดับสูงไมสอดคลองกับรายได 
สงผลใหประชาชนยังคงมีความระมัดระวัง 
ในการใชจายอยูมากในระยะนี้ รวมถึงระดับ 
ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือน 
กรกฎาคมอยูที่ระดับ 43.04 บาทตอลิตร 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนมิถ ุนายน 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลยังคงถูก 
ตรึงอยูท่ี 29.99 บาทตอลิตรโดยมีการใชเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยซึ ่ง 
ผูประกอบการยังคงมีความกังวลวาระดับ 
ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใน 
อนาคตจากการที่ระดับราคาน้ำมันในตลาด
โลกยังคงทรงตัวในระดับสูงอยู  รวมทั ้ง 
ปญหาสถานการณน้ำทวมในหลายจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่สรางความเสียหายใหแกประชาชน รวม 
ถึงผลผลิตทางการเกษตรในระยะตอไป 
และภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไมมีความ 
แนนอนในการฟนตัว โดยเฉพาะปญหาหนี้ 
สาธารณะของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผล 
ใหความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ในเดือนนี้ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญจะมีองคประกอบดาน 
ตนทุนทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนา และกำไรในปจจุบันเทานั้น 
ท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในระดับต่ำกวา 50

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 49.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
56.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีคา
ดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีไมดีนักเน่ืองจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในแทบทุกประเภทกิจการจะมีเพียงกิจการ
ภาคการคาสงท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 

58.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนีอยู
ที่ระดับ 34.4 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.4 ปรับ 
ตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมิถุนายนที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 72.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 

ดัชนีความเช�่อมั�นEconomic Index

ดัชนีความเช�่อมั�นEconomic Index

60 61

62 63

THE GLOBEEconomic Index

64 25

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



65

Economic Index : Trade Watch
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1. Export Composite Leading 
Index (Export CLI)

Export CLI เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2554 อยูที่ระดับ 100.5 ชะลอตัวตอเนื่อง 
เนื่องจากตัวแปรองคประกอบสวนใหญสง 
สัญญาณทางลบ โดย JPMorgan Global 
Manufacturing PMI ซึ่งเปนตัวแปรที่ 
สะทอนทิศทางการผลิตโลก สงสัญญาณ 
การหดตัว (Slowdown) สวนดัชนีตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยสงสัญญาณ 
ชะลอตัว (Downturn) ในขณะที ่ด ัชนี 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สงสัญญาณการ 
ฟ นตัว (Recovery) อยางไรก็ตามยังมี 
ปจจัยบวกจากอัตราการใชกำลังการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และดัชนีชี ้นำวัฏจักร 
ธุรกิจระยะสั้น ที่สงสัญญาณการขยายตัว 
(Expansion) 

2. Export Warning System 
(EXWA) 

ทิศทางการสงออกของไทยในเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 จากระบบ EXWA 
คาดวาการสงออกไทยยังมีโอกาสที่จะขยาย
ตัวไดสูงกวารอยละ 15.5 แตตองเฝาระวัง 
อยางใกลช ิดเนื ่องจากตัวแปรชี ้นำการ 
สงออกเริ่มชะลอลง ถึงขั้นหดตัว โดยพบวา 
การนำเขาวัตถุดิบ และการนำเขาสินคาทุน 
มีการขยายตัวที่ชะลอลงอยูที่รอยละ 10.8 
และ 20.5 ในขณะที ่อ ัตราการใชกำลัง 
การผลิต และการผลิตโลกเมื่อพิจารณา 
จาก JPMorgan Global Manufacturing 
PMI หดตัวลงร อยละ -2.4 และ -6.8 
อยางไรก็ตามมีปจจัยบวกจากดัชนีชี ้นำ 
เศรษฐกิจระยะสั้น  ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูที่ 
รอยละ 7.2

การว�เคราะหการสงออกไทยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดวายังคงขยายตัวได แตจะมีทิศทางชะลอลง หลังจากที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 38.3 ในเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (สวนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของการสงออกทองไมขึ้นรูปที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 4018.3 กรณีหักการสงออก 
ทองไมขึ้นรูป การสงออกเดือนกรกฎาคมจะขยายตัวรอยละ 32.1) โดยผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading 
Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) สงสัญญาณถึงการชะลอตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยลาสุด Export CLI 
ยังคงชะลอตัวตอเนื่อง เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทยในเดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่จะอยูในภาวะชะลอตัว ในขณะที่ตัวแปรชี้นำ 
การสงออกของระบบ Export Warning System (EXWA) สวนใหญสงสัญญาณการชะลอตัว หรือถึงขั้นหดตัวลง อยางไรก็ตามในภาพรวม 
ที่วิเคราะหไดจากระบบเตือนภัยทั้ง 2 ระบบ คาดวาการสงออกในเดือนตุลาคมจะชะลอตัวลงแตยังสามารถขยายตัวได โดยขยายตัวรอยละ 
14.8-20.9 ดังรายละเอียด 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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